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A neten felbukkant egy világtérkép, ahol egy-egy országhoz egy-egy könyvet rendelt valaki. 
Szubjektív a lista, amelyen az általa fontosnak ítélt könyvek jelentek meg. Ezt a térképet vettük alapul, amikor kisebb módosításokkal elké-
szítettük saját térképünket Európáról. (Néhány szerzőnél nem volt magyar nyelvű kiadás, itt módosítottunk.) Csábító a lista!
Arra bíztatjuk Önöket, hogy „olvassuk sorra” az európai kontinens országait!
A kihívás 2018. március végéig tart! Teljesítéshez 30 könyvet kell kézbe venni, de a régebbi olvasások is számítanak. Kérjük, a könyvtárban 
jelezze, aki velünk tart: az olvasoszolgalat@upcmail.hu címen, a 88/542.514 telefonszámon vagy személyesen.
A lista:
1. Albánia - Kadare, Ismail: A halott hadsereg tábornoka
2. Ausztria - Musil: A tulajdonságok nélküli ember
3. Belgium - Claus, Hugo: Belgium bánata
4. Bosznia és Hercegovina - Filipović, Zlata: Zlata naplója
5. Bulgária - Talev, Dimitar: Szultána
6. Ciprus - A tűz titka
7. Csehország - Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen könnyűsége
8. Dánia - Hoeg, Peter: Smilla kisasszony hóra vágyik
9. Egyesült Királyság - Austen, Jane: Büszkeség és balítélet
10. Észtország - Tammsaare, Anton H.: Orcád verítékével
11. Fehéroroszország - Alekszievics, Sz. A.: Csernobili ima
12. Finnország - Linna, Väinö: Az ismeretlen katona
13. Franciaország - Hugo, Victor: Nyomorultak
14. Görögország - Homérosz: Iliász
15. Hollandia - Mulisch, Harry: A menny felfedezése
16. Horvátország - Krleza, Miroslav: Glembay család
17. Írország - Joyce, James: Ulysses
18. Izland - Indriðason, Arnaldur: Vérvonal
19. Lengyelország - Prus, Bolesław: A bábu
20. Lettország - Skalbe, Karlis: Az északi tündér
21. Litvánia - Parulskis, Sigitas: Mormogó fal
22. Luxemburg - Portante, J.: Mrs. Haroy, avagy A bálna emlékezete 
23. Macedónia - Smilevski, Goce: Freud húga

24. Magyarország - Gárdonyi Géza: Egri csillagok
25. Moldova - Vízesés : mai moldován elbeszélők
26. Montenegró - Az a gyalázatos nyár
27. Németország - Kafka, Franz: Az átváltozás
28. Norvégia - Hamsun, Knut: Éhség
29. Olaszország - Ferrante, Elena: Briliáns barátnőm
30. Oroszország - Tolsztoj, Lev Ny.: Háború és béke
31. Portugália - Saramago, José: A kolostor regénye
32. Románia - Rebreanu, Liviu: Akasztottak erdeje
33. Spanyolország - Ruiz Zafón, Carlos: A szél árnyéka
34. Svájc - Spyri, Johanna: Heidi
35. Svédország - Larsson, Stieg: A tetovált lány
36. Szerbia - Pavić, Milorad: Kazár szótár
37. Szlovákia - Pistanek: Egy szlovák vendéglős kedvenc receptjei
38. Szlovénia - Bartol, Vladimir: Alamut
39. Törökország - Pamuk: A nevem Piros
40. Ukrajna - Kurkov, Andrey: A halál és a pingvin

Holányi Julianna: Tóparti magány   akvarell Fönn az égen ragyogó nap.
Csillanó tükrén a tónak
Mint az árnyék leng a csónak.

Mint az árnyék, olyan halkan,
Észrevétlen, mondhatatlan
Andalító hangulatban.

Vajda János: Nádas tavon
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra 
invitálja az Új Almádi Újság olvasóit. Minden 
számban bemutatunk egy képet Almádiról. A 
képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 
Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban 
Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2017. május 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2017. szeptember 8-án, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 
Balatonalmádi Város hivatalos havilapja 
Felelős Kiadó: „Almádiért” Közalapítvány 8220 Balatonalmádi 
Széchenyi sétány 1. Elnök: Dudás Zsolt Tel.: 20/48 38 780 • 
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telefon: +36 20 97 03 479 (Juhászné 
Vincze Eszter) • Hirdetésfelvétel: a 
szerkesztőség címén vagy a +36 30 
29 88 995 telefonszámon (Kovácsi 
Szolga Mária) • Hirdetési árak: 1 
oldal = 60 000 Ft + áfa, 1/2 oldal = 
30 000 Ft + áfa, 1/4 oldal = 15 000 
Ft + áfa, 1/8 oldal = 7500 Ft + áfa • 
Lapzárta: minden hónap 25-én!

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

A 14. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület a 19. századutolsó 
harmadában épült a Mórocza család 
tulajdonaként. A gerendavázas épület vályog 
illetve vöröskő kitöltéssel, szabad kéménnyel, 
nádfedéssel és pincével készült. 
2. A felvétel 1965-ben készült. 
3. Ma az épület a helyén a Kompolthy u. 15. 
szám alatt látható épületet a rendszerváltás 
után építették. 

Kérdésünkre a helyes megfejtést Tóth Sándorné közölte. 
Gratulálunk a Honismereti és Városszépítő Kör nevében. 
Tisztelt játékos olvasó, ezúton értesítjük, hogy 2017. május1-jétől 
szeptember 1-jéig nyári szünetet tartunk. 

Kovács István elnök 

ALMÁDI
TERMÉSZETES BALATONFÜRDŐ és
KNEIPP-RIKLI GYÓGYINTÉZET

Újságunk  korábbi számában jeleztük, hogy visszatérünk a dr. 
Lahmann-féle étkezési rendet választó gyógyvendégek  külön há-
zirendjére, amely alább olvasható. Egyes pontjai jószerivel ma is 
aktuálisak lennének.  

A kizárólag Almádiról szóló ismertetés II. kiadása lényegesen 
gazdagítja a fürdőhelyről szóló tudnivalókat. A szezon július 1.-el 
kezdődött és erre az időpontra készen kellett lennie, hiszen a Haty-
tyúban ezen a napon már a Lahmann-féle étrendnek megfelelő ki-
szolgálás is volt. A 64 oldalas kis reklámfüzet 9 reklámoldalt is tar-
talmaz, közülük 3 almádi illetőségű. A siófoki hajómenetrendtől, a 
fürdőruha kölcsönzésig mindenre kitér, amit csak egy fürdővendég 
szükségesnek vél.

 Schildmayer Ferenc 
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei ötödik, májusi hír- 
és információs csokrát olvashatják a következő oldalainkon. Célunk 
a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, hitelesebben 
értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő 
tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi 
Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. 
Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, a 
2017. évben is szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire 
(ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, 
Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@
balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Beszámoló a képviselő-testületi üléséről…
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt hónapban újabb 

sikereket tudhat magáénak. Két eljárást zártak le sikeresen a közel-
múltban (büfébetörés, kábellopás a vasúti sín mellől) – hangzott el 
dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatójában. Szólt arról 
is, hogy a városban szabálytalanul parkolókat a rendőrök legtöbb-
ször csak figyelmeztetik, ám bírság kiszabása csak ismételt szabály-
sértés esetén történik. Ezért is fontos, hogy a lakosság betartsa a 
parkolási szabályokat – tette hozzá. Ugyanakkor kérte a képviselő-
testület segítségét a kamerarendszer fejlesztéséhez, mely a vagyon- és 
a közlekedésbiztonságot is szolgálná.

A Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője, Nádai 
Tamás beszámolójából kiderült, hogy a parancsnokság állományába 
visszakerült egy 12 személyes felújított motorcsónak, melyet remél-
hetőleg a nyáron már használni is tudnak. Kiemelte, hogy Balaton-
almádiban kéménytüzek magasabb számban fordultak elő, mint a 
járás többi településén. Egy esetben történt lakosságvédelmi intéz-
kedés is. Műszaki mentés a városban 45 esetben történt, tűzeset 
35 volt. Sok volt a téves műszeres riasztások száma, mely az előbbi 
számadatokban is tükröződik.

A képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló rendele-
tét, felülvizsgálta a taxiállomások igénybevételéről szóló rendeletét, 
megalkotta a gazdaságfejlesztésről szóló, illetve az egyes családi ese-
mények díjazásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ez utóbbi a há-
zasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályait, és a biztosított többletszol-
gáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakat szabályozza.

Jogszabály kötelezi az önkormányzatokat települési arculati ké-
zikönyv és településképi rendelet megalkotására a magyarországi 
települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, 
az épített és a természeti környezet egységes védelme érdekében. 
A képviselő-testület e jogszabályi felhatalmazásra alkotta meg a te-
lepülésfejlesztéssel, településrendezéssel és település-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletet. 
A Városi Értéktár Bizottság benyújtotta az elmúlt féléves idő-

szakról szóló beszámolóját. Öt alkalommal tartottak előadást Ba-
latonalmádi város értékeiről, és ezzel párhuzamosan az Új Almádi 
Újság hátlapján is megjelent hónapról hónapra egy-egy helyi érté-
ket tartalmazó ismertető. A Napút c. irodalmi-kulturális folyóirat 
következő számában megjelenik a városunkról szóló ismertető cikk. 
Szervezés alatt áll a 2017 nyarára tervezett V. Hagyományos Gomb-
foci Almádi Kupáért c. nyílt bajnokság is. 

Döntött a képviselő-testület a kulturális, civil és sportpályázatok 
támogatásáról. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 9, 
működési célra 5 pályázatot támogatott a testület. A Civil Alap ter-
hére adható 2 millió Ft támogatást a testület 15 pályázó szervezet 
között osztotta fel. A sport pályázatokra az önkormányzat 1.650 
ezer Ft-ot különített el. 15 sportegyesület összesen 22 pályázatot 
nyújtott be, melyeket támogatott a grémium. 

A testület felülvizsgálta az önkormányzat Közbiztonsági és Bűn-
megelőzési Koncepcióját. Az elmúlt két év intézkedései közül ki-
emelték, hogy a meglévő térfigyelő kamerarendszert folyamatosan 
működtetik, a Városgondnokság bevonásával pedig megvizsgálják a 
rendszer további bővítésének lehetőségeit. A közterület-felügyelők 
rendőrséggel történő közös járőrözése heti rendszerességű. Emellett 
a közvilágítás ellenőrzése céljából négy átfogó ellenőrzésre került sor 
az elmúlt két évben. A közterület-felügyelők napi munkájuk során 
észlelt, illetve a lakossági jelzésekre a hibabejelentéseket folyamato-
san továbbítják.

A Balatonalmádi Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
második kétéves felülvizsgálatát is megtette az önkormányzat. A 
képviselő-testület arról döntött, hogy a programot változatlan tar-
talommal hatályban tartja.

Átfogó értékelést tárgyalt a testület a 2016. évi helyi önkormány-
zati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A Bala-
tonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
a korábbi évekhez hasonlóan komplex beszámolóban nyújtott tájé-
koztatást az intézmény 2016. évi szakmai munkájáról. A 2016-os 
évtől az intézmény járási szintű szakmai és módszertani feladatokat 
is ellátó Család- és gyermekjóléti központként is működik. En-
nek keretében a szolgáltatási paletta tovább bővült, többek között 
mediációval, pályaorientációs tanácsadással, és éjjel-nappal hívható 
segítő vonallal is.

A Balatonalmádi Sport Egyesület 2016-ban pályázatot nyújtott 
be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mellyel több, önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanon sport célú fejlesztés részeként élőfüves 
és műfüves labdarúgópálya, valamint az azokat kiszolgáló létesítmé-
nyek megvalósítását tervezte. Az MLSZ az élőfüves nagypálya és az 
öltöző építését támogatta. A pályázó egyesület továbbra is szeretné 
megvalósítani eredeti pályázatának teljes tartalmát, amely azonban 
az eredeti – régészeti feltárási kötelezettséggel is érintett – helyszí-
nen jelentős nehézségekkel, túlzsúfoltan lenne csak megvalósítható. 
Ennek megoldásaként a testület arról döntött, hogy az önkormány-
zat a 0100/21, 0100/22, 0100/23 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát, 
valamennyi tulajdoni hányad vonatkozásában adásvételi szerződés 
útján megvásárolja.

Szintén a Balatonalmádi Sport Egyesület kérelmére a Magyar 
Labdarúgó Szövetségnek benyújtott TAO-s pályázathoz kapcsoló-
dó fejlesztések 30%-os önrészének biztosításáról is tárgyalt a testü-
let. A teljes költség bruttó 4,3 millió Ft, az önrész pedig 1,3 mil-
lió Ft lenne. Az önrész fedezné kisgépek (önjáró fűnyíró, fűkasza), 
multifunkciós kistraktor pályakarbantartó adaptereinek, kiegészítő-
inek (hótolólap, utánfutó, talajlazító, gyepszellőztető), illetve kame-
rarendszernek a beszerzését. 

A képviselő-testület a strandok vonatkozásában a jegy- és bérlet-
típusok esetében több változtatásra is javaslatot tett az elmúlt évhez 
képest. A 2017-es nyári szezonban bevezetnek egy ún. családi belé-
pő jegytípust, mely 2 felnőtt és maximum 4 hat-tizennégy éves kor 
közötti gyermek egyidejű belépését teszi lehetővé 2000 Ft-os áron. 
Hatéves kor alatt továbbra is ingyenes a belépés. Balatonalmádi la-
kóhellyel rendelkező személyek részére a felnőtt idénybérlet 3500 Ft 
lesz. A Balatonalmádi lakóhellyel nem rendelkezők pedig egységesen 
9000 Ft-ért válthatnak idénybérletet.

A képviselők felülvizsgálták a Balatonalmádi Piac és Vásár műkö-
dési rendtartását, mely alapján az üzemeltető a rendtartásban szabá-
lyozottakon felül használtcikk-piacot és vásárt üzemeltet, aminek a 
nyitva tartási rendje: május 1-október 31. közötti időszakban vasár-
nap 06.00-14.00, november 1-április 30. közötti időszakban minden 
hónap utolsó vasárnapján – amennyiben ez ünnepnapra esik, úgy az 
azt megelőző vasárnap 06.00-14.00. A vásártér területhasználatának 
felülvizsgálata is megtörtént, a díjszabás változatlan maradt.

Szöllősi Máté, az Almádiban hosszú idő óta lakó és alkotó művész-
tanár – a PKKK-ban 2016-ban rendezett életmű kiállításán is szerep-
lő – „Almádi móló esti fényben” című olajfestményét ajándékozta a 
városnak. A művész kezdeményezte, hogy a városban élő festőművé-
szek is egy-egy műalkotással ajándékozzák meg a Városházát.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a 2017. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére a Magyar Államkincstár-
hoz a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvé-
nye által a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pá-
lyázatra. Pályázatot az a települési önkormányzat nyújthatja be, ahol a 
csatornázott területeken a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés 
és -tisztítás szolgáltatás 2017. évre várható együttes, összevont fajlagos 
ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket.

Pályázat készült az Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának 
fejlesztésére is. Az igényelt támogatás bruttó 30,5 millió Ft, melyhez 
1,6 millió Ft önrészt biztosít az önkormányzat.

Emellett a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiírt „Balato-
ni strandok fejlesztése” c. felhívásra 3 pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat a város mindhárom strandjának fejlesztésére. Pályázaton-
ként 35-40 millió Ft összegű beruházás valósulhatna meg, melyhez 
a szükséges saját forrás, mintegy 7,2 millió Ft az idei évi költségvetés-
ben rendelkezésre áll.

Az  önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt hazai 
forrású pályázati felhívás keretén belül ismételten pályázatot nyújt be 
az önkormányzat a Városháza épületének homlokzati hőszigetelésére 
és a külső nyílászárók cseréjére. A fejlesztés várható költsége 46,9 mil-
lió Ft, a képviselő-testület biztosította az igényelhető maximális 30 
millió Ft támogatás feletti összeget.

A testület döntött továbbá strandi üzlethelyiségre és előkertre vo-
natkozó bérleti jog átruházási kérelméről, városrendezési célú köz-
terület-szabályozásokról, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader 
Egyesülettel kötött megállapodás, kisméretű műfüves futballpálya 
használatáról szóló együttműködési megállapodás módosítása, vala-
mint a Vörösberényi Általános Iskola tervezett átszervezése – tanulói 
létszám módosítása – tárgyában.

Beszámoló a hivatal elmúlt évi munkájáról
A képviselő-testület márciusi ülésén vitatta meg a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
szóló – mintegy harmincoldalas – anyagot. Összefoglalónkban 
ebből válogattunk.

A Felsőörssel közös hivatal almádi székhelyén a feladatellátáshoz 
36 db irodahelyiség áll rendelkezésre, a munkát (a polgármestere-
ken kívül) 56 fő végzi közszolgálati státuszban. 

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 371.635 
E Ft volt. A működéshez a központi költségvetés 141.614 E Ft tá-
mogatást biztosított.

A hivatal egyik legfontosabb feladata a képviselő-testület(ek) mű-
ködésével kapcsolatos tevékenység: a döntés-előkészítés és a dönté-
sek végrehajtásában való közreműködés, a határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentés a testületek számára. 

A balatonalmádi képviselő-testület 2016-ban 15 rendes, 6 rend-
kívüli ülést tartott, melyek során 303 határozatot hozott. A Humán 
Bizottság 12 rendes, 1 rendkívüli ülésén 144 esetben hozott hatá-
rozatot. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság esetében ez a szám: 11 
soros, 2 rendkívüli ülés 200 határozattal.

A Balatonalmádi Szociális Társulás munkaszervezeti feladatait is 
az almádi hivatal látja el. 2016-ban 6 ülésükön 27 határozatot hoz-
tak.

Tekintélyes számú volt a hivatal ügyiratforgalma is: 31.415 külön-
féle ügyiratot iktattak az elmúlt évben.

A hivatal Igazgatási Osztálya a szerteágazó anyakönyvi igazgatás, 
hagyatéki feladatok mellett ellátta a népesség-nyilvántartási és a cím-
nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos feladatokat. A központi cím-
regiszter (KCR) létrehozásának előkészítése céljából ellenőrizni és 
javítani kell az illetékességi területen lévő települési címek nyilvántar-
tását. Balatonalmádi településen 10646 tételből áll az egyeztető lista. 
A végrehajtandó címellenőrzéseknek az alábbiakra kell kiterjednie: cí-
mek teljeskörűségének ellenőrzése, címek pontosságának ellenőrzése, 
címek valóságtartalmának ellenőrzése. A KCR adatainak ellenőrzése 
folyamatosan történik, de az előzményiratok felkutatása, akár helyszí-
ni ellenőrzés szükségessége lassítja az adatok feldolgozását.

Az osztály éves átfogó értékelést készített elő a helyi önkormányzati 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Gondosko-
dott a szociális ellátások iránti kérelmek előkészítéséről, illetve a szo-
ciális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes 
nyilvántartásának vezetéséről.

A kereskedelmi, ipari, szálláshely igazgatás területén naprakész ha-
tósági nyilvántartást vezetett a kereskedőkről, a működési engedéllyel 
rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról, va-
lamint az engedélyezett vásárokról és piacokról, a szálláshely szolgál-
tatási tevékenységet folytatókról, a bejelentés-köteles és telepengedély 
köteles telepekről, a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshe-
lyekről. Koordinálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozással, a pályázat kiírásával, 
elbírálásával, elektronikus regisztrálásával kapcsolatos feladatokat. 
Ellátta a közterület-felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

Az Építéshatósági Osztály 11 településre kiterjedően (Balatonalmá-
di, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, 
Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi) összesen 
mintegy 24460 fő állandó lakos létszámmal rendelkező illetékességi 
területen látta el az I. fokú általános építésügyi hatósági feladatait.

A Településfejlesztési Osztály feladatai közé tartozott a településfej-
lesztési és településrendezési, beruházási, pályázatkezelési, vagyongaz-
dálkodási, városüzemeltetési, környezet- és természetvédelmi, állat- és 
növény-egészségügyi feladatok sora.

Az elmúlt évben 17 fejlesztési célú pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat. Az 1.773.412.422 Ft összköltségű projektekhez 
1.664.425.133 Ft vissza nem térítendő támogatást pályázott meg 
az önkormányzat, melyekhez 133.432.289 Ft összegű saját forrást 
biztosított. A benyújtott pályázatok közül négy pozitív elbírálásban 
részesült, három elutasításra került. A jelentősebb műszaki tartalmú 
és költségű pályázatok – egyebek mellett az új óvodaépület építése, 
a kollégium energetikai felújítása, vagy a vörösberényi egészségügyi 
fejlesztés - elbírálása 2016. évben nem történt meg.
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának idei ötödik, májusi hír- 
és információs csokrát olvashatják a következő oldalainkon. Célunk 
a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, hitelesebben 
értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő 
tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi 
Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. 
Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, a 
2017. évben is szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire 
(ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, 
Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@
balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Beszámoló a képviselő-testületi üléséről…
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt hónapban újabb 

sikereket tudhat magáénak. Két eljárást zártak le sikeresen a közel-
múltban (büfébetörés, kábellopás a vasúti sín mellől) – hangzott el 
dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatójában. Szólt arról 
is, hogy a városban szabálytalanul parkolókat a rendőrök legtöbb-
ször csak figyelmeztetik, ám bírság kiszabása csak ismételt szabály-
sértés esetén történik. Ezért is fontos, hogy a lakosság betartsa a 
parkolási szabályokat – tette hozzá. Ugyanakkor kérte a képviselő-
testület segítségét a kamerarendszer fejlesztéséhez, mely a vagyon- és 
a közlekedésbiztonságot is szolgálná.

A Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője, Nádai 
Tamás beszámolójából kiderült, hogy a parancsnokság állományába 
visszakerült egy 12 személyes felújított motorcsónak, melyet remél-
hetőleg a nyáron már használni is tudnak. Kiemelte, hogy Balaton-
almádiban kéménytüzek magasabb számban fordultak elő, mint a 
járás többi településén. Egy esetben történt lakosságvédelmi intéz-
kedés is. Műszaki mentés a városban 45 esetben történt, tűzeset 
35 volt. Sok volt a téves műszeres riasztások száma, mely az előbbi 
számadatokban is tükröződik.

A képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló rendele-
tét, felülvizsgálta a taxiállomások igénybevételéről szóló rendeletét, 
megalkotta a gazdaságfejlesztésről szóló, illetve az egyes családi ese-
mények díjazásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ez utóbbi a há-
zasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályait, és a biztosított többletszol-
gáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakat szabályozza.

Jogszabály kötelezi az önkormányzatokat települési arculati ké-
zikönyv és településképi rendelet megalkotására a magyarországi 
települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, 
az épített és a természeti környezet egységes védelme érdekében. 
A képviselő-testület e jogszabályi felhatalmazásra alkotta meg a te-
lepülésfejlesztéssel, településrendezéssel és település-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletet. 
A Városi Értéktár Bizottság benyújtotta az elmúlt féléves idő-

szakról szóló beszámolóját. Öt alkalommal tartottak előadást Ba-
latonalmádi város értékeiről, és ezzel párhuzamosan az Új Almádi 
Újság hátlapján is megjelent hónapról hónapra egy-egy helyi érté-
ket tartalmazó ismertető. A Napút c. irodalmi-kulturális folyóirat 
következő számában megjelenik a városunkról szóló ismertető cikk. 
Szervezés alatt áll a 2017 nyarára tervezett V. Hagyományos Gomb-
foci Almádi Kupáért c. nyílt bajnokság is. 

Döntött a képviselő-testület a kulturális, civil és sportpályázatok 
támogatásáról. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 9, 
működési célra 5 pályázatot támogatott a testület. A Civil Alap ter-
hére adható 2 millió Ft támogatást a testület 15 pályázó szervezet 
között osztotta fel. A sport pályázatokra az önkormányzat 1.650 
ezer Ft-ot különített el. 15 sportegyesület összesen 22 pályázatot 
nyújtott be, melyeket támogatott a grémium. 

A testület felülvizsgálta az önkormányzat Közbiztonsági és Bűn-
megelőzési Koncepcióját. Az elmúlt két év intézkedései közül ki-
emelték, hogy a meglévő térfigyelő kamerarendszert folyamatosan 
működtetik, a Városgondnokság bevonásával pedig megvizsgálják a 
rendszer további bővítésének lehetőségeit. A közterület-felügyelők 
rendőrséggel történő közös járőrözése heti rendszerességű. Emellett 
a közvilágítás ellenőrzése céljából négy átfogó ellenőrzésre került sor 
az elmúlt két évben. A közterület-felügyelők napi munkájuk során 
észlelt, illetve a lakossági jelzésekre a hibabejelentéseket folyamato-
san továbbítják.

A Balatonalmádi Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
második kétéves felülvizsgálatát is megtette az önkormányzat. A 
képviselő-testület arról döntött, hogy a programot változatlan tar-
talommal hatályban tartja.

Átfogó értékelést tárgyalt a testület a 2016. évi helyi önkormány-
zati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A Bala-
tonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
a korábbi évekhez hasonlóan komplex beszámolóban nyújtott tájé-
koztatást az intézmény 2016. évi szakmai munkájáról. A 2016-os 
évtől az intézmény járási szintű szakmai és módszertani feladatokat 
is ellátó Család- és gyermekjóléti központként is működik. En-
nek keretében a szolgáltatási paletta tovább bővült, többek között 
mediációval, pályaorientációs tanácsadással, és éjjel-nappal hívható 
segítő vonallal is.

A Balatonalmádi Sport Egyesület 2016-ban pályázatot nyújtott 
be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mellyel több, önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanon sport célú fejlesztés részeként élőfüves 
és műfüves labdarúgópálya, valamint az azokat kiszolgáló létesítmé-
nyek megvalósítását tervezte. Az MLSZ az élőfüves nagypálya és az 
öltöző építését támogatta. A pályázó egyesület továbbra is szeretné 
megvalósítani eredeti pályázatának teljes tartalmát, amely azonban 
az eredeti – régészeti feltárási kötelezettséggel is érintett – helyszí-
nen jelentős nehézségekkel, túlzsúfoltan lenne csak megvalósítható. 
Ennek megoldásaként a testület arról döntött, hogy az önkormány-
zat a 0100/21, 0100/22, 0100/23 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát, 
valamennyi tulajdoni hányad vonatkozásában adásvételi szerződés 
útján megvásárolja.

Szintén a Balatonalmádi Sport Egyesület kérelmére a Magyar 
Labdarúgó Szövetségnek benyújtott TAO-s pályázathoz kapcsoló-
dó fejlesztések 30%-os önrészének biztosításáról is tárgyalt a testü-
let. A teljes költség bruttó 4,3 millió Ft, az önrész pedig 1,3 mil-
lió Ft lenne. Az önrész fedezné kisgépek (önjáró fűnyíró, fűkasza), 
multifunkciós kistraktor pályakarbantartó adaptereinek, kiegészítő-
inek (hótolólap, utánfutó, talajlazító, gyepszellőztető), illetve kame-
rarendszernek a beszerzését. 

A képviselő-testület a strandok vonatkozásában a jegy- és bérlet-
típusok esetében több változtatásra is javaslatot tett az elmúlt évhez 
képest. A 2017-es nyári szezonban bevezetnek egy ún. családi belé-
pő jegytípust, mely 2 felnőtt és maximum 4 hat-tizennégy éves kor 
közötti gyermek egyidejű belépését teszi lehetővé 2000 Ft-os áron. 
Hatéves kor alatt továbbra is ingyenes a belépés. Balatonalmádi la-
kóhellyel rendelkező személyek részére a felnőtt idénybérlet 3500 Ft 
lesz. A Balatonalmádi lakóhellyel nem rendelkezők pedig egységesen 
9000 Ft-ért válthatnak idénybérletet.

A képviselők felülvizsgálták a Balatonalmádi Piac és Vásár műkö-
dési rendtartását, mely alapján az üzemeltető a rendtartásban szabá-
lyozottakon felül használtcikk-piacot és vásárt üzemeltet, aminek a 
nyitva tartási rendje: május 1-október 31. közötti időszakban vasár-
nap 06.00-14.00, november 1-április 30. közötti időszakban minden 
hónap utolsó vasárnapján – amennyiben ez ünnepnapra esik, úgy az 
azt megelőző vasárnap 06.00-14.00. A vásártér területhasználatának 
felülvizsgálata is megtörtént, a díjszabás változatlan maradt.

Szöllősi Máté, az Almádiban hosszú idő óta lakó és alkotó művész-
tanár – a PKKK-ban 2016-ban rendezett életmű kiállításán is szerep-
lő – „Almádi móló esti fényben” című olajfestményét ajándékozta a 
városnak. A művész kezdeményezte, hogy a városban élő festőművé-
szek is egy-egy műalkotással ajándékozzák meg a Városházát.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a 2017. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére a Magyar Államkincstár-
hoz a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvé-
nye által a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pá-
lyázatra. Pályázatot az a települési önkormányzat nyújthatja be, ahol a 
csatornázott területeken a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés 
és -tisztítás szolgáltatás 2017. évre várható együttes, összevont fajlagos 
ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket.

Pályázat készült az Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának 
fejlesztésére is. Az igényelt támogatás bruttó 30,5 millió Ft, melyhez 
1,6 millió Ft önrészt biztosít az önkormányzat.

Emellett a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiírt „Balato-
ni strandok fejlesztése” c. felhívásra 3 pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat a város mindhárom strandjának fejlesztésére. Pályázaton-
ként 35-40 millió Ft összegű beruházás valósulhatna meg, melyhez 
a szükséges saját forrás, mintegy 7,2 millió Ft az idei évi költségvetés-
ben rendelkezésre áll.

Az  önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt hazai 
forrású pályázati felhívás keretén belül ismételten pályázatot nyújt be 
az önkormányzat a Városháza épületének homlokzati hőszigetelésére 
és a külső nyílászárók cseréjére. A fejlesztés várható költsége 46,9 mil-
lió Ft, a képviselő-testület biztosította az igényelhető maximális 30 
millió Ft támogatás feletti összeget.

A testület döntött továbbá strandi üzlethelyiségre és előkertre vo-
natkozó bérleti jog átruházási kérelméről, városrendezési célú köz-
terület-szabályozásokról, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader 
Egyesülettel kötött megállapodás, kisméretű műfüves futballpálya 
használatáról szóló együttműködési megállapodás módosítása, vala-
mint a Vörösberényi Általános Iskola tervezett átszervezése – tanulói 
létszám módosítása – tárgyában.

Beszámoló a hivatal elmúlt évi munkájáról
A képviselő-testület márciusi ülésén vitatta meg a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
szóló – mintegy harmincoldalas – anyagot. Összefoglalónkban 
ebből válogattunk.

A Felsőörssel közös hivatal almádi székhelyén a feladatellátáshoz 
36 db irodahelyiség áll rendelkezésre, a munkát (a polgármestere-
ken kívül) 56 fő végzi közszolgálati státuszban. 

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 371.635 
E Ft volt. A működéshez a központi költségvetés 141.614 E Ft tá-
mogatást biztosított.

A hivatal egyik legfontosabb feladata a képviselő-testület(ek) mű-
ködésével kapcsolatos tevékenység: a döntés-előkészítés és a dönté-
sek végrehajtásában való közreműködés, a határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentés a testületek számára. 

A balatonalmádi képviselő-testület 2016-ban 15 rendes, 6 rend-
kívüli ülést tartott, melyek során 303 határozatot hozott. A Humán 
Bizottság 12 rendes, 1 rendkívüli ülésén 144 esetben hozott hatá-
rozatot. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság esetében ez a szám: 11 
soros, 2 rendkívüli ülés 200 határozattal.

A Balatonalmádi Szociális Társulás munkaszervezeti feladatait is 
az almádi hivatal látja el. 2016-ban 6 ülésükön 27 határozatot hoz-
tak.

Tekintélyes számú volt a hivatal ügyiratforgalma is: 31.415 külön-
féle ügyiratot iktattak az elmúlt évben.

A hivatal Igazgatási Osztálya a szerteágazó anyakönyvi igazgatás, 
hagyatéki feladatok mellett ellátta a népesség-nyilvántartási és a cím-
nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos feladatokat. A központi cím-
regiszter (KCR) létrehozásának előkészítése céljából ellenőrizni és 
javítani kell az illetékességi területen lévő települési címek nyilvántar-
tását. Balatonalmádi településen 10646 tételből áll az egyeztető lista. 
A végrehajtandó címellenőrzéseknek az alábbiakra kell kiterjednie: cí-
mek teljeskörűségének ellenőrzése, címek pontosságának ellenőrzése, 
címek valóságtartalmának ellenőrzése. A KCR adatainak ellenőrzése 
folyamatosan történik, de az előzményiratok felkutatása, akár helyszí-
ni ellenőrzés szükségessége lassítja az adatok feldolgozását.

Az osztály éves átfogó értékelést készített elő a helyi önkormányzati 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Gondosko-
dott a szociális ellátások iránti kérelmek előkészítéséről, illetve a szo-
ciális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes 
nyilvántartásának vezetéséről.

A kereskedelmi, ipari, szálláshely igazgatás területén naprakész ha-
tósági nyilvántartást vezetett a kereskedőkről, a működési engedéllyel 
rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról, va-
lamint az engedélyezett vásárokról és piacokról, a szálláshely szolgál-
tatási tevékenységet folytatókról, a bejelentés-köteles és telepengedély 
köteles telepekről, a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshe-
lyekről. Koordinálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozással, a pályázat kiírásával, 
elbírálásával, elektronikus regisztrálásával kapcsolatos feladatokat. 
Ellátta a közterület-felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

Az Építéshatósági Osztály 11 településre kiterjedően (Balatonalmá-
di, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, 
Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi) összesen 
mintegy 24460 fő állandó lakos létszámmal rendelkező illetékességi 
területen látta el az I. fokú általános építésügyi hatósági feladatait.

A Településfejlesztési Osztály feladatai közé tartozott a településfej-
lesztési és településrendezési, beruházási, pályázatkezelési, vagyongaz-
dálkodási, városüzemeltetési, környezet- és természetvédelmi, állat- és 
növény-egészségügyi feladatok sora.

Az elmúlt évben 17 fejlesztési célú pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat. Az 1.773.412.422 Ft összköltségű projektekhez 
1.664.425.133 Ft vissza nem térítendő támogatást pályázott meg 
az önkormányzat, melyekhez 133.432.289 Ft összegű saját forrást 
biztosított. A benyújtott pályázatok közül négy pozitív elbírálásban 
részesült, három elutasításra került. A jelentősebb műszaki tartalmú 
és költségű pályázatok – egyebek mellett az új óvodaépület építése, 
a kollégium energetikai felújítása, vagy a vörösberényi egészségügyi 
fejlesztés - elbírálása 2016. évben nem történt meg.
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Magocskák jótékonysági estje 
A Balatonalmádi Magocskák Közhasznú Alapítvány idén első al-

kalommal, április 21-én - kettős céllal - jótékonysági estet szervezett. 
A rendezvény jó alkalmat nyújtott arra, hogy az óvoda dolgozói és a 
szülők kötetlen körülmények között találkozhassanak, beszélgethes-
senek, szórakozhassanak. Emellett az est teljes bevételét az almádi 
óvodák udvarainak fejlesztésére ajánlottuk fel. A jó hangulatú esté-
hez a helyszínt a Pannónia Kulturális Központ biztosította.

A rendezvény műsorvezető párosa, Czoma-Szegedi Nóra és 
Bagi Péter, akik humoros, táncos bevonulásukkal megalapozták 

„Szívdobbanást a világnak”
Az UNIQA a 2017. március 18. és 25. 

között Ausztriában megrendezett Téli 
Speciális Olimpiai Világjátékok büsz-
ke szponzora és biztosító partnere volt. 
Cégcsoportunk 18 olyan országban te-
vékenykedik, amely sportolókat küldött 
az értelmi fogyatékossággal élő sportolók 
legnagyobb megmérettetésére.

Az UNIQA a Világjátékokhoz kapcso-
lódóan „Szívdobbanást a világnak” cím-
mel rajzpályázatot hirdetet. Arra kérték a 
7-14 év közti gyerekeket, rajzolják le, ők 
hogyan képzelik el az Olimpia hangulatát, a sportokat, a téli hátte-
ret és a szurkoló közönséget, köztük Larát és Luist az esemény két 
kabalafiguráját. Rengeteg értékes alkotást érkezett, csodás rajzok 
születtek, ötletesek, vidámak és nagyon színvonalasak. A zsűrinek 
nehéz dolga volt. 2. helyezett Farkas Nóra lett, aki Balatonalmá-
diból küldte rajzát és a Györgyi Dénes Általános Iskolában tanul. 
Nóra nyereménye: 15 000 Ft értékű Decathlon utalvány, melyet az 
UNIQA Biztosító Balatonalmádi ügynökségvezetője, Tóth Sándor 
adott át. Ezúton is gratulálunk Nórának! 

a jó hangulatot. Nóra és Péter fergeteges humorral vezették végig 
a rendezvényt, szórakoztató előadásaikat még sokig emlegetjük. 
Hercegné Budai Bea, a Magocskák Óvoda vezetőjének megnyitója 
után Teleki Gergő zongoraművész Liszt és Chopin művekkel bűvölt 
el bennünket. Vacsora után az óvónők adtak bepillantást egy átlagos 
óvodai nap eseményeibe. A színpadra varázsolt csoportszobában 
repkedtek az építőkockák és a vicces gyerekszáj-mondások. Vidám, 
színvonalas előadásuk után két Almádiban élő DJ, Szücs Enikő és 
Simkó Norbert válogatták a zenét a hajnalig tartó bulihoz.

Az első alkalommal megrendezett jótékonysági est sok-sok em-
ber közös munkája. Köszönjük az önkénteseinknek a segítséget az 
előkészületekben, köszönjük a fellépőknek, hogy elfogadták meghí-
vásunkat, köszönjük az óvoda konyhájának dolgozóinak a fenséges 
vacsorát, támogatóinknak a színvonalas tombola felajánlásokat, a 
Pannónia KKK munkatársainak a lebonyolításban nyújtott segít-
ségét. És természetesen köszönjük az óvoda dolgozóinak és a szü-
lőknek, hogy eljöttek. Hisszük, hogy az ilyen alkalmak, események, 
közös élmények erősítik az együttműködést az óvoda és a szülők 
között, mely elengedhetetlen alapja a gyermekeink óvodai nevelé-
sének.

A rendezvényen befolyt összegből olyan eszközök beszerzését ter-
vezzük, melyek a majdan megépülő új óvoda udvarára is könnyen 
áttelepíthetők. Akik az esten nem tudtak részt venni, támogató je-
gyek megvételével járulhattak hozzá a megvalósításhoz.

A beruházások közül meg kell említeni útépítéseket, egyebek mel-
lett a Margaréta utca, Hadak útja esetében. Parképítési munkák ké-
szültek a káptalanfüredi strandok környezetében, Vörösberényben a 
Madách téren és a református templom környezetében, valamint a 
József Attila utca mentén. Folytatódott a játszóterek bővítése a Szent 
Erzsébet ligetben, a Budatava tömbbelsőben és Káptalanfüreden.

A felújítási munkák közül jelentősebb útfelújítások valósultak meg 
az Erkel, Kompolthy, Istók, Zuzmó, Megyehegyi, Sátorhegyi, Páf-
rány, Báthory, Bem, és Vajda János utcáknál. Részben pályázati úton 
elnyert támogatás felhasználásával, részben saját forrásból elkészült a 
Györgyi Dénes utca járdájának, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
járda egy szakaszának burkolat-felújítása, megújult továbbá a Bala-
tonfűzfői úti járda burkolata a Noszlopy Gáspár utca és a Bercsényi 
utca között. Az elmúlt évben elkészült a Templom tér és környezeté-
nek valamint az Óvári kilátó környezetének parkfelújítása. 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok közül legjelentősebb 
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával, bérbeadá-
sával összefüggő ügyek: pályázatok kiírása, döntés-előkészítés, szer-
ződéskötés, kintlévőségek kezelése. Szintén szezonálisan jelentkező 
többlet feladat a közterület-foglalások engedélyezése.

A megnövekedett beruházási feladatok mellett nem csökkentek a 
városüzemeltetéssel kapcsolatos munkák. A helyi közutak kezelése 
kiterjed a fenntartási, karbantartási munkák szervezésére, valamint 
a forgalomszabályozásra a Városgondnoksággal együttműködve. Jel-
lemzően szezonálisan jelentkező feladat a közműépítéssel összefüggő 
útfelbontások engedélyezése. A szélsőségesen csapadékos időjárás kö-
vetkeztében megnövekedtek a vízkárelhárítással és útkarbantartással 
kapcsolatos feladatok.

A környezetvédelmi feladatok ellátása során folyamatos volt a zaj-
védelmi feladat ellátása: a városban működő üzletek zajkibocsátási 
határértékének megállapítása, idényjellegű a nyári rendezvények zaj-
problémáinak kezelése.

Helyi természetvédelmi feladatként szakértői közreműködéssel a 
Balatonalmádi Városgondnokság tevékeny részvételével megkezdő-
dött a fenntartási tervekben meghatározott feladatok végrehajtása a 
helyi természetvédelmi oltalom alatt álló leánykökörcsin lelőhelyén, 
valamint értékes fasoroknál a Munkácsy utcában és a Fadrusz utcá-
ban.

A Pénzügyi és Számviteli Osztály többek közt a költségvetéssel kap-
csolatos előterjesztések készítésével, az állami támogatások felmérésé-
vel, igénylésével, elszámolásával, pályázatok, projektek benyújtásával 
és lebonyolításával foglalkozott. 

Az Adóügyi Osztály, mint önkormányzati adóhatóság feladatköre 
négy fő tevékenységi kör köré csoportosítható: adóztatási feladatok, 
végrehajtással és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok, jogszabály alap-
ján a hatáskörébe utalt egyéb hatósági feladatok, és adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok. 2016. évben az Adóügyi Osztály a hatáskörébe 
tartozó adókból, díjakból, pótlékból, bírságból, köztartozásokból ösz-
szesen 642,9 millió forintot szedett be és utalt a saját költségvetésbe, 
47,1 millió forinttal többet, mint az előző évben. 

A Szervezési Osztály a köztisztviselőkkel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések előkészítését, végrehajtását szervezte, továbbá koor-
dinálta a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportálon a kötelező 
továbbképzéseket, vezette az ülésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat. 
Gondoskodott a döntések (határozatok, rendeletek) honlapon törté-
nő közzétételéről, a strandok működéséhez szükséges szerződésekről, 
a sporttal kapcsolatos ügyek koordinálásáról.

Az Iktató Iroda zökkenőmentesen ellátta a hivatalba érkező iratok 
iktatását, valamint az irattározással kapcsolatos feladatokat, gondos-
kodott a hivatali munkához szükséges irodaszer és tárgyi eszközök 
beszerzéséről. 

A beszámoló a fentieken túl foglalkozott köznevelési, népszavazá-
si, személyi és egyéb feladatok elvégzésének elemzésével. Összegzésül 
megállapíttatott: 2016-ban jelentős strukturális átalakítás nem volt 
az önkormányzatok és a hivatal számára. A jogszabályalkotás-, módo-
sítás gyakorisága, az irányító és egyéb hatóságok részéről a tetemes és 
gyors (sokszor néhány órás határidejű) adatszolgáltatási igény időn-
ként munkatorlódáshoz vezetett. 

Ezzel együtt az önkormányzati hivatal dolgozói feladataikat na-
gyon jó színvonalon látták el.

Zatkalik András

Tájékoztató a 2016. évi adóbevételek 
alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete az áprilisi testületi ülésén 
elfogadta a 2016. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szó-
ló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2016. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat 
teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókról szó-
ló 24/2014.(IX.26.) rendeletének 2016. január 1. napján hatályba 
lépett rendelkezései három adónemben tartalmaztak változást. A 
rendelet az iparűzési adó esetében a háziorvos, védőnő számára 50 
%-os adókedvezményt biztosított. A telekadó esetében az ingatlan-
nyilvántartásban táborhelyként nyilvántartott telkek esetében – el-
helyezkedéstől és területnagyságtól függetlenül – egységes, évi 150 
Ft/m2 adómértéket állapított meg. Az idegenforgalmi adó mértéke 
pedig személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft-ról 460 Ft-ra 
emelkedett.

2016. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot 
és bírságot is) összesen 607.739.560 Ft adóbevétel folyt be, 46,2 
millió forinttal több, mint az előző évben, s 77,2 millió forinttal 
haladta meg a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetés-
ben előirányzott helyi adóbevételi terv 114,5%-ban teljesült. 

A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40%-a ma-
rad csak a saját költségvetésünkben, míg a 60%-át a központi költ-
ségvetésbe kell utalni.

2016. évben 83.734.318 Ft gépjárműadó folyt be, 3,3 millió fo-
rinttal több, mint az előző évben, melyből 50.240.591 Ft (60%) ke-
rült a központi költségvetésbe átutalásra, és 33.493.727 Ft (40%) 
összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. Az előirányzott 
adóbevételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 111,6 %-ban telje-
sült.

Adónemek 2016. évi terv
eFt

2016. évi tény
eFt

Tervteljesítés
%-ban

Építményadó 245.000 265.047 108,1 %

Iparűzési adó 182.000 218.942 120,2 %

Idegenforgalmi 
adó 55.000 62.932 144,4 %

Telekadó 47.000 58.971 125,4 %

Helyi adók 
összesen 529.000 605.892 114,5 %

Késedelmi pótlék 1.200 1.262 105,1 %

Bírság 300 586 195,2 %

Adóbevételek 
összesen 530.500 607.740 114,5 %

Gépjárműadó 30.000  33.493 111,6 %

Mindösszesen 560.500 641.233 114,4 %

Víghné Horváth Beáta, adóügyi osztályvezető

FELHÍVÁS
TISZTELT BALATONALMÁDI KUTYATULAJDONOSOK,
KUTYATARTÓK!

A 2017. évi ebösszeírás céljából kérjük a Balatonalmádi Város 
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulaj-
donosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a len-
tiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt visszajuttatni szíveskedjen 
2017. május 31-ig. Az adatlap Balatonalmádi Város önkormányza-
ta honlapjáról (www.balatonalmadi.hu) letölthető, vagy a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal portáján átvehető. Szükség 
esetén információt a 88/542-465 telefonszámon lehet kérni!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv 
alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyúj-
tani: postai úton: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. címre, személyesen a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal portáján elhelyezett 
gyűjtőládába, telefaxon: a 88/542-493 számra, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címre megküldve.

Településfejlesztési Osztály

Tisztelt Balatonalmádi lakosok!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény alap-

ján elkészítjük Balatonalmádi Településarculati Kézikönyvet. A 
Településképi Arculati Kézikönyv nevéhez méltóan településünk 
sajátos, egyedi arcát, különösen pedig védendő értékeit hivatott be-
mutatni. A kézikönyv készítésével kapcsolatban lakossági fórumot 
tartunk Balatonalmádi Városháza Nagytermében 2017. május 18 
csütörtök 17 órakor, melyre tisztelettel meghívunk minden – a vá-
ros jövőjéért tenni kívánó balatonalmádi lakost. A fórum keretében 
ismertetésre kerül a kézikönyv elkészítésének  jogszabályi háttere, a 
készítés menete, illetve várjuk az építő és segítő lakossági elképze-
léseket, terveket, melyet a készítés során figyelembe tudunk venni.
Tisztelettel:

Keszey János polgármester és Bogdán László főépítész

Hirdetmény
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Balatonalmádi Város Önkor-

mányzatának tulajdonát képező strandokon, kereskedelmi és szolgál-
tatási tevékenység folytatásának - pl. pattogatott kukorica, zöldség-
gyümölcs, bizsu árusítás, illetve csillámfestés végzése, minigolf pálya, 
vízi játszópark, légvár stb. üzemeltetése - céljára korlátozott számban 
még vannak bérelhető strandi területek. 

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfél-
fogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen 
lehet. A tárgyban közzétett részletes hirdetmény elérhető a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapon a pályázatok menüpont alatt.
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Magocskák jótékonysági estje 
A Balatonalmádi Magocskák Közhasznú Alapítvány idén első al-

kalommal, április 21-én - kettős céllal - jótékonysági estet szervezett. 
A rendezvény jó alkalmat nyújtott arra, hogy az óvoda dolgozói és a 
szülők kötetlen körülmények között találkozhassanak, beszélgethes-
senek, szórakozhassanak. Emellett az est teljes bevételét az almádi 
óvodák udvarainak fejlesztésére ajánlottuk fel. A jó hangulatú esté-
hez a helyszínt a Pannónia Kulturális Központ biztosította.

A rendezvény műsorvezető párosa, Czoma-Szegedi Nóra és 
Bagi Péter, akik humoros, táncos bevonulásukkal megalapozták 

„Szívdobbanást a világnak”
Az UNIQA a 2017. március 18. és 25. 

között Ausztriában megrendezett Téli 
Speciális Olimpiai Világjátékok büsz-
ke szponzora és biztosító partnere volt. 
Cégcsoportunk 18 olyan országban te-
vékenykedik, amely sportolókat küldött 
az értelmi fogyatékossággal élő sportolók 
legnagyobb megmérettetésére.

Az UNIQA a Világjátékokhoz kapcso-
lódóan „Szívdobbanást a világnak” cím-
mel rajzpályázatot hirdetet. Arra kérték a 
7-14 év közti gyerekeket, rajzolják le, ők 
hogyan képzelik el az Olimpia hangulatát, a sportokat, a téli hátte-
ret és a szurkoló közönséget, köztük Larát és Luist az esemény két 
kabalafiguráját. Rengeteg értékes alkotást érkezett, csodás rajzok 
születtek, ötletesek, vidámak és nagyon színvonalasak. A zsűrinek 
nehéz dolga volt. 2. helyezett Farkas Nóra lett, aki Balatonalmá-
diból küldte rajzát és a Györgyi Dénes Általános Iskolában tanul. 
Nóra nyereménye: 15 000 Ft értékű Decathlon utalvány, melyet az 
UNIQA Biztosító Balatonalmádi ügynökségvezetője, Tóth Sándor 
adott át. Ezúton is gratulálunk Nórának! 

a jó hangulatot. Nóra és Péter fergeteges humorral vezették végig 
a rendezvényt, szórakoztató előadásaikat még sokig emlegetjük. 
Hercegné Budai Bea, a Magocskák Óvoda vezetőjének megnyitója 
után Teleki Gergő zongoraművész Liszt és Chopin művekkel bűvölt 
el bennünket. Vacsora után az óvónők adtak bepillantást egy átlagos 
óvodai nap eseményeibe. A színpadra varázsolt csoportszobában 
repkedtek az építőkockák és a vicces gyerekszáj-mondások. Vidám, 
színvonalas előadásuk után két Almádiban élő DJ, Szücs Enikő és 
Simkó Norbert válogatták a zenét a hajnalig tartó bulihoz.

Az első alkalommal megrendezett jótékonysági est sok-sok em-
ber közös munkája. Köszönjük az önkénteseinknek a segítséget az 
előkészületekben, köszönjük a fellépőknek, hogy elfogadták meghí-
vásunkat, köszönjük az óvoda konyhájának dolgozóinak a fenséges 
vacsorát, támogatóinknak a színvonalas tombola felajánlásokat, a 
Pannónia KKK munkatársainak a lebonyolításban nyújtott segít-
ségét. És természetesen köszönjük az óvoda dolgozóinak és a szü-
lőknek, hogy eljöttek. Hisszük, hogy az ilyen alkalmak, események, 
közös élmények erősítik az együttműködést az óvoda és a szülők 
között, mely elengedhetetlen alapja a gyermekeink óvodai nevelé-
sének.

A rendezvényen befolyt összegből olyan eszközök beszerzését ter-
vezzük, melyek a majdan megépülő új óvoda udvarára is könnyen 
áttelepíthetők. Akik az esten nem tudtak részt venni, támogató je-
gyek megvételével járulhattak hozzá a megvalósításhoz.

A beruházások közül meg kell említeni útépítéseket, egyebek mel-
lett a Margaréta utca, Hadak útja esetében. Parképítési munkák ké-
szültek a káptalanfüredi strandok környezetében, Vörösberényben a 
Madách téren és a református templom környezetében, valamint a 
József Attila utca mentén. Folytatódott a játszóterek bővítése a Szent 
Erzsébet ligetben, a Budatava tömbbelsőben és Káptalanfüreden.

A felújítási munkák közül jelentősebb útfelújítások valósultak meg 
az Erkel, Kompolthy, Istók, Zuzmó, Megyehegyi, Sátorhegyi, Páf-
rány, Báthory, Bem, és Vajda János utcáknál. Részben pályázati úton 
elnyert támogatás felhasználásával, részben saját forrásból elkészült a 
Györgyi Dénes utca járdájának, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
járda egy szakaszának burkolat-felújítása, megújult továbbá a Bala-
tonfűzfői úti járda burkolata a Noszlopy Gáspár utca és a Bercsényi 
utca között. Az elmúlt évben elkészült a Templom tér és környezeté-
nek valamint az Óvári kilátó környezetének parkfelújítása. 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok közül legjelentősebb 
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával, bérbeadá-
sával összefüggő ügyek: pályázatok kiírása, döntés-előkészítés, szer-
ződéskötés, kintlévőségek kezelése. Szintén szezonálisan jelentkező 
többlet feladat a közterület-foglalások engedélyezése.

A megnövekedett beruházási feladatok mellett nem csökkentek a 
városüzemeltetéssel kapcsolatos munkák. A helyi közutak kezelése 
kiterjed a fenntartási, karbantartási munkák szervezésére, valamint 
a forgalomszabályozásra a Városgondnoksággal együttműködve. Jel-
lemzően szezonálisan jelentkező feladat a közműépítéssel összefüggő 
útfelbontások engedélyezése. A szélsőségesen csapadékos időjárás kö-
vetkeztében megnövekedtek a vízkárelhárítással és útkarbantartással 
kapcsolatos feladatok.

A környezetvédelmi feladatok ellátása során folyamatos volt a zaj-
védelmi feladat ellátása: a városban működő üzletek zajkibocsátási 
határértékének megállapítása, idényjellegű a nyári rendezvények zaj-
problémáinak kezelése.

Helyi természetvédelmi feladatként szakértői közreműködéssel a 
Balatonalmádi Városgondnokság tevékeny részvételével megkezdő-
dött a fenntartási tervekben meghatározott feladatok végrehajtása a 
helyi természetvédelmi oltalom alatt álló leánykökörcsin lelőhelyén, 
valamint értékes fasoroknál a Munkácsy utcában és a Fadrusz utcá-
ban.

A Pénzügyi és Számviteli Osztály többek közt a költségvetéssel kap-
csolatos előterjesztések készítésével, az állami támogatások felmérésé-
vel, igénylésével, elszámolásával, pályázatok, projektek benyújtásával 
és lebonyolításával foglalkozott. 

Az Adóügyi Osztály, mint önkormányzati adóhatóság feladatköre 
négy fő tevékenységi kör köré csoportosítható: adóztatási feladatok, 
végrehajtással és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok, jogszabály alap-
ján a hatáskörébe utalt egyéb hatósági feladatok, és adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok. 2016. évben az Adóügyi Osztály a hatáskörébe 
tartozó adókból, díjakból, pótlékból, bírságból, köztartozásokból ösz-
szesen 642,9 millió forintot szedett be és utalt a saját költségvetésbe, 
47,1 millió forinttal többet, mint az előző évben. 

A Szervezési Osztály a köztisztviselőkkel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések előkészítését, végrehajtását szervezte, továbbá koor-
dinálta a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportálon a kötelező 
továbbképzéseket, vezette az ülésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat. 
Gondoskodott a döntések (határozatok, rendeletek) honlapon törté-
nő közzétételéről, a strandok működéséhez szükséges szerződésekről, 
a sporttal kapcsolatos ügyek koordinálásáról.

Az Iktató Iroda zökkenőmentesen ellátta a hivatalba érkező iratok 
iktatását, valamint az irattározással kapcsolatos feladatokat, gondos-
kodott a hivatali munkához szükséges irodaszer és tárgyi eszközök 
beszerzéséről. 

A beszámoló a fentieken túl foglalkozott köznevelési, népszavazá-
si, személyi és egyéb feladatok elvégzésének elemzésével. Összegzésül 
megállapíttatott: 2016-ban jelentős strukturális átalakítás nem volt 
az önkormányzatok és a hivatal számára. A jogszabályalkotás-, módo-
sítás gyakorisága, az irányító és egyéb hatóságok részéről a tetemes és 
gyors (sokszor néhány órás határidejű) adatszolgáltatási igény időn-
ként munkatorlódáshoz vezetett. 

Ezzel együtt az önkormányzati hivatal dolgozói feladataikat na-
gyon jó színvonalon látták el.

Zatkalik András

Tájékoztató a 2016. évi adóbevételek 
alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete az áprilisi testületi ülésén 
elfogadta a 2016. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szó-
ló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2016. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat 
teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókról szó-
ló 24/2014.(IX.26.) rendeletének 2016. január 1. napján hatályba 
lépett rendelkezései három adónemben tartalmaztak változást. A 
rendelet az iparűzési adó esetében a háziorvos, védőnő számára 50 
%-os adókedvezményt biztosított. A telekadó esetében az ingatlan-
nyilvántartásban táborhelyként nyilvántartott telkek esetében – el-
helyezkedéstől és területnagyságtól függetlenül – egységes, évi 150 
Ft/m2 adómértéket állapított meg. Az idegenforgalmi adó mértéke 
pedig személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft-ról 460 Ft-ra 
emelkedett.

2016. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot 
és bírságot is) összesen 607.739.560 Ft adóbevétel folyt be, 46,2 
millió forinttal több, mint az előző évben, s 77,2 millió forinttal 
haladta meg a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetés-
ben előirányzott helyi adóbevételi terv 114,5%-ban teljesült. 

A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40%-a ma-
rad csak a saját költségvetésünkben, míg a 60%-át a központi költ-
ségvetésbe kell utalni.

2016. évben 83.734.318 Ft gépjárműadó folyt be, 3,3 millió fo-
rinttal több, mint az előző évben, melyből 50.240.591 Ft (60%) ke-
rült a központi költségvetésbe átutalásra, és 33.493.727 Ft (40%) 
összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. Az előirányzott 
adóbevételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 111,6 %-ban telje-
sült.
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közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulaj-
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tiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt visszajuttatni szíveskedjen 
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Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv 
alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyúj-
tani: postai úton: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. címre, személyesen a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal portáján elhelyezett 
gyűjtőládába, telefaxon: a 88/542-493 számra, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címre megküldve.

Településfejlesztési Osztály

Tisztelt Balatonalmádi lakosok!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény alap-

ján elkészítjük Balatonalmádi Településarculati Kézikönyvet. A 
Településképi Arculati Kézikönyv nevéhez méltóan településünk 
sajátos, egyedi arcát, különösen pedig védendő értékeit hivatott be-
mutatni. A kézikönyv készítésével kapcsolatban lakossági fórumot 
tartunk Balatonalmádi Városháza Nagytermében 2017. május 18 
csütörtök 17 órakor, melyre tisztelettel meghívunk minden – a vá-
ros jövőjéért tenni kívánó balatonalmádi lakost. A fórum keretében 
ismertetésre kerül a kézikönyv elkészítésének  jogszabályi háttere, a 
készítés menete, illetve várjuk az építő és segítő lakossági elképze-
léseket, terveket, melyet a készítés során figyelembe tudunk venni.
Tisztelettel:

Keszey János polgármester és Bogdán László főépítész

Hirdetmény
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Balatonalmádi Város Önkor-

mányzatának tulajdonát képező strandokon, kereskedelmi és szolgál-
tatási tevékenység folytatásának - pl. pattogatott kukorica, zöldség-
gyümölcs, bizsu árusítás, illetve csillámfestés végzése, minigolf pálya, 
vízi játszópark, légvár stb. üzemeltetése - céljára korlátozott számban 
még vannak bérelhető strandi területek. 

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfél-
fogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen 
lehet. A tárgyban közzétett részletes hirdetmény elérhető a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapon a pályázatok menüpont alatt.
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ÚJRAhasznosítás
Megérkeztek az ERASMUS+ pályázat magyarországi látogatásá-

ra a spanyol, görög, olasz, valamint szlovák diákok és tanáraik. Az 
iskola könyvtárában került sor a megnyitó ünnepélyre, amelynek 
keretében az egyes országok bemutatták a városukról, iskolájukról 
készített videókat. Azután megtekintették az iskola aulájában kiállí-
tott újrahasznosított alkotásainkat. 

A délelőtt folyamán Keszey János polgármester fogadta a résztve-
vőket és mesélt Almádi történetéről. Délután a diákok egy játékos 
vetélkedővel ismerkedtek a várossal, a tanárok pedig egy körsétát 
tettek és a kilátóból gyönyörködtek a balatoni tájban.

Erasmus+ projektünk második napja is eseményekben gazdagon 
telt. Reggel a diákok bemutatták videóikat, utána megbeszélték, 
hogy milyen stratégia alapján pakolják ki az árusításra szánt termé-
keiket. Nagy sikert aratott a robotbemutató is. 

Délután Tihanyba látogattunk és a nap befejezéseként megnéz-
tük iskolánk Bemutatkozunk gálaműsorát.

A harmadik Erasmus+ 
napunk korán kezdődött, 
reggel már 7 órakor a piacon 
árultuk újrahasznosított ter-
mékeinket. 

A befolyt összeggel az isko-
lai alapítványt támogatjuk. 
Délután Mosonyi Emese 
vezényletével nem csak a di-
ákok, de a tanárok is nagy 
kedvvel kézműveskedtek.

Erasmus+ 4. nap: Reggel 
a diákok a spanyol koordi-
nátor vezérletével értékelték a piacon tapasztaltakat, majd Video 
editing workshop-ot tartottunk. Herenden nem csak a műhelytitko-
kat lestük el, de mi magunk is készítettünk porcelánrózsát. A heren-
di horgásztavaknál pedig fantasztikus bográcsgulyással, pogácsával 
és rétessel ismertettük meg vendégeinket.

Pénteken egy budapesti kirándulással fejeződött be az Erasmus+ 
magyarországi találkozója. Körül néztünk a Várban, átsétáltunk a 
Lánchídon, megnéztük a Cipők a Dunaparton-t, bejártuk a Parla-
ment látogatható részeit és elsétáltunk a Bazilikához. Este a diákok 
egy közös pizzázással búcsúztak egymástól és mentek haza a fogadó 
családokhoz. 

A hét nagyon gyorsan és eredményesen telt, élményekkel és ba-
rátságokkal gazdagodtunk. A kétéves projekt következő és egyben 
utolsó állomása Spanyolországban, Albacetében lesz május 15-19 
között.

(PZI)

Amerika-nap – Európa-nap
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 2017. áp-

rilis 6-án két jelentős esemény színhelye volt. A délelőtti órákban 
rendezett „Amerika-nap” majd az azt követő délutáni „Európa-nap” 
a diákheti rendezvények állomásai voltak a hétfői Erasmus+ meg-
nyitó, a keddi Bemutatkozunk Gála, a szerdai Sportnap, valamint a 
pénteki Diáknap sorába illeszkedve.

Iskolánk 2016 szeptemberében elnyerte az Álmaidban Amerika 
visszainteget c. pályázatot, amelynek keretében az Egyesült Államok 
budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
magyarországi középiskolák számára egyedülálló rendezvénysorozat 
lehetőségét kínálta fel. Az Amerika-nap Keszey János Balatonal-
mádi város polgármestere fővédnöksége alatt zajlott többek között 
Kondor László amerikai fotóművész kiállításának megnyitójával, és 
az Amerikai Nagykövetség képviseletében Jacob Steiner amerikai 
tengerészgyalogos látogatásával, közös beszélgetéssel az iskola tor-
natermében és más egységeiben. 

Az eseményen Dudásné Pirik Mariann igazgató és Czuczor Sán-
dor címzetes igazgató köszöntötte a jelenlévőket. A programsorozat 
keretében a diákok és a pedagógusok betekintést nyerhettek a bu-
dapesti nagykövetség munkájába, Falussy Boglárka oktatási tanács-
adó segítségével tájékozódhattak az amerikai továbbtanulási lehe-
tőségekről és kreatív módon szerezhettek még több információt az 
Egyesült Államokról és annak kultúrájáról. 

Diákjaink és felkészítő tanáraik is nagy lelkesedéssel készültek az 
eseményre: saját készítésű plakátokkal, díszítéssel öltöztették fel az 
iskola auláját és termeit, segítettek a kiállítás installálásában, ameri-
kai süteményeket készítettek társaiknak, és amerikai karaktereknek 
vagy amerikai nemzeti színekbe öltöztek aznap. Minden évfolyam-
ból szerepeltek tánccal, zeneszámmal a megnyitó és záró ünnepsé-
gen, olyan sikeresen, hogy az amerikai vendégek együtt énekelték 
velük a dalokat. A 9kny évfolyam interaktív kvízt rendezett a töb-

bi évfolyam számára, minden csapatot egy-egy meghívott vendég 
erősített. A kilencedik évfolyam diákjai amerikai útiélményeikről 
számoltak be, hot dog- és muffinsütéssel fűszerezve előadásaikat. 

A vendégek érkezését ünneplő meglepetés-flashmob sikere is óri-
ási volt, tengerészgyalogos vendégünk őszinte lelkesedéssel állt be a 
táncosok közé.

Délután zajlott hagyományos európa-napi rendezvényünk, 
amelynek középpontjában ez alkalommal az Európa Parlament állt. 
Már hét közben felállt az ún. Európa-pont a legfrissebb információs 
füzeteket, kiadványokat tárva az érdeklődők felé. Az iskolarádió-
ból az uniós országok slágerei szóltak. A diákok az Európai Unió 
elmúlt hatvan évét bemutató film megnézése után több program-
ból választhattak, több helyszínen. Vitaindító előadásokkal a 11. 
évfolyam lelkes történészei készültek. Volt vita „Mit adott nekünk 
az EU?”, valamint „A fehér könyv alternatívái. Az EU 5 lehetséges 
továbbélésének kérdései” címmel, végül a BREXIT folyamatról és 
következményeiről. A közös pénzügyek, az euró, az európai nyelvek 
és a soknyelvű intézményrendszer, valamint az utazás, munkaválla-
lás, továbbtanulás, mobilitás EU-s perspektívái is terítékre kerültek. 
Reményeink szerint a rendezvény egyúttal beugrót is jelent ahhoz, 
hogy intézményünk az Európa Parlament Nagykövet Iskolája Prog-
ram része lehessen.

Párhuzamosan mindezzel az olasz és a spanyol tematikus termek-
ben kulturális programok, kézműveskedés, dalok, nemzeti ételek 
kóstolója, zene- és táncprogramok kínáltak szórakozva tanulási le-
hetőséget az érdeklődő diákoknak. Egy harmadik teremben pedig 

a veszprémi Lélektér Alapítvány szervezett külföldi önkéntes mun-
kákról, nemzetközi összefogásról, toleranciáról szóló érzékenyítő, 
interaktív foglalkozásokat.

Dr. Simon Orsolya - igazgatóhelyettes
A fotókat dr. Simon Orsolya és Németh Attila készítette

Bemutatkozunk
2017. április 4-én ismét megrendeztük iskolánk hagyományos 

gáláját, amelyre ezúttal is a Pannónia Kulturális Központ nagyter-
mében került sor. Örömünkre szolgált, hogy a műsorban minden 
osztályunk képviseltette magát, és a nézőtéren is sok-sok diák, szülő, 
ismerős, barát foglalt helyet. A művészeti gálán hallhattunk népdalt 
és mai slágert, klasszikus és könnyedebb hangszeres darabokat, slá-
gereket, a ma különösen nagy népszerűségnek örvendő slam-et, és 

láthattunk modern, illetve néptáncos produkciókat is. Tanítványa-
ink kimagasló teljesítményt nyújtottak, profizmusukat a nézőtéren 
ülő vendégeink is elismerték. Rendezvényünk sikeréhez nagyban 
hozzájárult a Pannónia Kulturális Központ dolgozóin kívül a segítő 
diákok és kollégák lelkes csapata és a szülői munkaközösségünk is. 
A műsor összeállításáért, a program szervezéséért és lebonyolításáért 
Csizmazia Csabát és Terray-Sógor Csillát illeti köszönet.

Fotó: Papp Réka 

Bátrak és segítőkészek
2017. 04.11-én ismét véradás volt a gimnáziumban.  Kicsit más-

ként, mint korábban.  Most RETRO véradást tartottunk.  Ez azt 
jelenti, hogy a szokásos 500 Ft-os étkezési utalvány, nápolyi és ás-
ványvíz mellett most sörrel (alkoholmentes) és virslivel is kedves-
kedtünk azoknak, akik legyőzve a tűtől való félelmüket, 30-40 per-
cet fordítottak arra szabadidejükből, hogy véradásukkal segítsenek 
beteg embertársaikon.  Minden véradó vércsepp kitűzőt és véradó 
igazolványt is kapott. Nagy öröm, hogy többen most jelentkeztek 
először. Vannak olyanok is, akik már 4-5 alkalommal is nyújtották 
karjukat. Ők már ismerik azt a felemelő érzést, amit a köszönő SMS 
jelent számukra, ha vérüket kiszállítják a kórházba. Gratulálunk a 
bátor, segítőkész, felelősen gondolkodó diákoknak! Várunk min-
denkit jövőre is az egészségnapi véradáson, aki a 18. évét betöltötte, 
legalább 50 kg és egészségesnek érzi magát, valamint életet szeretne 
menteni ezzel a nemes cselekedettel! 

Iker Márta iskolavédőnő
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vőket és mesélt Almádi történetéről. Délután a diákok egy játékos 
vetélkedővel ismerkedtek a várossal, a tanárok pedig egy körsétát 
tettek és a kilátóból gyönyörködtek a balatoni tájban.

Erasmus+ projektünk második napja is eseményekben gazdagon 
telt. Reggel a diákok bemutatták videóikat, utána megbeszélték, 
hogy milyen stratégia alapján pakolják ki az árusításra szánt termé-
keiket. Nagy sikert aratott a robotbemutató is. 

Délután Tihanyba látogattunk és a nap befejezéseként megnéz-
tük iskolánk Bemutatkozunk gálaműsorát.

A harmadik Erasmus+ 
napunk korán kezdődött, 
reggel már 7 órakor a piacon 
árultuk újrahasznosított ter-
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Délután Mosonyi Emese 
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ákok, de a tanárok is nagy 
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a diákok a spanyol koordi-
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editing workshop-ot tartottunk. Herenden nem csak a műhelytitko-
kat lestük el, de mi magunk is készítettünk porcelánrózsát. A heren-
di horgásztavaknál pedig fantasztikus bográcsgulyással, pogácsával 
és rétessel ismertettük meg vendégeinket.

Pénteken egy budapesti kirándulással fejeződött be az Erasmus+ 
magyarországi találkozója. Körül néztünk a Várban, átsétáltunk a 
Lánchídon, megnéztük a Cipők a Dunaparton-t, bejártuk a Parla-
ment látogatható részeit és elsétáltunk a Bazilikához. Este a diákok 
egy közös pizzázással búcsúztak egymástól és mentek haza a fogadó 
családokhoz. 

A hét nagyon gyorsan és eredményesen telt, élményekkel és ba-
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rilis 6-án két jelentős esemény színhelye volt. A délelőtti órákban 
rendezett „Amerika-nap” majd az azt követő délutáni „Európa-nap” 
a diákheti rendezvények állomásai voltak a hétfői Erasmus+ meg-
nyitó, a keddi Bemutatkozunk Gála, a szerdai Sportnap, valamint a 
pénteki Diáknap sorába illeszkedve.
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visszainteget c. pályázatot, amelynek keretében az Egyesült Államok 
budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
magyarországi középiskolák számára egyedülálló rendezvénysorozat 
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mádi város polgármestere fővédnöksége alatt zajlott többek között 
Kondor László amerikai fotóművész kiállításának megnyitójával, és 
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tengerészgyalogos látogatásával, közös beszélgetéssel az iskola tor-
natermében és más egységeiben. 

Az eseményen Dudásné Pirik Mariann igazgató és Czuczor Sán-
dor címzetes igazgató köszöntötte a jelenlévőket. A programsorozat 
keretében a diákok és a pedagógusok betekintést nyerhettek a bu-
dapesti nagykövetség munkájába, Falussy Boglárka oktatási tanács-
adó segítségével tájékozódhattak az amerikai továbbtanulási lehe-
tőségekről és kreatív módon szerezhettek még több információt az 
Egyesült Államokról és annak kultúrájáról. 

Diákjaink és felkészítő tanáraik is nagy lelkesedéssel készültek az 
eseményre: saját készítésű plakátokkal, díszítéssel öltöztették fel az 
iskola auláját és termeit, segítettek a kiállítás installálásában, ameri-
kai süteményeket készítettek társaiknak, és amerikai karaktereknek 
vagy amerikai nemzeti színekbe öltöztek aznap. Minden évfolyam-
ból szerepeltek tánccal, zeneszámmal a megnyitó és záró ünnepsé-
gen, olyan sikeresen, hogy az amerikai vendégek együtt énekelték 
velük a dalokat. A 9kny évfolyam interaktív kvízt rendezett a töb-

bi évfolyam számára, minden csapatot egy-egy meghívott vendég 
erősített. A kilencedik évfolyam diákjai amerikai útiélményeikről 
számoltak be, hot dog- és muffinsütéssel fűszerezve előadásaikat. 

A vendégek érkezését ünneplő meglepetés-flashmob sikere is óri-
ási volt, tengerészgyalogos vendégünk őszinte lelkesedéssel állt be a 
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elmúlt hatvan évét bemutató film megnézése után több program-
ból választhattak, több helyszínen. Vitaindító előadásokkal a 11. 
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az EU?”, valamint „A fehér könyv alternatívái. Az EU 5 lehetséges 
továbbélésének kérdései” címmel, végül a BREXIT folyamatról és 
következményeiről. A közös pénzügyek, az euró, az európai nyelvek 
és a soknyelvű intézményrendszer, valamint az utazás, munkaválla-
lás, továbbtanulás, mobilitás EU-s perspektívái is terítékre kerültek. 
Reményeink szerint a rendezvény egyúttal beugrót is jelent ahhoz, 
hogy intézményünk az Európa Parlament Nagykövet Iskolája Prog-
ram része lehessen.
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ben kulturális programok, kézműveskedés, dalok, nemzeti ételek 
kóstolója, zene- és táncprogramok kínáltak szórakozva tanulási le-
hetőséget az érdeklődő diákoknak. Egy harmadik teremben pedig 

a veszprémi Lélektér Alapítvány szervezett külföldi önkéntes mun-
kákról, nemzetközi összefogásról, toleranciáról szóló érzékenyítő, 
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Dr. Simon Orsolya - igazgatóhelyettes
A fotókat dr. Simon Orsolya és Németh Attila készítette
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2017. április 4-én ismét megrendeztük iskolánk hagyományos 

gáláját, amelyre ezúttal is a Pannónia Kulturális Központ nagyter-
mében került sor. Örömünkre szolgált, hogy a műsorban minden 
osztályunk képviseltette magát, és a nézőtéren is sok-sok diák, szülő, 
ismerős, barát foglalt helyet. A művészeti gálán hallhattunk népdalt 
és mai slágert, klasszikus és könnyedebb hangszeres darabokat, slá-
gereket, a ma különösen nagy népszerűségnek örvendő slam-et, és 

láthattunk modern, illetve néptáncos produkciókat is. Tanítványa-
ink kimagasló teljesítményt nyújtottak, profizmusukat a nézőtéren 
ülő vendégeink is elismerték. Rendezvényünk sikeréhez nagyban 
hozzájárult a Pannónia Kulturális Központ dolgozóin kívül a segítő 
diákok és kollégák lelkes csapata és a szülői munkaközösségünk is. 
A műsor összeállításáért, a program szervezéséért és lebonyolításáért 
Csizmazia Csabát és Terray-Sógor Csillát illeti köszönet.

Fotó: Papp Réka 

Bátrak és segítőkészek
2017. 04.11-én ismét véradás volt a gimnáziumban.  Kicsit más-

ként, mint korábban.  Most RETRO véradást tartottunk.  Ez azt 
jelenti, hogy a szokásos 500 Ft-os étkezési utalvány, nápolyi és ás-
ványvíz mellett most sörrel (alkoholmentes) és virslivel is kedves-
kedtünk azoknak, akik legyőzve a tűtől való félelmüket, 30-40 per-
cet fordítottak arra szabadidejükből, hogy véradásukkal segítsenek 
beteg embertársaikon.  Minden véradó vércsepp kitűzőt és véradó 
igazolványt is kapott. Nagy öröm, hogy többen most jelentkeztek 
először. Vannak olyanok is, akik már 4-5 alkalommal is nyújtották 
karjukat. Ők már ismerik azt a felemelő érzést, amit a köszönő SMS 
jelent számukra, ha vérüket kiszállítják a kórházba. Gratulálunk a 
bátor, segítőkész, felelősen gondolkodó diákoknak! Várunk min-
denkit jövőre is az egészségnapi véradáson, aki a 18. évét betöltötte, 
legalább 50 kg és egészségesnek érzi magát, valamint életet szeretne 
menteni ezzel a nemes cselekedettel! 

Iker Márta iskolavédőnő
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Költészet napi szavalóverseny
Ebben a tanévben emlé-

kezünk Zelk Zoltán születé-
sének 110. és Nemes Nagy 
Ágnes 95. évfordulójára. Ez 
alkalomból az alsó tagozatos 
munkaközösség úgy döntött, 
hogy méltóképpen akkor 
emlékezhetünk meg a két 
poétáról, ha a gyermekekhez 
közelebb visszük az ő költészetüket. Szavalóversenyt szerveztünk, 
és egy előválogató keretein belül, évfolyamonként meghallgattuk a 
gyerekeket. 

Osztályonként 1-2 tanuló továbbjutott, és 2017. április 11-én, a 
Költészet Napján megrendezett gálánkon mutatkozott be a Pannó-
nia Kulturális Központ színpadán. A rendezvényen a Kósa György 
Zeneiskola növendékeitől egy megzenésített Nemes Nagy Ágnes 
verset hallhattuk. Korcsoportonként iskolánk néptáncosai is meg-
mutatták tudásukat, színesítve ezzel a délutánt. Jóleső érzés volt, 
hogy a kultúra mindenki számára fontos, mi sem bizonyította ezt 
jobban, minthogy ismét szűkösnek bizonyult a nagyterem befoga-
dóképessége. 
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2017. május Vörösberényi Iskola hírei

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Húsvéti készülődés a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

A tavaszi szünet előtti utolsó 
tanítási napon alsó tagozato-
sainknak húsvéti játszóházat 
szerveztünk, melyet a Bala-
tonalmádi Római Katolikus 
Plébánia pályázatán keresztül 
valósítottunk meg.

Először Karáth Gábor hitok-
tató tartott érdekes tájékoztatót 
a húsvéti ünnepkör szokásairól.

Ezt követően kézműves foglalkozás kezdődött a tanító nénik se-
gítségével. Tíz helyszínen különböző munkadarabok közül lehetett 
választani. Minden kisgyermek maga döntötte el, hogy mit szeretne 
készíteni. A tanulók izgatottan válogattak kedvükre való feladato-

kat. Végül vidám játékkal 
fejeződött be ez a szép nap. 
Köszönjük szépen a katoli-
kus egyház támogatását.

Felső tagozatosaink a kel-
lemes tavaszi napsütésben 
„tojáskereső” túrára indultak 
a Köcsi-tóhoz, ahol öt állo-
máshelyen kellett bizonyíta-

niuk tájékozottságukat és rátermettségüket a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó feladatokban, két állomáson pedig a Köcsi-tó élővilá-
gáról és kialakulásáról szereztek ismereteket. A játékos feladatok 
teljesítése közben felsős tanulóink összegyűjtötték a tó körül talált 
szemetet, majd ezt követően csokitojás-keresésre indultak, a prog-
ram végén pedig finom szendvics és üdítő várta őket.

Köszönjük a segítséget Tóth Szabolcsnak, aki a tóról és környé-
kéről mint élőhelyről beszélt a diákoknak; Iker Márta, iskolánk 
védőnője pedig egy élő nyuszival lepte meg a gyerekeket az egyik 
állomáson.

Sportsikerek a Györgyi Dénes 
Iskolában

Április elején, Gödöllőn rendezték meg az országos diákolim-
pia mezei futóversenyt, ahol a megyei versenyen továbbjutott II. 
(2006-2007-ben születettek) és III. (2004-2005.) korcsoportos fiú 
csapataink is rajthoz álltak, képviselték Veszprém megyét, illetve az 
iskolát. A népes mezőnyben mindkét csapatunk tisztességgel helyt-
állt, a középmezőny elején végeztek. Egyéniben a III. korcsoporto-
sok között kiemelkedően szerepelt Horváth Máté, aki a 224 indu-
lóból a 7. helyen futott célba.

A labdarúgás diákolim-
pia tavaszi selejtező-mér-
kőzéseit követően kerültek 
megrendezésre a körzeti 
döntők. A legkisebbek (1-
2. osztályosok) második 
helyen, míg a II. korcso-
portosok (3-4. osztályo-
sok) és a legnagyobbak 

első helyen végeztek, így részt vehettek a tapolcai megyei döntőn, 
ahol Balatonalmádi körzetét képviselték. A nagyobbak (Dolezsai 
Mátyás, Horváth Máté, Pápai Dominik, Sánta Szabolcs, Szintay 
Ágoston, Sárossy Tibor, Fülöp Levente, Gózon Bendegúz) csak 
büntető-rugásokkal maradtak le a dobogóról (4. helyezettek lettek), 
míg a II. korcsoportosok (Lázár Mátyás, Gáspár Bence, Ács Gergő, 
Horváth Milán, Bécsy Bendegúz, Halász Levente, Blazsúr Bertalan, 
Kovács Zsombor, Fabó Zsombor, Buda Roland, Szunyogh Adrián, 
Körmendi György) a 9 csapatos megyei döntő élén végeztek, így 
a „györgyis” diákok lettek a megyei bajnokok a 3-4. osztályosok 
mezőnyében, így Veszprém megyét képviselhetik a fonyódi országos 
diákolimpián.

Minden „györgyis” diákolimpikonnak gratulálunk!

Megyei német idegen nyelvi kiejtési 
versenyen a Györgyisek

A 2016-2017-es tanévben a Veszpré-
mi Hriszto Botev Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és a Deák 
Ferenc Általános Iskola ismét meghir-
dette a megyei német nyelvi kiejtési ver-
senyt az általános iskolák 5-8. osztályos 
tanulói számára. A versenyre két kategó-
riában lehetett nevezni: 5-6. évfolyam, 
7-8. évfolyam.

A versenyre egy egyperces, többnyire leíró részeket tartalmazó, a 
tanuló életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveggel kellett ké-
szülni, melyet memoriterként kértek bemutatni. 

A hozott szöveg elmondása után egy egyperces idegen szöveget 
kellett rövid felkészülési idő után felolvasni. A végeredményt a két 
részfeladatra kapott pontok alapján döntötte el a zsűri.

Iskolánkból az 5.a osztályból Zöld Olívia, a 7.a osztályból pedig 
Kapus Zsófia jelentkezett a versenyre, melyre április 21-én került sor. 
Alapos felkészülés és sok-sok izgalom után a népes mezőnyben igen 
szoros versenyben Kapus Zsófia az előkelő ötödik, Zöld Olívia pe-
dig kilencedik helyezést ért el. A rendezvény során minden diák több 
ajándékban is részesült, mint például kulcstartó, táska, toll. Mindket-
tőjüknek gratulálunk és további eredményes nyelvtanulást kívánunk!

Varga Anikó, német nyelvtanár

Berényi győzelem a pénzügyi 
vetélkedőn 

2017 április 25-én 
rendezték meg Zalaeger-
szegen a K&H Vigyázz, 
Kész, Pénz! pénzügyi 
vetélkedő regionális kö-
zépdöntőjét, melyen a 
régió 99 csapata közül a 
legjobb 5 vehetett részt. 
Iskolánkból két csapat 
is bejutott a versenyre. A 
vidám, jókedvű vetélke-
dőn tanulóink kiváló teljesítményt nyújtottak, így a 3. osztályos 
gyerekekből álló Villámész csapat a második helyen végzett. Tag-
jai: Polniczky Hanna, Szabó Zénó, Szántó Dániel, Szecsődi Botond. 
Felkészítő pedagógusuk: Purgel Henriett. A 4. osztályos fiúk Sajtfa-
lók csapata megnyerte a középdöntőt, így továbbjutottak az orszá-
gos döntőre. Tagjai: Bagarus Andor, Beődi Bence, Czintos Benedek, 
Czúni Vilmos és Szántó Benedek. Felkészítő tanáruk: Polniczkyné 
Farkas Éva.

A pénzügyi ismeretek elsajátítását több hónapnyi komoly fel-
készülés előzte meg, melynek során csapataink ellátogattak az Al-
mádi K&H Bankfiókba, ahol a bank kedves dolgozói szakszerűen 
bemutatták a bank működését és lelkesen válaszoltak a gyerekek 
kérdéseire. 

Hajrá Sajtfalók!

Dunántúl legjobbjai között a 
vörösberényi történelmesek!

Idén már ötödik alkalommal került be a Vörösberényi Általános 
Iskola két csapata a Lovásziban megrendezett regionális (Dunántúl, 
Budapest) csapatverseny döntőjébe, melynek témája a Vegyesházi 
Királyok kora volt.  A színvonalas, nagy tudást igénylő megmérette-
tésen a Berényi Bandérium csapata (Istenes Bence, Kedves Lőrinc, 
Oláh Panna, Zsendovics Máté) a 6. helyet, míg a Balatoni Lovagok 
(Bóta Szabolcs, Ficsor Zsófia, Huszka Laura, Plopp Fruzsina) a 9. 
helyezést érték el. Gratulálunk nekik a jó szereplésükhöz! 

„Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nél-
kül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül.” /Bob Marley/

Informatikai siker a Vörösberényi 
Általános Iskolában

Az Öveges József Szakképző Iskola idén is megszervezte  hagyo-
mányos informatika versenyét a 7. és 8. osztályos tanulók részére. 

A versenyzőknek szövegszerkesztés, prezentációkészítés, interne-
tes keresés és számítógépszerelés témakörökből kellett helyt állniuk.

Lírai hangulat Vörösberényben
1964 óta minden évben megünnepeljük az egyik legnagyobb 

magyar költő, József Attila születésnapját, azaz a magyar költészet 
napját. Így van ez a Vörösberényi Általános Iskolában is, ahol a jeles 
napon több mint 40 gyermek szavalt szebbnél szebb verseket, ame-
lyek között akadt saját költemény is. A már nyugdíjas kollégákból 
(Zabné Tóbel Zsuzsanna, Rózsás Józsefné) és a helyi könyvtár mun-
katársából (Szóllás Péter) verbuválódott zsűri minden évfolyamon 
megdicsérte a fellépőket, és minden évfolyamon értékes könyvekkel 
jutalmazta az ügyes verselőket. Köszönjük a Szülői Munkaközösség 
támogatását! Szervezők: Bucsyné Mészöly Judit, Oszlár Tamásné

Helyezettek: 
I..helyezés:  Szabó Nándor 1. o., Németh Petra 2.b,  Vajda Alexa 

3.o., Szabó Ágoston 4.a, Szekeres Csenge 5.o., . Beődi Boglárka 6.b, 
Nagy Levente 7.o. Mesics Jeromos 8.b,

II. helyezés:  Demeter Ádám 1.o., Polniczky Boglárka 2.a, Szántó 
Dániel 3.o., Orbán Zselyke 4.b, Gitta Imre 5.o., Vajda Máté 6.a, 
Ficsor Zsófia 7.o., Nagy Vanessza 8.b

III. helyezés: Köő Jázmin 1.o., Koronczai Ármina 2.b, Ferenczi 
Dorina 3.o., Matos Manó 4.a, Kreutz Réka 5.o., Bressel Botond 
6.a, Plopp Fruzsina 7.o., Beődi Barbara 8.a

Arról, hogy mi a haza
Szent ez a fogalom,
Mely ott él az ajkadon,
Gyönyörű, bús hajadon,
Ki repül tova korokon.
Hisz annyiszor hangzék,
Ha hull érte veríték,
Ha érte kell dolgozni még,
A forradalom, a felkelés…
A hazáért harcolunk,
Érte lélegzünk, vagyunk,

Iskolánkat két 3 fős csapat kép-
viselte a 23 csapatos mezőnyben, 
ahol az egyik csapat a 2. a másik 
11. helyezést ért el. 

A 2. helyezett csapat tagja: 
Bozzay Barnabás, Istenes Ben-
ce, Telek Marcell 8. a osztályos 
tanulók, a másik csapat tagjai: 
Boros Petra, Gombás Ákos, Ko-
vács Gergő 8. b osztályos tanulók. 
Gratulálunk!

Felkészítő tanáruk: Kittlinger 
András 

Ha kell, hát érte meghalunk,
Hova vissza-visszavágyódunk.
Szeresd földed, magyar,
Sokat tőle ne akarj,
Ne légy vele fukar,
Az élet cudar,
Megvéd hazád,
A Kárpátok szent vonulataival…

2017. április

Mesics Jeromos  –  8.b osztályos tanuló
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Költészet napi szavalóverseny
Ebben a tanévben emlé-

kezünk Zelk Zoltán születé-
sének 110. és Nemes Nagy 
Ágnes 95. évfordulójára. Ez 
alkalomból az alsó tagozatos 
munkaközösség úgy döntött, 
hogy méltóképpen akkor 
emlékezhetünk meg a két 
poétáról, ha a gyermekekhez 
közelebb visszük az ő költészetüket. Szavalóversenyt szerveztünk, 
és egy előválogató keretein belül, évfolyamonként meghallgattuk a 
gyerekeket. 

Osztályonként 1-2 tanuló továbbjutott, és 2017. április 11-én, a 
Költészet Napján megrendezett gálánkon mutatkozott be a Pannó-
nia Kulturális Központ színpadán. A rendezvényen a Kósa György 
Zeneiskola növendékeitől egy megzenésített Nemes Nagy Ágnes 
verset hallhattuk. Korcsoportonként iskolánk néptáncosai is meg-
mutatták tudásukat, színesítve ezzel a délutánt. Jóleső érzés volt, 
hogy a kultúra mindenki számára fontos, mi sem bizonyította ezt 
jobban, minthogy ismét szűkösnek bizonyult a nagyterem befoga-
dóképessége. 
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Húsvéti készülődés a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

A tavaszi szünet előtti utolsó 
tanítási napon alsó tagozato-
sainknak húsvéti játszóházat 
szerveztünk, melyet a Bala-
tonalmádi Római Katolikus 
Plébánia pályázatán keresztül 
valósítottunk meg.

Először Karáth Gábor hitok-
tató tartott érdekes tájékoztatót 
a húsvéti ünnepkör szokásairól.

Ezt követően kézműves foglalkozás kezdődött a tanító nénik se-
gítségével. Tíz helyszínen különböző munkadarabok közül lehetett 
választani. Minden kisgyermek maga döntötte el, hogy mit szeretne 
készíteni. A tanulók izgatottan válogattak kedvükre való feladato-

kat. Végül vidám játékkal 
fejeződött be ez a szép nap. 
Köszönjük szépen a katoli-
kus egyház támogatását.

Felső tagozatosaink a kel-
lemes tavaszi napsütésben 
„tojáskereső” túrára indultak 
a Köcsi-tóhoz, ahol öt állo-
máshelyen kellett bizonyíta-

niuk tájékozottságukat és rátermettségüket a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó feladatokban, két állomáson pedig a Köcsi-tó élővilá-
gáról és kialakulásáról szereztek ismereteket. A játékos feladatok 
teljesítése közben felsős tanulóink összegyűjtötték a tó körül talált 
szemetet, majd ezt követően csokitojás-keresésre indultak, a prog-
ram végén pedig finom szendvics és üdítő várta őket.

Köszönjük a segítséget Tóth Szabolcsnak, aki a tóról és környé-
kéről mint élőhelyről beszélt a diákoknak; Iker Márta, iskolánk 
védőnője pedig egy élő nyuszival lepte meg a gyerekeket az egyik 
állomáson.

Sportsikerek a Györgyi Dénes 
Iskolában

Április elején, Gödöllőn rendezték meg az országos diákolim-
pia mezei futóversenyt, ahol a megyei versenyen továbbjutott II. 
(2006-2007-ben születettek) és III. (2004-2005.) korcsoportos fiú 
csapataink is rajthoz álltak, képviselték Veszprém megyét, illetve az 
iskolát. A népes mezőnyben mindkét csapatunk tisztességgel helyt-
állt, a középmezőny elején végeztek. Egyéniben a III. korcsoporto-
sok között kiemelkedően szerepelt Horváth Máté, aki a 224 indu-
lóból a 7. helyen futott célba.

A labdarúgás diákolim-
pia tavaszi selejtező-mér-
kőzéseit követően kerültek 
megrendezésre a körzeti 
döntők. A legkisebbek (1-
2. osztályosok) második 
helyen, míg a II. korcso-
portosok (3-4. osztályo-
sok) és a legnagyobbak 

első helyen végeztek, így részt vehettek a tapolcai megyei döntőn, 
ahol Balatonalmádi körzetét képviselték. A nagyobbak (Dolezsai 
Mátyás, Horváth Máté, Pápai Dominik, Sánta Szabolcs, Szintay 
Ágoston, Sárossy Tibor, Fülöp Levente, Gózon Bendegúz) csak 
büntető-rugásokkal maradtak le a dobogóról (4. helyezettek lettek), 
míg a II. korcsoportosok (Lázár Mátyás, Gáspár Bence, Ács Gergő, 
Horváth Milán, Bécsy Bendegúz, Halász Levente, Blazsúr Bertalan, 
Kovács Zsombor, Fabó Zsombor, Buda Roland, Szunyogh Adrián, 
Körmendi György) a 9 csapatos megyei döntő élén végeztek, így 
a „györgyis” diákok lettek a megyei bajnokok a 3-4. osztályosok 
mezőnyében, így Veszprém megyét képviselhetik a fonyódi országos 
diákolimpián.

Minden „györgyis” diákolimpikonnak gratulálunk!

Megyei német idegen nyelvi kiejtési 
versenyen a Györgyisek

A 2016-2017-es tanévben a Veszpré-
mi Hriszto Botev Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és a Deák 
Ferenc Általános Iskola ismét meghir-
dette a megyei német nyelvi kiejtési ver-
senyt az általános iskolák 5-8. osztályos 
tanulói számára. A versenyre két kategó-
riában lehetett nevezni: 5-6. évfolyam, 
7-8. évfolyam.

A versenyre egy egyperces, többnyire leíró részeket tartalmazó, a 
tanuló életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveggel kellett ké-
szülni, melyet memoriterként kértek bemutatni. 

A hozott szöveg elmondása után egy egyperces idegen szöveget 
kellett rövid felkészülési idő után felolvasni. A végeredményt a két 
részfeladatra kapott pontok alapján döntötte el a zsűri.

Iskolánkból az 5.a osztályból Zöld Olívia, a 7.a osztályból pedig 
Kapus Zsófia jelentkezett a versenyre, melyre április 21-én került sor. 
Alapos felkészülés és sok-sok izgalom után a népes mezőnyben igen 
szoros versenyben Kapus Zsófia az előkelő ötödik, Zöld Olívia pe-
dig kilencedik helyezést ért el. A rendezvény során minden diák több 
ajándékban is részesült, mint például kulcstartó, táska, toll. Mindket-
tőjüknek gratulálunk és további eredményes nyelvtanulást kívánunk!

Varga Anikó, német nyelvtanár

Berényi győzelem a pénzügyi 
vetélkedőn 

2017 április 25-én 
rendezték meg Zalaeger-
szegen a K&H Vigyázz, 
Kész, Pénz! pénzügyi 
vetélkedő regionális kö-
zépdöntőjét, melyen a 
régió 99 csapata közül a 
legjobb 5 vehetett részt. 
Iskolánkból két csapat 
is bejutott a versenyre. A 
vidám, jókedvű vetélke-
dőn tanulóink kiváló teljesítményt nyújtottak, így a 3. osztályos 
gyerekekből álló Villámész csapat a második helyen végzett. Tag-
jai: Polniczky Hanna, Szabó Zénó, Szántó Dániel, Szecsődi Botond. 
Felkészítő pedagógusuk: Purgel Henriett. A 4. osztályos fiúk Sajtfa-
lók csapata megnyerte a középdöntőt, így továbbjutottak az orszá-
gos döntőre. Tagjai: Bagarus Andor, Beődi Bence, Czintos Benedek, 
Czúni Vilmos és Szántó Benedek. Felkészítő tanáruk: Polniczkyné 
Farkas Éva.

A pénzügyi ismeretek elsajátítását több hónapnyi komoly fel-
készülés előzte meg, melynek során csapataink ellátogattak az Al-
mádi K&H Bankfiókba, ahol a bank kedves dolgozói szakszerűen 
bemutatták a bank működését és lelkesen válaszoltak a gyerekek 
kérdéseire. 

Hajrá Sajtfalók!

Dunántúl legjobbjai között a 
vörösberényi történelmesek!

Idén már ötödik alkalommal került be a Vörösberényi Általános 
Iskola két csapata a Lovásziban megrendezett regionális (Dunántúl, 
Budapest) csapatverseny döntőjébe, melynek témája a Vegyesházi 
Királyok kora volt.  A színvonalas, nagy tudást igénylő megmérette-
tésen a Berényi Bandérium csapata (Istenes Bence, Kedves Lőrinc, 
Oláh Panna, Zsendovics Máté) a 6. helyet, míg a Balatoni Lovagok 
(Bóta Szabolcs, Ficsor Zsófia, Huszka Laura, Plopp Fruzsina) a 9. 
helyezést érték el. Gratulálunk nekik a jó szereplésükhöz! 

„Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nél-
kül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül.” /Bob Marley/

Informatikai siker a Vörösberényi 
Általános Iskolában

Az Öveges József Szakképző Iskola idén is megszervezte  hagyo-
mányos informatika versenyét a 7. és 8. osztályos tanulók részére. 

A versenyzőknek szövegszerkesztés, prezentációkészítés, interne-
tes keresés és számítógépszerelés témakörökből kellett helyt állniuk.

Lírai hangulat Vörösberényben
1964 óta minden évben megünnepeljük az egyik legnagyobb 

magyar költő, József Attila születésnapját, azaz a magyar költészet 
napját. Így van ez a Vörösberényi Általános Iskolában is, ahol a jeles 
napon több mint 40 gyermek szavalt szebbnél szebb verseket, ame-
lyek között akadt saját költemény is. A már nyugdíjas kollégákból 
(Zabné Tóbel Zsuzsanna, Rózsás Józsefné) és a helyi könyvtár mun-
katársából (Szóllás Péter) verbuválódott zsűri minden évfolyamon 
megdicsérte a fellépőket, és minden évfolyamon értékes könyvekkel 
jutalmazta az ügyes verselőket. Köszönjük a Szülői Munkaközösség 
támogatását! Szervezők: Bucsyné Mészöly Judit, Oszlár Tamásné

Helyezettek: 
I..helyezés:  Szabó Nándor 1. o., Németh Petra 2.b,  Vajda Alexa 

3.o., Szabó Ágoston 4.a, Szekeres Csenge 5.o., . Beődi Boglárka 6.b, 
Nagy Levente 7.o. Mesics Jeromos 8.b,

II. helyezés:  Demeter Ádám 1.o., Polniczky Boglárka 2.a, Szántó 
Dániel 3.o., Orbán Zselyke 4.b, Gitta Imre 5.o., Vajda Máté 6.a, 
Ficsor Zsófia 7.o., Nagy Vanessza 8.b

III. helyezés: Köő Jázmin 1.o., Koronczai Ármina 2.b, Ferenczi 
Dorina 3.o., Matos Manó 4.a, Kreutz Réka 5.o., Bressel Botond 
6.a, Plopp Fruzsina 7.o., Beődi Barbara 8.a

Arról, hogy mi a haza
Szent ez a fogalom,
Mely ott él az ajkadon,
Gyönyörű, bús hajadon,
Ki repül tova korokon.
Hisz annyiszor hangzék,
Ha hull érte veríték,
Ha érte kell dolgozni még,
A forradalom, a felkelés…
A hazáért harcolunk,
Érte lélegzünk, vagyunk,

Iskolánkat két 3 fős csapat kép-
viselte a 23 csapatos mezőnyben, 
ahol az egyik csapat a 2. a másik 
11. helyezést ért el. 

A 2. helyezett csapat tagja: 
Bozzay Barnabás, Istenes Ben-
ce, Telek Marcell 8. a osztályos 
tanulók, a másik csapat tagjai: 
Boros Petra, Gombás Ákos, Ko-
vács Gergő 8. b osztályos tanulók. 
Gratulálunk!

Felkészítő tanáruk: Kittlinger 
András 

Ha kell, hát érte meghalunk,
Hova vissza-visszavágyódunk.
Szeresd földed, magyar,
Sokat tőle ne akarj,
Ne légy vele fukar,
Az élet cudar,
Megvéd hazád,
A Kárpátok szent vonulataival…

2017. április

Mesics Jeromos  –  8.b osztályos tanuló
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra között, szombaton 14-18 óra 
Állandó programok: 
Hétfő – Babráló – kézműveskedés Judittal 
Kedd – Egyszer volt… mesés délután Évával 
Szerda – Kuckó meséi – diavetítés Eszterrel  
Csütörtök – Kriszti-fuszi Műhely – kézműveskedés Krisztivel 
Péntek – PÖTTYÖS SZALON – Regisztráció szükséges!  
Szombat – Szabad a játék! 

HATTYÚ BÁL 

2017. június 17. szombat 18 óra 
Helyszín: Hunguest Hotel Bál Resort 
Fővédnök: Dr. Kontrát Károly, BM parlamenti államtitkára, országgyűlési 
képviselő 
Zenél a Sunny Dance Band * Táncbemutató * Lézershow * Légakrobatikai 
bemutató 
Háromfogásos vacsora üdvözlőitallal és bőséges éjféli svédasztal 
Az italokról Lajsz András koktélkirály gondoskodik! 
A belépő ára: 12.000 Ft/fő 
Bővebb információ és asztalfoglalás:
20/9703479 – almadiert@gmail.com 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM 2017. 

Balatonalmádi, Szent Erzsébet Liget
Június 30. péntek „Magyar Rhapsody Projekt” Bársony Bálint és 
zenekarával * Ünnepélyes megnyitó – Dudás Zsolt elnök * Almádi 
néptáncosok műsora *HOLDVIOLA koncert *Táncház 
Július 1. szombat * Zörög Néptáncegyüttes (Csesznek) * Bordalok 
Domahidy László operaénekes előadásában, zongorán kísér Ihász Irén 
zongoraművész * Népi viselet bemutató * Rossa Levente és népi zenekara 
Állandó programok: Történelmet kézbesítünk – Utazó postamúzeum 
(csak pénteken) *Lovagoltatás és kisállat simogató * Traktor kiállítás és 
aratási eszközök bemutatója * Kézműves játszóház a Balaton Játékpont 
munkatársaival * Népi kirakodóvásár a Veszprém Megyei Népművészeti 
Egyesület tagjaival  

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 
Május 15. – június 14. – Könyvtár Galéria: Szomszédolás –  Bemutatkozik 
a Balatonkenesén működő gobelin és hímző kör.
Május 15. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy 
film és könyv? Beszéljük meg! Sok hűhó… Várunk minden érdeklődőt 
a könyvtárba!
Május 27. szombat 15. óra – Értékeink: Almádi kilátók – az Óvári 
Messzelátó. Vetített képes előadás. Előadó: Kovács István
Június 2. péntek – Könyvfaló vetélkedő zárása – Kedves résztvevők! 
Készítsétek a baglyokat!
Pannónia Kulturális Központ 
Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Május 12. péntek 18 óra Tavaszköszöntő gála Balatonalmádi Város 
Vegyeskarával
Május 28. vasárnap 10 óra Gyereknap – Egész napos szabadtéri 
rendezvények a Városház téren
Május 28. vasárnap 17 óra Hősök napja – Megemlékezés a Hősi 
Emlékműnél 
Május 29. hétfő 16.30 óra Pál Feri atya előadása Lelki erő és spiritualitás 
címmel a Pannónia KKK-ban az EFI szervezésében 

Az ebédjegy ára: 500,- Ft - előre megvásárolható a Művelődési Házban a 
klub gazdasági vezetőjénél május 17-én 16 – 17 óráig, a helyszínen már 
csak korlátozott számban kapható.
9.55-kor Majálisnyitó, Keszey János polgármester köszöntője. 10.00-kor 
közös bemelegítő torna - vezeti: Dombi Orsolya Délelőtt: focimeccsek 
– sportversenyek – fabatkaszerző játékok 12.30-tól folyamatosan ebéd 
Délután: játékos sorversenyek: zsákbafutás, gyepsí, célbadobás, kötélhúzás, 
stb. – fabatkaszerző játékok – kézműves foglalkozások – lovaglás Zenél: 
Tóth István. A majális rossz idő esetén –sajnos– elmarad, az ebédjegyek 
visszaválthatók. A rendezvényt támogatták: Városgazdálkodás, Pannónia 
Kulturális Központ, Almádiért Közalapítvány, Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub, Virág Étterem, Beckerné Sabján Otilia, Horváth György fuvaros. 
Mindenkit szeretettel vár: a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Elnöksége
Május 24. szerda 15-16 óráig Befizetések a kirándulásokra (2. részlet ) 
Ügyelet 16 – 17-ig: befizetések vacsorára
Május 25. csütörtök  6 órakor a Posta elől Utazás 3 napos kirándulásra 
Horvátországba
Május 31. szerda 16 órától Évadzáró parti, zenés szüli napi rendezvény 
Káplán György operaénekes műsora
Június 2. péntek 7.30 óra a Posta elől Kirándulás Győrbe: városnézés, 
Székesegyház, Püspöki vár, Apor Vilmos gyűjteménye stb.
Június 7. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés vacsorára
Június 9. péntek 16 órától MÁTÉ PÉTER EMLÉKKONCERT Tóth 
István zenész előadásában, aki a koncert teljes bevételét felajánlja a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub javára. A koncert fővédnöke: Czuczor 
Sándor európai jószolgálati nagykövet. Belépődíj: 500,-Ft Jegyek 
elővételben a Vörösberényi Kultúrházban kaphatók.
Június 10. szombat 13 órától Találkozó a Halásztanyán a siófoki 
testvérklubbal Száraz földi - vízi vetélkedő, halászlé parti - zene. Rossz idő 
esetén a Pannónia Kulturális Központban tartjuk a találkozót. 

A EFOP-1.3.5-16-00503 Szent Imre Római Katolikus 
Plébánia, - a „Római Katolikus Plébánia Közösségi 
szerepvállalás erősítése” című, elnyert pályázat- által támogatva 
Információ: Tóth Annamária 88-786-667, 30-592-1766
Május 28. vasárnap Zeneiskola hangversenye a Szent Imre templomban 
Helyszín: Szent Imre templom Információ: Huiberg Gabriella 06-20-
377-8327
Május 30. kedd Templom bemutatása Helyszín: Szent Ignác templom 
Információ: Karáth Gábor: 20/823-09-10
BABA MAMA BÖRZE 

2017. május 14-én vasárnap 8-12 óra között a Balatonalmádi Piactéren. 
Információ: Boros Hanga Tel.: 20/460-1646 Email: borafoto@yahoo.
com
ÚJ! Parapács Balatoni Mesekör Következő időpontunk: május 15. 
hétfő 18.30 óra Helyszín: LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi-Vörösberény Ady E. u. 2.-6. Felnőtteket várunk, akik 
szeretnek mesét hallgatni és/vagy mondani.

Június 3. szombat 18 óra Kiállítás a háromszéki „Lakóca csoport” 
művészeinek munkáiból.
Június 4. vasárnap 11 óra  Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés 
a Trianon-emlékműnél a Konzervatív Körrel.
Június 12. hétfő 17 óra „DROGhelyzet van”. Zacher Gábor előadása a 
Pannóniában. 
Június 16. péntek 17 óra a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
tanévzáró ünnepsége.
Június 23. péntek 20 óra Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás a Szent 
Erzsébet ligetben.

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Információ: 88/438-224 (Szenthe László) 
Május 20. (szombat) Gombásztúra Gyulafirátót  környékére. Indulás a 
PKKK elől 8:00 órakor

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE 
Információ: 20/18 38 780 (Dudás Zsolt, elnök)  
2017. május 20-28. XIXO OPEN BALATONALMÁDI ITF 
HUNGARY F1 FUTURES 15.000.- USD teniszverseny 

Honismereti és Városszépítő Kör Információ: 88/430-091 
(Kovács István, elnök) 30/9719-446 (Töltési Erzsébet, titkár)
Májustól szeptemberig a Kör nyári szünetet tart! 

Cimbora Klub Információ:70-455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 
Helyszín: Pannónia Könyvtár 
Május 13. Vidám Cimborák – Tréfák, vicces játékok.
Június 10. Bagoly vásár – Gyűjtsétek szorgalmasan a baglyokat egész 
évben!
Júliusban: Cimbora Tábor

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 
Szülő Klub 2016/2017. programja: Május 22. hétfő Minden gyerek 
kincs! Tehetségazonosítás - tehetségsegítés hétfő Hová fordulhatunk, 
ha segítségre van szükségünk? Tehetségsegítés külföldi és belföldi mintái 
– „Tehetséges vagyok, a családom büszke rám” – Vetélkedő – Ki miben 
tehetséges, azt mutassa!”  

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)

Május 10. szerda 16 órától Dr. Csóti András gyógyszerész előadása a 
gyógyszerérzékenységről és egyebekről
Május 15. hétfő 16 órától Eligazítás a Horvátországba utazók részére, 
útvonal, ülésrend ismertetése Előadó: Vajthó Zoltán idegenvezető, az 
utazási iroda vezetője
Május 17-én szerda 16-17 óráig Ügyelet: Befizetések a majálisi ebédre, 
az évadzáró vacsorára
Május 20. szombat  8.30-tól NOSZTALGIA MAJÁLIS a MALOM-
VÖLGYBEN 2017. május 20-án szombaton  a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub minden érdeklődőt a  családdal, az unokákkal, barátokkal, 
ismerősökkel együtt szeretettel meghív és vár a rendezvényre. Programunk: 
8.30-tól gyülekező, regisztráció a Vörösberényi Művelődési Ház udvarán 
9 órakor közös séta a Malom - völgybe, ahol már vár mindenkit: a sátrak 
alatt a Virág étterem büféje csapolt sörrel, rövid italokkal, üdítőkkel, 
sült kolbásszal és minden egyéb finomsággal, a gyermekeket várja a 
Kézműves pavilon Zsapkáné Adél vezetésével és népi játékokkal Boda 
Zoltán. Továbbá a rendezők várják a focizni, versenyezni, játszani akaró 
felnőtteket és gyermekeket egyaránt, lesz fabatkabeváltó pavilon is, és 
várják az éhezőket a két üstben finom ebédet főző szakácsaink: Bódayné 
Rózsika, Göndicsné Ilonka, Kalocsáné Irénke és Ráczné Icuka. 
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20/9703479 – almadiert@gmail.com 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM 2017. 

Balatonalmádi, Szent Erzsébet Liget
Június 30. péntek „Magyar Rhapsody Projekt” Bársony Bálint és 
zenekarával * Ünnepélyes megnyitó – Dudás Zsolt elnök * Almádi 
néptáncosok műsora *HOLDVIOLA koncert *Táncház 
Július 1. szombat * Zörög Néptáncegyüttes (Csesznek) * Bordalok 
Domahidy László operaénekes előadásában, zongorán kísér Ihász Irén 
zongoraművész * Népi viselet bemutató * Rossa Levente és népi zenekara 
Állandó programok: Történelmet kézbesítünk – Utazó postamúzeum 
(csak pénteken) *Lovagoltatás és kisállat simogató * Traktor kiállítás és 
aratási eszközök bemutatója * Kézműves játszóház a Balaton Játékpont 
munkatársaival * Népi kirakodóvásár a Veszprém Megyei Népművészeti 
Egyesület tagjaival  

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 
Május 15. – június 14. – Könyvtár Galéria: Szomszédolás –  Bemutatkozik 
a Balatonkenesén működő gobelin és hímző kör.
Május 15. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy 
film és könyv? Beszéljük meg! Sok hűhó… Várunk minden érdeklődőt 
a könyvtárba!
Május 27. szombat 15. óra – Értékeink: Almádi kilátók – az Óvári 
Messzelátó. Vetített képes előadás. Előadó: Kovács István
Június 2. péntek – Könyvfaló vetélkedő zárása – Kedves résztvevők! 
Készítsétek a baglyokat!
Pannónia Kulturális Központ 
Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Május 12. péntek 18 óra Tavaszköszöntő gála Balatonalmádi Város 
Vegyeskarával
Május 28. vasárnap 10 óra Gyereknap – Egész napos szabadtéri 
rendezvények a Városház téren
Május 28. vasárnap 17 óra Hősök napja – Megemlékezés a Hősi 
Emlékműnél 
Május 29. hétfő 16.30 óra Pál Feri atya előadása Lelki erő és spiritualitás 
címmel a Pannónia KKK-ban az EFI szervezésében 

Az ebédjegy ára: 500,- Ft - előre megvásárolható a Művelődési Házban a 
klub gazdasági vezetőjénél május 17-én 16 – 17 óráig, a helyszínen már 
csak korlátozott számban kapható.
9.55-kor Majálisnyitó, Keszey János polgármester köszöntője. 10.00-kor 
közös bemelegítő torna - vezeti: Dombi Orsolya Délelőtt: focimeccsek 
– sportversenyek – fabatkaszerző játékok 12.30-tól folyamatosan ebéd 
Délután: játékos sorversenyek: zsákbafutás, gyepsí, célbadobás, kötélhúzás, 
stb. – fabatkaszerző játékok – kézműves foglalkozások – lovaglás Zenél: 
Tóth István. A majális rossz idő esetén –sajnos– elmarad, az ebédjegyek 
visszaválthatók. A rendezvényt támogatták: Városgazdálkodás, Pannónia 
Kulturális Központ, Almádiért Közalapítvány, Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub, Virág Étterem, Beckerné Sabján Otilia, Horváth György fuvaros. 
Mindenkit szeretettel vár: a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Elnöksége
Május 24. szerda 15-16 óráig Befizetések a kirándulásokra (2. részlet ) 
Ügyelet 16 – 17-ig: befizetések vacsorára
Május 25. csütörtök  6 órakor a Posta elől Utazás 3 napos kirándulásra 
Horvátországba
Május 31. szerda 16 órától Évadzáró parti, zenés szüli napi rendezvény 
Káplán György operaénekes műsora
Június 2. péntek 7.30 óra a Posta elől Kirándulás Győrbe: városnézés, 
Székesegyház, Püspöki vár, Apor Vilmos gyűjteménye stb.
Június 7. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés vacsorára
Június 9. péntek 16 órától MÁTÉ PÉTER EMLÉKKONCERT Tóth 
István zenész előadásában, aki a koncert teljes bevételét felajánlja a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub javára. A koncert fővédnöke: Czuczor 
Sándor európai jószolgálati nagykövet. Belépődíj: 500,-Ft Jegyek 
elővételben a Vörösberényi Kultúrházban kaphatók.
Június 10. szombat 13 órától Találkozó a Halásztanyán a siófoki 
testvérklubbal Száraz földi - vízi vetélkedő, halászlé parti - zene. Rossz idő 
esetén a Pannónia Kulturális Központban tartjuk a találkozót. 

A EFOP-1.3.5-16-00503 Szent Imre Római Katolikus 
Plébánia, - a „Római Katolikus Plébánia Közösségi 
szerepvállalás erősítése” című, elnyert pályázat- által támogatva 
Információ: Tóth Annamária 88-786-667, 30-592-1766
Május 28. vasárnap Zeneiskola hangversenye a Szent Imre templomban 
Helyszín: Szent Imre templom Információ: Huiberg Gabriella 06-20-
377-8327
Május 30. kedd Templom bemutatása Helyszín: Szent Ignác templom 
Információ: Karáth Gábor: 20/823-09-10
BABA MAMA BÖRZE 

2017. május 14-én vasárnap 8-12 óra között a Balatonalmádi Piactéren. 
Információ: Boros Hanga Tel.: 20/460-1646 Email: borafoto@yahoo.
com
ÚJ! Parapács Balatoni Mesekör Következő időpontunk: május 15. 
hétfő 18.30 óra Helyszín: LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont 
Balatonalmádi-Vörösberény Ady E. u. 2.-6. Felnőtteket várunk, akik 
szeretnek mesét hallgatni és/vagy mondani.

Június 3. szombat 18 óra Kiállítás a háromszéki „Lakóca csoport” 
művészeinek munkáiból.
Június 4. vasárnap 11 óra  Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés 
a Trianon-emlékműnél a Konzervatív Körrel.
Június 12. hétfő 17 óra „DROGhelyzet van”. Zacher Gábor előadása a 
Pannóniában. 
Június 16. péntek 17 óra a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
tanévzáró ünnepsége.
Június 23. péntek 20 óra Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás a Szent 
Erzsébet ligetben.

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Információ: 88/438-224 (Szenthe László) 
Május 20. (szombat) Gombásztúra Gyulafirátót  környékére. Indulás a 
PKKK elől 8:00 órakor

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE 
Információ: 20/18 38 780 (Dudás Zsolt, elnök)  
2017. május 20-28. XIXO OPEN BALATONALMÁDI ITF 
HUNGARY F1 FUTURES 15.000.- USD teniszverseny 

Honismereti és Városszépítő Kör Információ: 88/430-091 
(Kovács István, elnök) 30/9719-446 (Töltési Erzsébet, titkár)
Májustól szeptemberig a Kör nyári szünetet tart! 

Cimbora Klub Információ:70-455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 
Helyszín: Pannónia Könyvtár 
Május 13. Vidám Cimborák – Tréfák, vicces játékok.
Június 10. Bagoly vásár – Gyűjtsétek szorgalmasan a baglyokat egész 
évben!
Júliusban: Cimbora Tábor

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 
Szülő Klub 2016/2017. programja: Május 22. hétfő Minden gyerek 
kincs! Tehetségazonosítás - tehetségsegítés hétfő Hová fordulhatunk, 
ha segítségre van szükségünk? Tehetségsegítés külföldi és belföldi mintái 
– „Tehetséges vagyok, a családom büszke rám” – Vetélkedő – Ki miben 
tehetséges, azt mutassa!”  

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)

Május 10. szerda 16 órától Dr. Csóti András gyógyszerész előadása a 
gyógyszerérzékenységről és egyebekről
Május 15. hétfő 16 órától Eligazítás a Horvátországba utazók részére, 
útvonal, ülésrend ismertetése Előadó: Vajthó Zoltán idegenvezető, az 
utazási iroda vezetője
Május 17-én szerda 16-17 óráig Ügyelet: Befizetések a majálisi ebédre, 
az évadzáró vacsorára
Május 20. szombat  8.30-tól NOSZTALGIA MAJÁLIS a MALOM-
VÖLGYBEN 2017. május 20-án szombaton  a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub minden érdeklődőt a  családdal, az unokákkal, barátokkal, 
ismerősökkel együtt szeretettel meghív és vár a rendezvényre. Programunk: 
8.30-tól gyülekező, regisztráció a Vörösberényi Művelődési Ház udvarán 
9 órakor közös séta a Malom - völgybe, ahol már vár mindenkit: a sátrak 
alatt a Virág étterem büféje csapolt sörrel, rövid italokkal, üdítőkkel, 
sült kolbásszal és minden egyéb finomsággal, a gyermekeket várja a 
Kézműves pavilon Zsapkáné Adél vezetésével és népi játékokkal Boda 
Zoltán. Továbbá a rendezők várják a focizni, versenyezni, játszani akaró 
felnőtteket és gyermekeket egyaránt, lesz fabatkabeváltó pavilon is, és 
várják az éhezőket a két üstben finom ebédet főző szakácsaink: Bódayné 
Rózsika, Göndicsné Ilonka, Kalocsáné Irénke és Ráczné Icuka. 
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BERÉNYI BIRTOKOK & BIRTOKOSOK
Nosztalgiával vegyes kíváncsisággal jártam be újra a Kolostor 

épületét, hiszen harminc évvel ezelőtt itt kezdtem angolt tanítani 
vörösberényi TIT tanfolyamokon, miközben a gimnázium épülőfél-
ben volt. Nem voltam egyedül, mivel illusztris társaságot hívott meg 
bejárásra országgyűlési képviselőnk, Dr. Kontrát Károly államtitkár 
úr és Keszey János polgármester úr, akik szép számban meg is jelen-
tek. Birtokunkba kerül ismét egy csodálatos barokk épületegyüttes, 
amely többéves használaton kívüliség meg szendergés után élettel, 
azaz kiállításokkal és rendezvényekkel állhat a helybeliek, nyaralók és 
az idelátogatók rendelkezésére.

Miért hangsúlyozom ki, hogy ismét? Egyszerűen csak azért, mert 
volt már berényi tulajdonban a kolostor és a magtár is, méghozzá 
pontosan 130 évvel ezelőtt: „1887-ben többen a berényi gazdák kö-
zül társulatba összeálltak  s az urodalmi erdőt 24 ezer forint örök 
áron megvették, azon feltétel alatt, hogy a kegyúri személy részére 
kijáró 71 méter tüzifának behordatásáért tartoznak évenkint még 90 
forintot fizetni, s így most már a malom és a fűzfői földeken kívül a 
vörösberényi határban egyéb birtoka nincs az urodalomnak.”

Maga a kolostor épületét, a magtárral és a mellette levő kerttel va-
lamint a bor- és húskimérés jogával ugyanis a minisztérium Fiáth Fe-
renc főispán elköltözése után Thaly László ezredorvosnak örök áron 
eladta. Ez a Thaly László [1846-1914] pedig közel volt a „tűzhöz”, 
mivel maga is politikus volt, no meg a testvére annak a Thaly Kál-
mán történésznek [1839-1909], akit a Függetlenségi Párt tiszteletbeli 
elnökének választottak...

Ilyen előzmények után a politikus-ezredorvos László 1884-ben el-
cserélte a major épületét a szemben lévő „korcsmaházzal”, amelyben 
megindult a borkimérés, de nem mehetett valami fényesen az üzlet, 
mert később a Szalmásy család vendéglője lett. [Mellesleg ekkor nyílt 
meg Almádiban a konkurens Hattyú vendéglő és 1883-ban felütötte 
a fejét a filoxéravész!] Így érthető, hogy maga a kolostor épülete sem 
maradt a birtokában, mert 1889 tavaszán ügyesen elcserélte Pollák 
Henrik pesti borkereskedő Pesten levő házával, majd el is költözött 
innen.

Ennyi adat és évszám után azért még azt is tud-
nunk kell, hogy a jezsuiták birtokolták e helyet 
1664-től kis megszakítással egészen 1773-ig, ami-
kor XIV. Kelemen pápa spanyol-francia-német 
nyomásra eltörölte a rendet. A kis megszakítás 
1706-1713 között volt, amikor a kuruc kapitány, 
Tallián Ádám lett a tulajdonos, miközben gróf 
Bercsényi Miklós menlevelet adott a reformátussá 
és kuruccá lett Vörösberény falunak. 

Közben a jezsuiták viszont építkeztek, mivel 
a nagyjából 30 évig tartó katolikus-református 
mini-vallásháború után sem tudták visszaszerez-
ni az ősi Szent Márton templomot, ezért építet-
tek egy újat az akkori falu déli végén: a barokk 
Szent Ignác templomot. Közben egy kolostort is 
megálmodtak, amelynek eredeti tervrajzát az új 
templom egyik freskóján be is mutatja Buffleur Gáspár jezsuita atya. 
Ott láthatjuk, hogy szép kolostort terveztek zárt kis udvarral, három 
szárnnyal, amelynek végét az új templom zárja le. Nos, ebből csak 
két szárny valósulhatott meg, mert közben legfelsőbb parancsra meg-
szüntették a rendet.

1775-ben Mária Terézia királynő a jezsuita vagyonból létrehozta 
a Tanulmányi Alapot, hogy a jövedelméből fedezhesse az iskolare-
formja költségeit. A Tanulmányi Alap meg a vörösberényi uradalmat 
legott bérbe adta már az 1780-as évek elején Szentgyörgyi Horváth 

Zsigmondnak, aki bérbe 
is veszi bérbe a birtokot, 
de csak 1796-ig, mert ak-
kor már Nagyvázsony föl-
desura, gróf Zichy Károly 
az új bérlő. Alapos ember 
volt ez a Zichy gróf, mert 
előtte új leltárat vetetett 
fel már 1794-ben. Akkor 
1529 pozsonyi urna bort 
találtak a pincében és 193 urna bort az uradalmi kocsmában, ami 
átszámítva nagyjából 111 hektoliternek felelne meg ma.

1848. május elsejétől Fiáth Ferenc bérli az uradalmat, aki meg is 
akarja vásárolni, de az akkori pénzügyminiszter, Kossuth Lajos eh-
hez csak egy kis vonakodás után járul hozzá. Fiáth viszont mindent 
rendbe hozat, új tetőt is építtet, mert a régit elvitte egy förgeteges 
szélvihar. Annyira itthon érzi magát, hogy a veszprémi székesegyház 
ének- és zenekarával naponta együtt muzsikáltak, amiben segítette 
gazdatisztje, Erkel János, a híres zeneszerző Ferenc öccse is. Egészen 
addig muzsikált itt nálunk Erkel Ferenc öccse, amíg Fiáth Ferenc fő-
ispán nem tisztelgett atyja urával Veszprémben Ferenc József előtt, aki 
legott báróvá is nevezte ki az idősb Fiáthot. Ekkor hirtelen visszaköl-
tözött Békés vármegyébe.

1887-ben viszont összeálltak a berényi gazdák s mintegy két évig 
övék is volt, ami mindig is megélhetésüket biztosította. A birtokot 
korábban és később is ők művelték őseikkel s utódaikkal együtt, az 
épületeket ők építették, de nem, mint tulajdonosok, hanem robot-
ban vagy gazdasági kényszerből. Váltakoztak a tulajdonosok, cseré-
lődtek a bérlők, de az épületek maradtak és ezek a barokk épületek 
mindenre jók voltak. Az 1950. évi államosítás után asztalos üzem 
működött, majd szükséglakásokat alakítottak ki, amelyekben egészen 
1983-ig laktak. Ekkor átalakították és a Megyei Tanács VB Oktatási, 
Továbbképzési és Szociális Központja lett a kolostor, míg a Magtár 
pedig csirkenevelőként hasznosult, később pedig szociális bolt volt 
egy kis időre.

1992-ben a Megyei Tanács 99 évre adta bérbe 
a Balaton Akadémiának, ami igazándiból öt évre 
szűkült, mert ekkor visszavették ezt a jogot meg az 
épületet, így 1997-től Balatonőszödön és Balaton-
bogláron folytatták a képzést.  Kiválóan megfelelt 
a kolostor kollégiumnak, később hotelnek, pár 
éve pedig Erzsébet Szállodát terveztek ide. Most 
viszont a miénk lett és legfőbb ideje, hogy ne két 
évre, hanem hosszú távra előretekintve vegyük bir-
tokba a berényeikkel együtt, akik csak úgy férnek 
csak el az Ady Endre utcában levő kis kultúrott-
honban, mint heringek a konzervdobozban.

Fantasztikus idegenforgalmi, oktatási, kiállítási, 
kulturális és művelődési lehetőségek tárultak fel 
eleddig is ezen a helyen, de most tényleg be kell 
lakni mi magunknak: igényeinket a lehetőségeink-
hez igazítva kell kultúrközponttá tenni a mi kolos-

torunkat. Ezeket a terveket pár ember nem tudja elkészíteni és nem 
is szabad leszűkítve morfondírozgatni a jövőről. Több generációnak, 
több szervezetnek, még több jóakaratú embernek és főleg a helybeli-
eknek kell tisztában lenni azzal, hogy mit is akarnak. Ez pedig meg-
beszélések sorozata, azaz konzultáció nélkül nem megy...

Ez már csak azért is sürgető, mert tegnap megkérdeztem pár helyi 
fiatalt a berényi kolostorról. Fogódzkodjanak meg: azt sem tudták, 
hogy hol van!

Czuczor Sándor

Almádi szállodája 
Nagy épület magaslik a város kö-

zepén, s hosszú-hosszú évek óta meg-
határozza Balatonalmádi látképét. A 
szálloda, melynek falai, ha mesélni 
tudnának, sok szép történetet osztaná-
nak meg velünk ünnepekről és hétköz-
napokról, örömről és csalódásról, de 
mindenekelőtt a Balaton örökké vál-
tozó színeiről. A szálloda, melyről any-
nyit beszélnek az almádiak és mégis oly 
kevesen látogatják. A szálloda nemrég 
tulajdonost és szemléletet váltott s en-
nek kapcsán beszélgettem Joós Adéllal, 
a Hunguest Hotel Bál Resort igazgató-
nőjével. A csinos, temperamentumos hölgy, aki mindig mosolyog 
és telve van tenni akarással és jó ötletekkel, Keszthelyről ingázik 
nap mint nap, s emellett még másik két szálloda igazgatását is végzi. 

Lassan fél éve már, hogy beléptél a szálloda életébe. Melyek vol-
tak az első és legfontosabb lépések, melyeket halaszthatatlanul meg 
kellett itt tenned?
Nem voltam könnyű helyzetben, mikor idekerültem, hiszen telje-
sen üres szállodát vettünk át, foglalások nélkül. A tervezett bezárás 
sem történt meg, így a felújításokat apránként végeztük el, hogy a 
lehető legkevésbé zavarjuk a vendégeket. Tény, hogy nagyobb át-
alakítások nem történek, de a fontos és halaszthatatlan feladatokat 
elvégeztük. A legtöbb munka a wellness-en zajlott, de mostanra 
elmondhatom, hogy a szálloda színvonalának megfelelő állapotra 
hoztuk fel ezt a részleget, gépészeti szempontból is. A legfontosabb 
a minőség számomra, az az a dolog, amiből nem engedek. 

Nagy örömömre a dolgozók között sok almádival találkoztam … 
A munkatársak és a személyzet körében is történtek változások, 
annak ellenére, hogy én mindenkit meg szerettem volna tartani. 
És igen, fontos számunkra, hogy helyieket alkalmazzunk, de még 
fontosabb, hogy a megfelelő munkaerőt megtaláljuk és megtartsuk. 
A fizetések időben érkeznek, ami lényeges, hiszen korábban ez nem 
így volt. Aki nálunk dolgozik, az éves foglalkoztatásban van, a bér is 
megfelelő. Folyamatosan keressük a munkatársakat, főként a ven-
déglátás területén. 

Az utóbbi hónapokban valóban felpezsdült élet itt, a szállodá-
ban, egyre több programot szerveztek … 
És ez még csak a kezdet! Célunk, hogy a szálloda része legyen a vá-
ros kulturális életének is és olyan minőségi programokat hozzunk el 

Balatonalmádiba, amely a szállóvendégek és az almádiak számára is 
kellemes kikapcsolódási lehetőséget és kulturális élményt nyújthat. 
Csak néhány név ízelítőként, hiszen ellátogat hozzánk Király Linda 
és Király Viktor, Rakonczai Imre, lesz Bródy-estünk, és Hampel 
Katalin divatbemutatójának is otthont adunk, ahol Sasvári Sándor 
is jelen lesz. A kultúra mellett a sport területére is nagyobb hang-
súlyt szeretnénk fektetni, nemrég Rubint Réka járt nálunk és hama-
rosan Katus Attila is ellátogat hozzánk. Tervezzük fittness táborok 
szervezését is. Minden programunk nyitott, nemcsak a szállóven-
dégek számára szervezzük, hanem szeretettel várjuk a helyieket és 
a környékbelieket is. A szálloda számára fontos, hogy folyamatosan 
szervezünk konferenciákat, a vendégeink pozitív élményekkel telve 
távoznak és visszatérnek. Szeptemberre és októberre már sok fogla-
lásunk van, ez igazolja munkánkat és nagy örömöt jelent. 

Távolabbi tervek kirajzolódtak már? 
Persze! Sokat tájékozódtam Balatonalmádi helytörténetéről, így tu-
dom, hogy gyógyfürdőként ismert volt a város. Pont emiatt szeret-
ném, ha elindíthatnánk egy speciális gyógyászati projektet, amely a 
régi almádi Kneipp Fürdő hagyományain alapulva működne. Nem-
zetközi viszonylatban van erre kereslet, hiszen Németországban már 
egyesületi kereteken belül keresik az emberek az ilyen gyógytúrákat. 
A német piac mellett 
szeretnénk megjelenni 
az osztrák piacon is, de 
a szlovák, cseh, ukrán 
és fehérorosz vendégek 
is érdeklődnek a ma-
gyar gyógyszállodák 
iránt. Ők pedig nem 
csupán a nyári szezon-
ban látogatnának el 
hozzánk, hanem a téli 
időszakban is. 

Így a balatoni szezon sem csupán 6 hétből állna … 
Sőt, a Balatonon túl számos olyan terméket kínálhat ez a térség, ami 
eladható és van rá kereslet, itt van például a kerékpáros vagy a lovas 
turizmus, a vallási turizmus, de elég körülnézni, a hegyek, völgyek, 
a táj, csodálatos környék ez, csak meg kell mutatni a turistáknak, 
hogy van élet a Balatonnál a Balatonon túl is! Fontos, hogy a szállo-
dában megszálló vendég ne csupán a szállodai szolgáltatásokat vegye 
igénybe, hanem nézzen körül Almádiban, járja be a környéket és 
keressen élményeket! 

Úgy látom, fontos számotokra az együttműködés Almádival … 
Korábban Hévízen dolgoztam, ott a szálloda a város szerves része 
volt, és nem csupán földrajzilag, nem az emberek gondolataiban, 
szívében, terveiben fontos helyen szerepelt. Helyi programoknak 
adtunk helyet, legyen az iskolai kulturális bemutató vagy civil ke-
rekasztal. Itt, Almádiban is azt szeretném elérni, hogy a helyiek bát-
ran és céltudatosan jöjjenek be hozzánk! Az ajtók itt is nyitva állnak, 
hívjuk és várjuk az almádiakat, ne idegenkedjenek a szállodától, jöj-
jenek és használják szolgáltatásainkat. Az éttermünk, a konyhánk 
kiváló és áraink is kedvezőek, ráadásul a minőség és a szolgáltatás 
színvonala magas szinten van. Sok az akciónk, akár ballagásra, akár 
más családi eseményre szívesen várjuk a jelentkezéseket. És ami iga-
zán vendégcsalogató lehet, hogy a 13. emeleti SKY mint bár üzemel 
a jövőben, és ahogy a szálloda egyéb szolgáltatásai, ez is igénybe 
vehető nem szállóvendégek számára is. Igazán különleges élmény, 
csodálatos panoráma nyílik onnan fentről a Balatonra, egy ízletes 
kávé vagy egy finom ital mellett felejthetetlen pillanatokat tölthet-
nek el nálunk! Használják ki és jöjjenek el Almádi szállodájába! 

JVE 
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BERÉNYI BIRTOKOK & BIRTOKOSOK
Nosztalgiával vegyes kíváncsisággal jártam be újra a Kolostor 

épületét, hiszen harminc évvel ezelőtt itt kezdtem angolt tanítani 
vörösberényi TIT tanfolyamokon, miközben a gimnázium épülőfél-
ben volt. Nem voltam egyedül, mivel illusztris társaságot hívott meg 
bejárásra országgyűlési képviselőnk, Dr. Kontrát Károly államtitkár 
úr és Keszey János polgármester úr, akik szép számban meg is jelen-
tek. Birtokunkba kerül ismét egy csodálatos barokk épületegyüttes, 
amely többéves használaton kívüliség meg szendergés után élettel, 
azaz kiállításokkal és rendezvényekkel állhat a helybeliek, nyaralók és 
az idelátogatók rendelkezésére.

Miért hangsúlyozom ki, hogy ismét? Egyszerűen csak azért, mert 
volt már berényi tulajdonban a kolostor és a magtár is, méghozzá 
pontosan 130 évvel ezelőtt: „1887-ben többen a berényi gazdák kö-
zül társulatba összeálltak  s az urodalmi erdőt 24 ezer forint örök 
áron megvették, azon feltétel alatt, hogy a kegyúri személy részére 
kijáró 71 méter tüzifának behordatásáért tartoznak évenkint még 90 
forintot fizetni, s így most már a malom és a fűzfői földeken kívül a 
vörösberényi határban egyéb birtoka nincs az urodalomnak.”

Maga a kolostor épületét, a magtárral és a mellette levő kerttel va-
lamint a bor- és húskimérés jogával ugyanis a minisztérium Fiáth Fe-
renc főispán elköltözése után Thaly László ezredorvosnak örök áron 
eladta. Ez a Thaly László [1846-1914] pedig közel volt a „tűzhöz”, 
mivel maga is politikus volt, no meg a testvére annak a Thaly Kál-
mán történésznek [1839-1909], akit a Függetlenségi Párt tiszteletbeli 
elnökének választottak...

Ilyen előzmények után a politikus-ezredorvos László 1884-ben el-
cserélte a major épületét a szemben lévő „korcsmaházzal”, amelyben 
megindult a borkimérés, de nem mehetett valami fényesen az üzlet, 
mert később a Szalmásy család vendéglője lett. [Mellesleg ekkor nyílt 
meg Almádiban a konkurens Hattyú vendéglő és 1883-ban felütötte 
a fejét a filoxéravész!] Így érthető, hogy maga a kolostor épülete sem 
maradt a birtokában, mert 1889 tavaszán ügyesen elcserélte Pollák 
Henrik pesti borkereskedő Pesten levő házával, majd el is költözött 
innen.

Ennyi adat és évszám után azért még azt is tud-
nunk kell, hogy a jezsuiták birtokolták e helyet 
1664-től kis megszakítással egészen 1773-ig, ami-
kor XIV. Kelemen pápa spanyol-francia-német 
nyomásra eltörölte a rendet. A kis megszakítás 
1706-1713 között volt, amikor a kuruc kapitány, 
Tallián Ádám lett a tulajdonos, miközben gróf 
Bercsényi Miklós menlevelet adott a reformátussá 
és kuruccá lett Vörösberény falunak. 

Közben a jezsuiták viszont építkeztek, mivel 
a nagyjából 30 évig tartó katolikus-református 
mini-vallásháború után sem tudták visszaszerez-
ni az ősi Szent Márton templomot, ezért építet-
tek egy újat az akkori falu déli végén: a barokk 
Szent Ignác templomot. Közben egy kolostort is 
megálmodtak, amelynek eredeti tervrajzát az új 
templom egyik freskóján be is mutatja Buffleur Gáspár jezsuita atya. 
Ott láthatjuk, hogy szép kolostort terveztek zárt kis udvarral, három 
szárnnyal, amelynek végét az új templom zárja le. Nos, ebből csak 
két szárny valósulhatott meg, mert közben legfelsőbb parancsra meg-
szüntették a rendet.

1775-ben Mária Terézia királynő a jezsuita vagyonból létrehozta 
a Tanulmányi Alapot, hogy a jövedelméből fedezhesse az iskolare-
formja költségeit. A Tanulmányi Alap meg a vörösberényi uradalmat 
legott bérbe adta már az 1780-as évek elején Szentgyörgyi Horváth 

Zsigmondnak, aki bérbe 
is veszi bérbe a birtokot, 
de csak 1796-ig, mert ak-
kor már Nagyvázsony föl-
desura, gróf Zichy Károly 
az új bérlő. Alapos ember 
volt ez a Zichy gróf, mert 
előtte új leltárat vetetett 
fel már 1794-ben. Akkor 
1529 pozsonyi urna bort 
találtak a pincében és 193 urna bort az uradalmi kocsmában, ami 
átszámítva nagyjából 111 hektoliternek felelne meg ma.

1848. május elsejétől Fiáth Ferenc bérli az uradalmat, aki meg is 
akarja vásárolni, de az akkori pénzügyminiszter, Kossuth Lajos eh-
hez csak egy kis vonakodás után járul hozzá. Fiáth viszont mindent 
rendbe hozat, új tetőt is építtet, mert a régit elvitte egy förgeteges 
szélvihar. Annyira itthon érzi magát, hogy a veszprémi székesegyház 
ének- és zenekarával naponta együtt muzsikáltak, amiben segítette 
gazdatisztje, Erkel János, a híres zeneszerző Ferenc öccse is. Egészen 
addig muzsikált itt nálunk Erkel Ferenc öccse, amíg Fiáth Ferenc fő-
ispán nem tisztelgett atyja urával Veszprémben Ferenc József előtt, aki 
legott báróvá is nevezte ki az idősb Fiáthot. Ekkor hirtelen visszaköl-
tözött Békés vármegyébe.

1887-ben viszont összeálltak a berényi gazdák s mintegy két évig 
övék is volt, ami mindig is megélhetésüket biztosította. A birtokot 
korábban és később is ők művelték őseikkel s utódaikkal együtt, az 
épületeket ők építették, de nem, mint tulajdonosok, hanem robot-
ban vagy gazdasági kényszerből. Váltakoztak a tulajdonosok, cseré-
lődtek a bérlők, de az épületek maradtak és ezek a barokk épületek 
mindenre jók voltak. Az 1950. évi államosítás után asztalos üzem 
működött, majd szükséglakásokat alakítottak ki, amelyekben egészen 
1983-ig laktak. Ekkor átalakították és a Megyei Tanács VB Oktatási, 
Továbbképzési és Szociális Központja lett a kolostor, míg a Magtár 
pedig csirkenevelőként hasznosult, később pedig szociális bolt volt 
egy kis időre.

1992-ben a Megyei Tanács 99 évre adta bérbe 
a Balaton Akadémiának, ami igazándiból öt évre 
szűkült, mert ekkor visszavették ezt a jogot meg az 
épületet, így 1997-től Balatonőszödön és Balaton-
bogláron folytatták a képzést.  Kiválóan megfelelt 
a kolostor kollégiumnak, később hotelnek, pár 
éve pedig Erzsébet Szállodát terveztek ide. Most 
viszont a miénk lett és legfőbb ideje, hogy ne két 
évre, hanem hosszú távra előretekintve vegyük bir-
tokba a berényeikkel együtt, akik csak úgy férnek 
csak el az Ady Endre utcában levő kis kultúrott-
honban, mint heringek a konzervdobozban.

Fantasztikus idegenforgalmi, oktatási, kiállítási, 
kulturális és művelődési lehetőségek tárultak fel 
eleddig is ezen a helyen, de most tényleg be kell 
lakni mi magunknak: igényeinket a lehetőségeink-
hez igazítva kell kultúrközponttá tenni a mi kolos-

torunkat. Ezeket a terveket pár ember nem tudja elkészíteni és nem 
is szabad leszűkítve morfondírozgatni a jövőről. Több generációnak, 
több szervezetnek, még több jóakaratú embernek és főleg a helybeli-
eknek kell tisztában lenni azzal, hogy mit is akarnak. Ez pedig meg-
beszélések sorozata, azaz konzultáció nélkül nem megy...

Ez már csak azért is sürgető, mert tegnap megkérdeztem pár helyi 
fiatalt a berényi kolostorról. Fogódzkodjanak meg: azt sem tudták, 
hogy hol van!

Czuczor Sándor

Almádi szállodája 
Nagy épület magaslik a város kö-

zepén, s hosszú-hosszú évek óta meg-
határozza Balatonalmádi látképét. A 
szálloda, melynek falai, ha mesélni 
tudnának, sok szép történetet osztaná-
nak meg velünk ünnepekről és hétköz-
napokról, örömről és csalódásról, de 
mindenekelőtt a Balaton örökké vál-
tozó színeiről. A szálloda, melyről any-
nyit beszélnek az almádiak és mégis oly 
kevesen látogatják. A szálloda nemrég 
tulajdonost és szemléletet váltott s en-
nek kapcsán beszélgettem Joós Adéllal, 
a Hunguest Hotel Bál Resort igazgató-
nőjével. A csinos, temperamentumos hölgy, aki mindig mosolyog 
és telve van tenni akarással és jó ötletekkel, Keszthelyről ingázik 
nap mint nap, s emellett még másik két szálloda igazgatását is végzi. 

Lassan fél éve már, hogy beléptél a szálloda életébe. Melyek vol-
tak az első és legfontosabb lépések, melyeket halaszthatatlanul meg 
kellett itt tenned?
Nem voltam könnyű helyzetben, mikor idekerültem, hiszen telje-
sen üres szállodát vettünk át, foglalások nélkül. A tervezett bezárás 
sem történt meg, így a felújításokat apránként végeztük el, hogy a 
lehető legkevésbé zavarjuk a vendégeket. Tény, hogy nagyobb át-
alakítások nem történek, de a fontos és halaszthatatlan feladatokat 
elvégeztük. A legtöbb munka a wellness-en zajlott, de mostanra 
elmondhatom, hogy a szálloda színvonalának megfelelő állapotra 
hoztuk fel ezt a részleget, gépészeti szempontból is. A legfontosabb 
a minőség számomra, az az a dolog, amiből nem engedek. 

Nagy örömömre a dolgozók között sok almádival találkoztam … 
A munkatársak és a személyzet körében is történtek változások, 
annak ellenére, hogy én mindenkit meg szerettem volna tartani. 
És igen, fontos számunkra, hogy helyieket alkalmazzunk, de még 
fontosabb, hogy a megfelelő munkaerőt megtaláljuk és megtartsuk. 
A fizetések időben érkeznek, ami lényeges, hiszen korábban ez nem 
így volt. Aki nálunk dolgozik, az éves foglalkoztatásban van, a bér is 
megfelelő. Folyamatosan keressük a munkatársakat, főként a ven-
déglátás területén. 

Az utóbbi hónapokban valóban felpezsdült élet itt, a szállodá-
ban, egyre több programot szerveztek … 
És ez még csak a kezdet! Célunk, hogy a szálloda része legyen a vá-
ros kulturális életének is és olyan minőségi programokat hozzunk el 

Balatonalmádiba, amely a szállóvendégek és az almádiak számára is 
kellemes kikapcsolódási lehetőséget és kulturális élményt nyújthat. 
Csak néhány név ízelítőként, hiszen ellátogat hozzánk Király Linda 
és Király Viktor, Rakonczai Imre, lesz Bródy-estünk, és Hampel 
Katalin divatbemutatójának is otthont adunk, ahol Sasvári Sándor 
is jelen lesz. A kultúra mellett a sport területére is nagyobb hang-
súlyt szeretnénk fektetni, nemrég Rubint Réka járt nálunk és hama-
rosan Katus Attila is ellátogat hozzánk. Tervezzük fittness táborok 
szervezését is. Minden programunk nyitott, nemcsak a szállóven-
dégek számára szervezzük, hanem szeretettel várjuk a helyieket és 
a környékbelieket is. A szálloda számára fontos, hogy folyamatosan 
szervezünk konferenciákat, a vendégeink pozitív élményekkel telve 
távoznak és visszatérnek. Szeptemberre és októberre már sok fogla-
lásunk van, ez igazolja munkánkat és nagy örömöt jelent. 

Távolabbi tervek kirajzolódtak már? 
Persze! Sokat tájékozódtam Balatonalmádi helytörténetéről, így tu-
dom, hogy gyógyfürdőként ismert volt a város. Pont emiatt szeret-
ném, ha elindíthatnánk egy speciális gyógyászati projektet, amely a 
régi almádi Kneipp Fürdő hagyományain alapulva működne. Nem-
zetközi viszonylatban van erre kereslet, hiszen Németországban már 
egyesületi kereteken belül keresik az emberek az ilyen gyógytúrákat. 
A német piac mellett 
szeretnénk megjelenni 
az osztrák piacon is, de 
a szlovák, cseh, ukrán 
és fehérorosz vendégek 
is érdeklődnek a ma-
gyar gyógyszállodák 
iránt. Ők pedig nem 
csupán a nyári szezon-
ban látogatnának el 
hozzánk, hanem a téli 
időszakban is. 

Így a balatoni szezon sem csupán 6 hétből állna … 
Sőt, a Balatonon túl számos olyan terméket kínálhat ez a térség, ami 
eladható és van rá kereslet, itt van például a kerékpáros vagy a lovas 
turizmus, a vallási turizmus, de elég körülnézni, a hegyek, völgyek, 
a táj, csodálatos környék ez, csak meg kell mutatni a turistáknak, 
hogy van élet a Balatonnál a Balatonon túl is! Fontos, hogy a szállo-
dában megszálló vendég ne csupán a szállodai szolgáltatásokat vegye 
igénybe, hanem nézzen körül Almádiban, járja be a környéket és 
keressen élményeket! 

Úgy látom, fontos számotokra az együttműködés Almádival … 
Korábban Hévízen dolgoztam, ott a szálloda a város szerves része 
volt, és nem csupán földrajzilag, nem az emberek gondolataiban, 
szívében, terveiben fontos helyen szerepelt. Helyi programoknak 
adtunk helyet, legyen az iskolai kulturális bemutató vagy civil ke-
rekasztal. Itt, Almádiban is azt szeretném elérni, hogy a helyiek bát-
ran és céltudatosan jöjjenek be hozzánk! Az ajtók itt is nyitva állnak, 
hívjuk és várjuk az almádiakat, ne idegenkedjenek a szállodától, jöj-
jenek és használják szolgáltatásainkat. Az éttermünk, a konyhánk 
kiváló és áraink is kedvezőek, ráadásul a minőség és a szolgáltatás 
színvonala magas szinten van. Sok az akciónk, akár ballagásra, akár 
más családi eseményre szívesen várjuk a jelentkezéseket. És ami iga-
zán vendégcsalogató lehet, hogy a 13. emeleti SKY mint bár üzemel 
a jövőben, és ahogy a szálloda egyéb szolgáltatásai, ez is igénybe 
vehető nem szállóvendégek számára is. Igazán különleges élmény, 
csodálatos panoráma nyílik onnan fentről a Balatonra, egy ízletes 
kávé vagy egy finom ital mellett felejthetetlen pillanatokat tölthet-
nek el nálunk! Használják ki és jöjjenek el Almádi szállodájába! 
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Bodó, a játékosedző 
Az ajtó csendben kinyílt és egy tíz-tizenkét év körüli fiú lépett be. 

Ahogy meglátott, megállt, gyerektekintettel fürkészően végigmért, s 
aztán meglepő határozottsággal megkérdezett:

- Te vagy a Linda új fiúja?
- Igen. - feleltem meglepetten a kérdés túlzott pontossága felett.
A fiú közelebb jött, jobb kezéből áttette iskolatáskáját a balba, majd 

kissé szertartásosan kezet nyújtott és így szól:
- Boda Domonkos vagyok, a Linda öccse. Neked Bodó. A barátaim 

így hívnak.
- Ez igazán kedves. Örülök, hogy megismerhettelek. - mondtam, 

s kezet fogtunk. Arcán egy pillanatra látszott a megkönnyebbültség, 
talán, hogy a nehezén ilyen szerencsésen túl van, majd elkomorodott.

- Hát te csak ne nagyon örülj nekem. - bukott ki belőle.
- Ugyan miért? - kérdeztem vissza gyorsan.
- Tudod, az úgy van, hogy a Linda szerint az Apa meg az Anya 

velem kivételeznek. Hogy nekem mindent szabad, nekem mindent 
megengednek. Ez persze hülyeség, velem épp úgy bánnak, mint a 
Lindával, ez csak a Linda rögeszméje... - dőlt a panasza egy szuszra, 
majd hirtelen elhallgatott. Láttam rajta, hogy még nem fejezte be, 
még lenne mondanivalója.

- Folytasd. - bíztattam.
- De nem mondod vissza a Lindának?!
- Nem, megígérem.
- A Linda már azért is dühös lesz, hogy velem szóba álltál. A Zol-

tánnal is rajtam vesztek össze. Persze te nem ismerted a Zoltánt. A 
Zoltán volt a Linda fiúja előtted. Jó srác volt, megértettük egymást. 
Ha eljött, mindig beszélgetett velem, meg játszott velem. Gombfo-
ciban jobb volt, mint én. Te szoktál gombfocizni? - szakította meg 
kérdéssel monológját, s miután bólintottam, folytatta.

- Igen? Hát ez nagyon klassz! Persze talán jobb lenne, ha nem árul-
nád el a Lindának. Ha csak említik előtte a gombfocit, már ideges 
lesz. Te, ezt nem hencegésből mondom, de a Zoltán, amikor meg-
érkezett, rögtön megkérdezte: Bodó itthon van? Persze a Linda meg 
dühösködött: A Bodóhoz jöttél, vagy hozzám?! A vége meg persze az 
lett, hogy összevesztek. A Linda bőgött, a Zoltán meg kiabált.

- De azért kibékültek ugye? - kérdeztem közbe, attól félve, hogy 
Bodó mesélőkedve alábbhagy, vagy mielőtt még befejezné mondan-
dóját, betoppan Linda.

- Persze, de mindig a Zoltán engedett!
- Hát, majd én is engedek. - mondtam megnyugtatóan, inkább a 

magam, mint Bodó számára, de aki ettől kissé nekibátorodott.
- Meg aztán a Linda engem folyton nevel. Állandóan oktat. És ez 

rosszabb, mintha az anya, vagy az apa tenné, mert ők legalább néha 
nyugton hagynak. A Linda meg folyton csak magyaráz.

- Ezt bizony elég nehéz lehet elviselni. - bólogattam megértően.
- Kibírhatatlan!
- Az talán túlzás. - próbáltam enyhíteni felháborodását.
- Nem kell védened. - mondta megengedően Bodó, majd folytatta: 

Tudod mit szoktam csinálni?
- Nem. Mit?
- Rákezdek a mondókámra.
- A mondókádra?
- Igen. Amikor elkezd prédikálni, rákezdek a mondókámra. Ettől 

aztán szörnyen ideges lesz, kiabálni kezd, meg sírni, aztán meg elro-
han. Ez a mondóka az egyetlen védekezésem. Ha nem bírom tovább, 
rákezdem és addig be nem fejezem, míg magamra nem hagy.

- Megtanítanál rá? Hátha még én is hasznát veszem. - kértem félig 
komolyan.

- Rohadt egyformák vagytok ti. - tört ki váratlanul Bodó.

2017. május Krónika
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- Kik? Kérdeztem kissé megszeppenve, mert sejtelmem sem volt, 
mit ért az alatt, hogy: „ti”.

- Hát a Linda fiúi. - oldotta meg a rejtélyt Bodó.
Felnevettem az azonosítás voltán. Ő is, majd folytatta:
- Különben a Zoltán is megtanulta. - közölte egyfajta elégedettség-

gel hangjában.
- Na látod. Akkor talán nekem is szabad. Vagy nem?
- Persze, hogy szabad. Ide figyelj! - nagy lélegzetet vett és rákezdett: 

„Egyik fülem sós, másik fülem paprikás,
nem hallom, hogy mit dumálsz!
Egyik fülem paprikás, másik fülem citromos,
nem hallom, hogy mit motyogsz!”
- Ennyi az egész? - kérdeztem kissé csalódottan.
- Ennyi. Aztán persze megint előről, gyorsan egymásután, hadarva, 

megállás nélkül ismételve. Azért jó, nem?
Ismét nevettem.
- Hát... és ettől Linda kikészül? - kérdeztem, kissé hitetlenkedve.
- Ha nem hiszed, próbáld ki. - javasolta Bodó, majd elgondolkodva 

hozzátette: Persze nem kell. Meg aztán rájönne, hogy csak tőlem ta-
nultad. Aztán ezért is veszekedne velem. Meg persze veled is. Egyszer 
hallottam, amikor a Zoltán mondta neki. Azt kellett volna látnod. 
Te. A Linda teljesen kiborult. Kiabált: A Bodó marhaságai persze tet-
szenek neked! Te is a Bodó pártját fogod! Akkor járj a Bodóval! Meg 
ilyeneket. Persze közben bőgött...

- Te Bodó. - szakítottam félbe.
- Tessék. - szólt illedelmesen.
- Szereted te a nővéredet?
- A Lindát? - kérdezett vissza, s értetlenül nézett rám.
- Igen.
- Hát ez hülye egy kérdés! - csattant fel Bodó, majd nem kis meg-

döbbenésemre így folytatta: Egyébként is borzasztóan hülye dolgokat 
tudtok ti kérdezni.

S bár most sejtettem, hogy valójában kikre is vonatkozik a „ti”, 
azért a biztonság kedvéért rákérdeztem:

- Kik? A Linda fiúi?
- A fenét! - fortyogott tovább Bodó: A felnőttek!
Most nem volt kedvem nevetni. Kínos csend következett. Igye-

keztünk kerülni egymás pillantásait, majd Bodó, mintha mégiscsak 
szükségét érzete volna a magyarázatnak, nekivágott:

- A múltkor is volt nálunk látogatóban egy néni. Az anyunak vala-
mi régi barátnője. Persze nekünk is itthon kellett feszíteni a Lindával 
a néni előtt. Hát az meg tudod mit kérdezett? „Na Bodó, kit szeretsz 
jobban? Anyukát vagy Apukát?” Láttad volna az anyát, meg az apát, 
hogy feszengtek. Izgultak, vajon mit felel a fiacskájuk. A Linda meg 
csak kuncogott, persze örült, hogy nem neki jutott ez a hülye kérdés. 
Én meg persze csak álltam, mint aki megkukult, s azon törtem a fe-
jem, hogy mi a fenét is lehetne felelni egy ilyen hülye kérdésre.
Júniusban folytatjuk!

P.G.I.

Föld napi várostakarítás

A Föld napja alkalmából, április 22-én lelkes önkéntesek gyűjtöt-
ték Almádiban is a szemetet. A Honismereti és Városszépítő Kör, 
a Gombászok Asztaltársasága és a Zöld Válasz szervezte a kezde-
ményezést, amelyhez sokan csatlakoztak. A LEGTÖBB résztvevő a 
Köcsi tónál, a káptalanfüredi erdőnél TAKARÍTOTT SZENTHE 
LÁSZLÓ VEZETÉSÉVEL, DE több budatavai utcában, és egyéb 
közterületen is zsákokba került a szemét, összesen 23 zsák. 

Köszönjük a Balatonalmádi Városgondnokság és a berényi Gaz-
dabolt támogatását is! Kérünk mindenkit, vigyázzunk szép város-
unkra, tartsunk rendet lakóhelyünkön, hogy örömmel tehessünk 
egy tavaszi sétát erdeinkben, parkjainkban.

Töltési Erzsébet titkár - Honismereti és Városszépítő Kör

Fotó: Szenthe László

A Rabszolgák kórusát énekelte az Erkel 
Színházban Balatonalmádi Város Vegyeskara

Balatonalmádi Város Vegyeskarának a tavalyi év tapasztalatai 
alapján gondosan fel kellett készülni a Dalárünnepre, mert az Erkel 
színpad akusztikája ezt bizony megköveteli. Idén összesen 33 kórus 
kapott meghívást a Dalárünnepre, így volt lehetőség kóruskapcsola-
tok kiépítésére, tapasztalatgyűjtésre. Ebben az évben Verdi Nabucco-
jának Rabszolgák kórusa sikeresebb választás volt, s népszerűbb – hisz 
sok énekkar repertoárjában szerepel-, mint a tavalyi, terjedelmében 
hosszabb Húsvéti kórus Mascagnitól. Olaszul énekeltük. Az idei év 
slágere: Daróci Bárdos György: Muzsikus dala volt. A közös dalt este 
18 órakor zongorakísérettel próbáltuk el, majd az előadáson kivilágí-
tott nézőtéren énekelte a Dalár-sokaság. Természetesen a nézőtér nem 
kórista közönségét az előadás előtt beavatták, mégis hátborzongató 
élmény volt a közösen felcsendülő ének. Az előadásról annyit: igényes 
jelmezek, modern, rendkívül kifejező díszletek, csodás, énekesi-színé-
szi játék, fény, - és színpadi effektusok kápráztattak el bennünket. Az 
est végén, már a sötét nézőtéren mindenki együtt énekelte a Rabszol-
gák kórusát. Zengett a ház, megtelt a szív. Köszönet a szervezőknek, 
a segítőknek, hogy idén is lehetővé tették kórusunknak, hogy részese 
lehetett a Dalárnapnak. Az almádiakat pedig szeretettel várjuk május 
12-én pénteken 18 órakor a Pannóniában tartandó Tavaszi koncer-
tünkre, ahol Káplán György énekművész és a Gaudium Kamarakó-
rus is vendégünk lesz.

Fotó: ifj. Bukvai Károly
Balatonalmádi Város Vegyeskara a fellépés előtt az Erkel Színház aulájában, 
az első sorban középen Kovácsné Nagy Márta karnagy

XIXO OPEN BALATONALMÁDI ITF 
HUNGARY F1 FUTURES 15.000.- USD 
teniszverseny 2017. május 20-28.

A Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF), a Magyar Tenisz Szövet-
ség (MTSZ) és a Balatonalmádi Teniszklub 1925 SE szervezésében 
2017. május 20-28 – között kerül megrendezésre Balatonalmádi-
ban a 15.000.- dollár összdíjazású XIXO OPEN BALATONAL-
MÁDI ITF HUNGARY F1 FUTURES teniszverseny. 

Ilyen magas nemzetközi szintű világranglista pontszerző férfi te-
niszverseny még soha nem került megrendezésre városunkban, sőt 
még a megyében sem! A Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE elő-
ször rendez ilyen nemzetközi rangos tornát! Nagy öröm, és egyben 
óriási kihívás is, hogy fogadhatjuk országunk és a világ top játéko-
sait.  A teniszt kedvelők számára egy egyedülálló alkalom arra, hogy 
testközelből lássák és élvezzék az ATP pontokért küzdő kedven-
ceiket. A torna a Nemzetközi Tenisz Szövetség ITF Men’s Circuit 
elnevezésű sorozatának része, ami egy világkörüli versenysorozat, 
amely az ATP tornák belépőjének tekinthető. Ezért jellemzően fi-
atal, feltörekvő profi játékosok vesznek részt rajta és szerezhetnek 
világranglista pontokat.

Pályára lép többek között 
- Piros Zsombor, aki a 2017-es Ausztrál Opent megnyerte. Jelen
   leg az ITF junior ranglista 4. az ATP ranglistán 1399. helyezett.
- Valkusz Máté, aki több mint fél évig vezette a junior világran
   listát. Tagja volt a tavalyi Davis Kupa csapatnak, legjobb ATP 
   ranglistája: 970. Kétszer lett az Év Teniszezője az Európai Tenisz 
   Szövetség által. (2014,2015)
- Borsos Máté, aki az ATP ranglistát az előző évet egyéniben a 
  769. helyen, párosban a 318. helyen zárta. Jelenleg a 249. a 
  páros ATP ranglistán.

Célunk, hogy hosszú évekre vonzó helyszínt biztosítsunk Bala-
tonalmádiban az ITF versenyeknek. Továbbá, hogy Önöknek sport 
és teniszbarátoknak újra élményt szerezzünk, azért hogy ismét sze-
ressenek versenyekre járni és szurkolni. Hívunk, várunk mindenkit 
sok szeretettel! Természetesen a rendezvény látogatása ingyenes!

Menetrend:
Május 20: selejtező első forduló, 16 meccs
Május 21: selejtező második forduló, 8 meccs
Május 22: selejtező döntői, 4 meccs, első forduló egyéni és páros, 
    8 meccs
Május 23: egyéni első fordulók és páros első fordulók, 16 meccs
Május 24: egyéni második fordulók, 4 meccs, páros negyeddön
    tők, 4 meccs
Május 25: egyéni második fordulók, 4 meccs, páros elődöntők, 
    2 meccs
Május 26: egyéni negyeddöntők, 4 meccs, páros döntő
Május 27: egyéni elődöntők, 2 meccs
Május 28: egyéni döntő

Kívánok a versenyzőknek eredményes, sportszerű mérkőzéseket, 
a sportbarátoknak jó szurkolást! További információkat a www.
almaditenisz.hu honlapon illetve a klub Facebook oldalán találhat-
nak.

Dudás Zsolt elnök



ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGKrónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16

Bodó, a játékosedző 
Az ajtó csendben kinyílt és egy tíz-tizenkét év körüli fiú lépett be. 

Ahogy meglátott, megállt, gyerektekintettel fürkészően végigmért, s 
aztán meglepő határozottsággal megkérdezett:

- Te vagy a Linda új fiúja?
- Igen. - feleltem meglepetten a kérdés túlzott pontossága felett.
A fiú közelebb jött, jobb kezéből áttette iskolatáskáját a balba, majd 

kissé szertartásosan kezet nyújtott és így szól:
- Boda Domonkos vagyok, a Linda öccse. Neked Bodó. A barátaim 

így hívnak.
- Ez igazán kedves. Örülök, hogy megismerhettelek. - mondtam, 

s kezet fogtunk. Arcán egy pillanatra látszott a megkönnyebbültség, 
talán, hogy a nehezén ilyen szerencsésen túl van, majd elkomorodott.

- Hát te csak ne nagyon örülj nekem. - bukott ki belőle.
- Ugyan miért? - kérdeztem vissza gyorsan.
- Tudod, az úgy van, hogy a Linda szerint az Apa meg az Anya 

velem kivételeznek. Hogy nekem mindent szabad, nekem mindent 
megengednek. Ez persze hülyeség, velem épp úgy bánnak, mint a 
Lindával, ez csak a Linda rögeszméje... - dőlt a panasza egy szuszra, 
majd hirtelen elhallgatott. Láttam rajta, hogy még nem fejezte be, 
még lenne mondanivalója.

- Folytasd. - bíztattam.
- De nem mondod vissza a Lindának?!
- Nem, megígérem.
- A Linda már azért is dühös lesz, hogy velem szóba álltál. A Zol-

tánnal is rajtam vesztek össze. Persze te nem ismerted a Zoltánt. A 
Zoltán volt a Linda fiúja előtted. Jó srác volt, megértettük egymást. 
Ha eljött, mindig beszélgetett velem, meg játszott velem. Gombfo-
ciban jobb volt, mint én. Te szoktál gombfocizni? - szakította meg 
kérdéssel monológját, s miután bólintottam, folytatta.

- Igen? Hát ez nagyon klassz! Persze talán jobb lenne, ha nem árul-
nád el a Lindának. Ha csak említik előtte a gombfocit, már ideges 
lesz. Te, ezt nem hencegésből mondom, de a Zoltán, amikor meg-
érkezett, rögtön megkérdezte: Bodó itthon van? Persze a Linda meg 
dühösködött: A Bodóhoz jöttél, vagy hozzám?! A vége meg persze az 
lett, hogy összevesztek. A Linda bőgött, a Zoltán meg kiabált.

- De azért kibékültek ugye? - kérdeztem közbe, attól félve, hogy 
Bodó mesélőkedve alábbhagy, vagy mielőtt még befejezné mondan-
dóját, betoppan Linda.

- Persze, de mindig a Zoltán engedett!
- Hát, majd én is engedek. - mondtam megnyugtatóan, inkább a 

magam, mint Bodó számára, de aki ettől kissé nekibátorodott.
- Meg aztán a Linda engem folyton nevel. Állandóan oktat. És ez 

rosszabb, mintha az anya, vagy az apa tenné, mert ők legalább néha 
nyugton hagynak. A Linda meg folyton csak magyaráz.

- Ezt bizony elég nehéz lehet elviselni. - bólogattam megértően.
- Kibírhatatlan!
- Az talán túlzás. - próbáltam enyhíteni felháborodását.
- Nem kell védened. - mondta megengedően Bodó, majd folytatta: 

Tudod mit szoktam csinálni?
- Nem. Mit?
- Rákezdek a mondókámra.
- A mondókádra?
- Igen. Amikor elkezd prédikálni, rákezdek a mondókámra. Ettől 

aztán szörnyen ideges lesz, kiabálni kezd, meg sírni, aztán meg elro-
han. Ez a mondóka az egyetlen védekezésem. Ha nem bírom tovább, 
rákezdem és addig be nem fejezem, míg magamra nem hagy.

- Megtanítanál rá? Hátha még én is hasznát veszem. - kértem félig 
komolyan.

- Rohadt egyformák vagytok ti. - tört ki váratlanul Bodó.
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- Kik? Kérdeztem kissé megszeppenve, mert sejtelmem sem volt, 
mit ért az alatt, hogy: „ti”.

- Hát a Linda fiúi. - oldotta meg a rejtélyt Bodó.
Felnevettem az azonosítás voltán. Ő is, majd folytatta:
- Különben a Zoltán is megtanulta. - közölte egyfajta elégedettség-

gel hangjában.
- Na látod. Akkor talán nekem is szabad. Vagy nem?
- Persze, hogy szabad. Ide figyelj! - nagy lélegzetet vett és rákezdett: 

„Egyik fülem sós, másik fülem paprikás,
nem hallom, hogy mit dumálsz!
Egyik fülem paprikás, másik fülem citromos,
nem hallom, hogy mit motyogsz!”
- Ennyi az egész? - kérdeztem kissé csalódottan.
- Ennyi. Aztán persze megint előről, gyorsan egymásután, hadarva, 

megállás nélkül ismételve. Azért jó, nem?
Ismét nevettem.
- Hát... és ettől Linda kikészül? - kérdeztem, kissé hitetlenkedve.
- Ha nem hiszed, próbáld ki. - javasolta Bodó, majd elgondolkodva 

hozzátette: Persze nem kell. Meg aztán rájönne, hogy csak tőlem ta-
nultad. Aztán ezért is veszekedne velem. Meg persze veled is. Egyszer 
hallottam, amikor a Zoltán mondta neki. Azt kellett volna látnod. 
Te. A Linda teljesen kiborult. Kiabált: A Bodó marhaságai persze tet-
szenek neked! Te is a Bodó pártját fogod! Akkor járj a Bodóval! Meg 
ilyeneket. Persze közben bőgött...

- Te Bodó. - szakítottam félbe.
- Tessék. - szólt illedelmesen.
- Szereted te a nővéredet?
- A Lindát? - kérdezett vissza, s értetlenül nézett rám.
- Igen.
- Hát ez hülye egy kérdés! - csattant fel Bodó, majd nem kis meg-

döbbenésemre így folytatta: Egyébként is borzasztóan hülye dolgokat 
tudtok ti kérdezni.

S bár most sejtettem, hogy valójában kikre is vonatkozik a „ti”, 
azért a biztonság kedvéért rákérdeztem:

- Kik? A Linda fiúi?
- A fenét! - fortyogott tovább Bodó: A felnőttek!
Most nem volt kedvem nevetni. Kínos csend következett. Igye-

keztünk kerülni egymás pillantásait, majd Bodó, mintha mégiscsak 
szükségét érzete volna a magyarázatnak, nekivágott:

- A múltkor is volt nálunk látogatóban egy néni. Az anyunak vala-
mi régi barátnője. Persze nekünk is itthon kellett feszíteni a Lindával 
a néni előtt. Hát az meg tudod mit kérdezett? „Na Bodó, kit szeretsz 
jobban? Anyukát vagy Apukát?” Láttad volna az anyát, meg az apát, 
hogy feszengtek. Izgultak, vajon mit felel a fiacskájuk. A Linda meg 
csak kuncogott, persze örült, hogy nem neki jutott ez a hülye kérdés. 
Én meg persze csak álltam, mint aki megkukult, s azon törtem a fe-
jem, hogy mi a fenét is lehetne felelni egy ilyen hülye kérdésre.
Júniusban folytatjuk!

P.G.I.

Föld napi várostakarítás

A Föld napja alkalmából, április 22-én lelkes önkéntesek gyűjtöt-
ték Almádiban is a szemetet. A Honismereti és Városszépítő Kör, 
a Gombászok Asztaltársasága és a Zöld Válasz szervezte a kezde-
ményezést, amelyhez sokan csatlakoztak. A LEGTÖBB résztvevő a 
Köcsi tónál, a káptalanfüredi erdőnél TAKARÍTOTT SZENTHE 
LÁSZLÓ VEZETÉSÉVEL, DE több budatavai utcában, és egyéb 
közterületen is zsákokba került a szemét, összesen 23 zsák. 

Köszönjük a Balatonalmádi Városgondnokság és a berényi Gaz-
dabolt támogatását is! Kérünk mindenkit, vigyázzunk szép város-
unkra, tartsunk rendet lakóhelyünkön, hogy örömmel tehessünk 
egy tavaszi sétát erdeinkben, parkjainkban.

Töltési Erzsébet titkár - Honismereti és Városszépítő Kör

Fotó: Szenthe László

A Rabszolgák kórusát énekelte az Erkel 
Színházban Balatonalmádi Város Vegyeskara

Balatonalmádi Város Vegyeskarának a tavalyi év tapasztalatai 
alapján gondosan fel kellett készülni a Dalárünnepre, mert az Erkel 
színpad akusztikája ezt bizony megköveteli. Idén összesen 33 kórus 
kapott meghívást a Dalárünnepre, így volt lehetőség kóruskapcsola-
tok kiépítésére, tapasztalatgyűjtésre. Ebben az évben Verdi Nabucco-
jának Rabszolgák kórusa sikeresebb választás volt, s népszerűbb – hisz 
sok énekkar repertoárjában szerepel-, mint a tavalyi, terjedelmében 
hosszabb Húsvéti kórus Mascagnitól. Olaszul énekeltük. Az idei év 
slágere: Daróci Bárdos György: Muzsikus dala volt. A közös dalt este 
18 órakor zongorakísérettel próbáltuk el, majd az előadáson kivilágí-
tott nézőtéren énekelte a Dalár-sokaság. Természetesen a nézőtér nem 
kórista közönségét az előadás előtt beavatták, mégis hátborzongató 
élmény volt a közösen felcsendülő ének. Az előadásról annyit: igényes 
jelmezek, modern, rendkívül kifejező díszletek, csodás, énekesi-színé-
szi játék, fény, - és színpadi effektusok kápráztattak el bennünket. Az 
est végén, már a sötét nézőtéren mindenki együtt énekelte a Rabszol-
gák kórusát. Zengett a ház, megtelt a szív. Köszönet a szervezőknek, 
a segítőknek, hogy idén is lehetővé tették kórusunknak, hogy részese 
lehetett a Dalárnapnak. Az almádiakat pedig szeretettel várjuk május 
12-én pénteken 18 órakor a Pannóniában tartandó Tavaszi koncer-
tünkre, ahol Káplán György énekművész és a Gaudium Kamarakó-
rus is vendégünk lesz.

Fotó: ifj. Bukvai Károly
Balatonalmádi Város Vegyeskara a fellépés előtt az Erkel Színház aulájában, 
az első sorban középen Kovácsné Nagy Márta karnagy

XIXO OPEN BALATONALMÁDI ITF 
HUNGARY F1 FUTURES 15.000.- USD 
teniszverseny 2017. május 20-28.

A Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF), a Magyar Tenisz Szövet-
ség (MTSZ) és a Balatonalmádi Teniszklub 1925 SE szervezésében 
2017. május 20-28 – között kerül megrendezésre Balatonalmádi-
ban a 15.000.- dollár összdíjazású XIXO OPEN BALATONAL-
MÁDI ITF HUNGARY F1 FUTURES teniszverseny. 

Ilyen magas nemzetközi szintű világranglista pontszerző férfi te-
niszverseny még soha nem került megrendezésre városunkban, sőt 
még a megyében sem! A Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE elő-
ször rendez ilyen nemzetközi rangos tornát! Nagy öröm, és egyben 
óriási kihívás is, hogy fogadhatjuk országunk és a világ top játéko-
sait.  A teniszt kedvelők számára egy egyedülálló alkalom arra, hogy 
testközelből lássák és élvezzék az ATP pontokért küzdő kedven-
ceiket. A torna a Nemzetközi Tenisz Szövetség ITF Men’s Circuit 
elnevezésű sorozatának része, ami egy világkörüli versenysorozat, 
amely az ATP tornák belépőjének tekinthető. Ezért jellemzően fi-
atal, feltörekvő profi játékosok vesznek részt rajta és szerezhetnek 
világranglista pontokat.

Pályára lép többek között 
- Piros Zsombor, aki a 2017-es Ausztrál Opent megnyerte. Jelen
   leg az ITF junior ranglista 4. az ATP ranglistán 1399. helyezett.
- Valkusz Máté, aki több mint fél évig vezette a junior világran
   listát. Tagja volt a tavalyi Davis Kupa csapatnak, legjobb ATP 
   ranglistája: 970. Kétszer lett az Év Teniszezője az Európai Tenisz 
   Szövetség által. (2014,2015)
- Borsos Máté, aki az ATP ranglistát az előző évet egyéniben a 
  769. helyen, párosban a 318. helyen zárta. Jelenleg a 249. a 
  páros ATP ranglistán.

Célunk, hogy hosszú évekre vonzó helyszínt biztosítsunk Bala-
tonalmádiban az ITF versenyeknek. Továbbá, hogy Önöknek sport 
és teniszbarátoknak újra élményt szerezzünk, azért hogy ismét sze-
ressenek versenyekre járni és szurkolni. Hívunk, várunk mindenkit 
sok szeretettel! Természetesen a rendezvény látogatása ingyenes!

Menetrend:
Május 20: selejtező első forduló, 16 meccs
Május 21: selejtező második forduló, 8 meccs
Május 22: selejtező döntői, 4 meccs, első forduló egyéni és páros, 
    8 meccs
Május 23: egyéni első fordulók és páros első fordulók, 16 meccs
Május 24: egyéni második fordulók, 4 meccs, páros negyeddön
    tők, 4 meccs
Május 25: egyéni második fordulók, 4 meccs, páros elődöntők, 
    2 meccs
Május 26: egyéni negyeddöntők, 4 meccs, páros döntő
Május 27: egyéni elődöntők, 2 meccs
Május 28: egyéni döntő

Kívánok a versenyzőknek eredményes, sportszerű mérkőzéseket, 
a sportbarátoknak jó szurkolást! További információkat a www.
almaditenisz.hu honlapon illetve a klub Facebook oldalán találhat-
nak.

Dudás Zsolt elnök
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XIV. Shotokan Karate Diákolimpia
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület versenyzői 

részt vettek a 2017. április 22-én, Budapesten megrendezésre került 
országos versenyen, melyen több 
mint ötven sportegyesület közel 
hétszáz versenynevezést adtak le 
az egész országból. A Diákolim-
pia Magyarország legrangosabb, 
legnagyobb létszámú, a Magyar 
Karate Szakszövetség /MKSZ/ ki-
emelt hazai versenye. A nagyon 
nagy létszámú versenyzők között 
az Almádi versenyzők nagyszerűen 
helytálltak. A 17 évesek kategóriá-
jában két versenyzőnk is a dobogó-
ra állhatott. 

Szombathelyi Klaudia Kata /
formagyakorlat/ versenyszámban diákolimpiai bajnok, aranyérmes 
lett. Kumite /küzdelem/ versenyszámban Bronzérmet nyert. Sza-
bó Natália Kumite /küzdelem/ versenyszámban Ezüstérmet nyert. 
Kata /formagyakorlat/ versenyszámban bronzérmes lett. Mindkét 
versenyző a korábbi időkben is nagyszerűen szerepelt, folyamatosan 
készülnek a későbbi hazai és nemzetközi versenyekre.
Gratulálunk az eredményekhez! 

Közgyűlés
A 2016. évi tevékenységünkről az alábbi tájékoztatást adom:

Polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan és 
gépkocsival adnak szolgálatot, a köz- és közlekedésbiztonság javítá-
sa érdekében. Polgárőreink minden alkalommal formaruhában, lát-
hatósági mellényben, a gépkocsikon „POLGÁRŐRSÉG” felirattal 
végzik munkájukat. Meggyőződésünk, hogy jelenlétünkkel és lát-
hatóságunkkal kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk el.
Rendezvényeken, 495 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálatban 
789 óra, rendőrséggel 406 óra, a lovas polgárőrökkel 404 óra szol-
gálatot teljesítettünk. 

összesen 2290 órát szolgálat.   Megfelel napi 3.8 órának.
Kismotorral 2200 km utat jártunk be, kerékpárral 75 óra, 841 km 
útszakaszt ellenőriztünk.

Polgárőreink 5674 km utat jártak be gépkocsival Balatonalmá-
di közigazgatási területén és az üdülőövezetben. 
Az előterjesztéseket egyhangú szavazással fogadta el a tagság.

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, a Balatonalmádi 
Polgárőr Egyesület Vezetősége javaslatára,

A több éves polgárőr munkájáért
FAZEKAS FERENC polgárőr urat

 Szent László A POLGÁRÖRÖK VÉDŐSZENTJE     
Emlékplakett elismerésben részesíti.

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, a Balatonalmádi 
Polgárőr Egyesület Vezetősége javaslatára,

A több éves polgárőr munkájáért
GÁBOR ISTVÁN polgárőr urat 

Szent László A POLGÁRÖRÖK VÉDŐSZENTJE
Emlékplakett elismerésben részesíti.

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, a Polgárőrséget 
segítő munkájáért,

GYŐRÍ DÁNIEL r. törzszászlós urat
 Szent László A POLGÁRÖRÖK VÉDŐSZENTJE

Emlékplakett elismerésben részesíti.
Balogh Csaba, elnök

A családokért 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete  “Védőháló a csalá-

dokért” című nyertes EFOP 1.2.1.-15-00625 pályázat projekt meg-
nyitó rendezvénye 2017. április 19-én került megrendezésre a PKKK 
nagytermében. A kellemes hangulatú eseményen Keszey János Bala-
tonalmádi polgármestere  köszöntő beszédében méltatta az egyesü-
let tevékenységét, gratulált az elnyert pályázathoz és kiemelte, hogy 
mennyire fontos napjainkban a családok segítése és a civil szervezetek 
munkája, hogy hozzájáruljanak a fogyó népesség megállításában és 
az önkormányzat válláról részben vagy egészben átvegyék a családse-
gítés terhét. Benedek Anna egyesületi elnök köszöntőbeszédében be-
mutatta az egyesület 
alaptevékenységeit, 
ismertette a projekt 
p rograme leme i t ,  
amellyel az egyesület 
a család társadalmi 
szerepének megerő-
sítését és a családi 
kohézió növelésében 
szeretnének segít-
séget adni komplex 
szolgáltatások nyújtásával. 

A köszöntések után Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottság Elnök asszonya megnyitó 
beszédében kiemelte, hogy a felkészült, konkrét célokkal rendelkező 
civil szervezetek nagy eséllyel, eredményesen indulnak pályázatokon. 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének munkájához sok si-
kert kívánt és ünnepélyesen megnyitotta a 3 éves programsorozatot. 

A megnyitó után, műhelymunkára invitálta az egyesület a rendez-
vény résztvevőit. A fiatalok életérzéséről,  filozófiájáról, gondjairól és 
párkapcsolati kihívásairól szóló #Sohavégetnemérős című  vidám ze-
nés filmet nézhették meg a jelenlevők, aminek tanulságairól, a nézők-
ben felvetett érzésekről, kérdésekről kerekasztal beszélgetés keretében 
cserélhettek gondolatokat.

EFOP 1.3.5-16-2016-00503 
Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus 
Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése

A Szent Imre Római Katolikus Plébánia a „Társadalmi szerep-
vállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című EFOP-1.3.5-16-
2016-00503 számú (az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt) pályázatán 25 millió forintot nyert a 2017-es év első felében. 

A pályázat célja a közösségi szerepvállalás és közösség építés erő-
sítése, az önkéntesség és a karitatív munka előmozdítása a Szent 
Imre plébánia programjain keresztül. A pályázatot önkéntes mun-
kával és felajánlással a Gózón & Gózon Tanácsadó Iroda készítette 
elő és három éven át koordinálja. A projekt keretén belül főként 
a  helyi hagyományok ápolását, a közösségi együttműködést célzó 
rendezvények kerülnek megszervezésre. A Plébánia által jóváha-
gyott események a közösség aktivitását és a  családok megerősítését 
szolgálják. 

A programok mottójául az „Ama Communitatem” -  „Szeresd 
a közösséget” felhívást választottuk. A Plébánia saját honlapján 
-almadiplebania.hu-n keresztül hirdeti a soron következő rendezvé-
nyeket és beszámol a lezajlott programokról.

Áprilisban a két iskolában már megtörténetek a húsvéti játszóhá-
zak a plébánia szervezésében. A résztvevő diákok előadáson vehet-
tek részt, amit kézműveskedés követett. A jó hangulatú és a helyi 
hagyományok ápolását célzó húsvéti készülődést a képek is bizo-
nyítják.

Április hónapban le-
zajlott a plébánián a 
már régóta rendszere-
sen megtartott Családos 
nap. A családi nap hús-
vét témakörét ölelte fel, 
keresztúton vettek részt 
a családok, utána a gye-
rekekkel húsvéti díszek 
készültek. Közel 100 fő-
vel zajlott le az esemény.

A pályázat nagy hangsúlyt fektet az önkéntesség előmozdításá-
ra. Templomkertjeink jövője című programjaink ezt méltóképpen 
tükrözte.

A soron következő programjainkra minden érdeklődőt és résztve-
vőt szeretettel hívunk és várunk!!! 

Tóth Annamária

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb 
KRESZ szabályok – 2. rész 

Egyirányú utcába értelemszerűen tilos a forgalommal ellenkező 
irányból behajtani kerékpárral is, kivéve, akkor szabad behajtani, 
ha a kiegészítő tábla ezt megengedi. 

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb 
gyerek, mivel főútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuza-
mos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel.

Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni (legfel-
jebb 10 km/h-val), ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan 
(például földút). A hivatalos értelmezés szerint az, hogy az úttesten 
nagy a járműforgalom vagy tábla tiltja az úttesten a kerékpáros köz-
lekedést, még nem jelenti, hogy szabadna a járdán tekerni.

Kanyarodási szabályok
Irányjelzés: A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, 

jeleznie kell minden irányváltoztatási szándékot. Balra kanyarodva 
bal, jobbra kanyarodva jobb kézzel kell jelezni az irányváltási szán-
dékot. Az irányjelzést az irányváltoztatás előtt megfelelő távolság-
ban kell megkezdeni. 
Láthatóság: tekintettel arra, hogy a kerékpárost nem védi karosszé-
ria, a kerékpáros egyetlen védelme az ütközések ellen a láthatóság. 
Kerékpározáshoz viseljünk mindig élénk színű (éjszaka lehetőleg vi-
lágos színű) ruházatot. A láthatóság fokozható láthatósági mellény-
nyel, fényvisszaverő csíkok felragasztásával, az előírt piros prizmával 
és világítással. 2007. június 1-től lakott területen kívül éjszaka 
illetve korlátozott látási viszonyok mellett, (köd, eső, havazás) 
kötelező a fényvisszaverő ruházat! 
Világítás: A kerékpárt kötelező elől-hátul kivilágítani, célszerűen 
hátul villogóval, elöl folytonos fénnyel, hogy magunk is lássunk. Az 
első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, főleg a többi biciklis-
ta számára. Nincs veszélyesebb, mint egy keskeny bicikliúton 30-cal 
szembejövő kivilágítatlan biciklista!
A balesetben érintett valamennyi jármű vezetője köteles:
1. Megállni.
2. A balesetben megsérült személynek segítséget nyújtani.
3. A további baleset elkerülésére mindent megtenni.
Személyi sérüléssel járó baleset esetén értesíteni kell a rendőr-
séget, és meg kell várni a kiérkező baleseti helyszínelőket. A sérülés 
megállapítása nem a baleset résztvevőinek feladata, ha bármilyen 
fájdalom, rosszullét vagy szédülés lép fel, akkor személyi sérülést 
kell feltételezni, és orvost kell hívni! Személyi sérüléssel járó bal-
eset esetén nem csak a baleset résztvevői, hanem a balesetben nem 
érintett járművek vezetői is kötelesek segítséget nyújtani
A következő számban folytatjuk! 

Balogh Csaba, elnök

Változás a bolhapiac menetrendjében
Jó hírekkel szolgálhatok azoknak, akik városunk bolhapiacának 

rendszeres eladói, vevői vagy lelkes szemlélői – vagy akik ezután 
lesznek látogatói!   2017. május 1. és október 31. között

minden vasárnap délelőtt lesz bolhapiac.
Ebben az időszakban csak két vasárnap nem lesz kirakodás: Június 4 
Pünkösd, és Augusztus 20 – mivel ezek állami ünnepek.

A piac területét eddig csak a hónapok utolsó vasárnapján használ-
ta a bolhapiac, de a jövőben minden egyes vasárnapon életet vihe-
tünk ebbe a térbe, ami egyébként igen csendes lenne. Az elmúlt két 
évben valódi közösségformáló erő lett, és reméljük, hogy sokan a 
mi barátságos fürdővárosunk egyik vidám színfoltjaként tartják szá-
mon. Télen nagyon sok helyi lakos aláírása gyűlt össze azért, hogy 
így kérjék a városvezetést: sűrűbben tarthassuk meg ezt a rendez-
vényt. Az elmúlt két nyáron még a városban nyaralóval rendelke-
zők is kérték, hogy gyakrabban legyen használt apróságok vására. 
Arra számítunk, hogy a nyári nagy turistaforgalomban ezután több 
átutazó szeme is megakad majd a színes forgatagon, és többen meg-
állnak majd nálunk. Így, ha talán eredetileg nem is tervezték, több 
időt töltenek el nálunk, ami a városnak többlet bevételt hozhat. Ez 
fontos, hiszen az idegenforgalomból származó bevételek városunk 
bevételeinek meghatározó része. A bolhapiaci alkalmak sűrítése az 
alacsony nyugdíjjal rendelkezők és kis jövedelmű családok számára 
is kedvező. Ők korábban panaszkodtak, hogy a hónap végére meg-
takarításaik már jelentősen csökkentek, és még a bolhapiac alacsony 
árait sem tudták megfizetni. Ebből is érezhető, hogy a használt ap-
róságok vására ma már nem csupán egy hobby, hanem a lakosság 
egy részének bizony kemény létszükséglet. Köszönjük azoknak, akik 
támogatták kérésünket.

Győri Miklósné
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2017. május

XIV. Shotokan Karate Diákolimpia
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület versenyzői 

részt vettek a 2017. április 22-én, Budapesten megrendezésre került 
országos versenyen, melyen több 
mint ötven sportegyesület közel 
hétszáz versenynevezést adtak le 
az egész országból. A Diákolim-
pia Magyarország legrangosabb, 
legnagyobb létszámú, a Magyar 
Karate Szakszövetség /MKSZ/ ki-
emelt hazai versenye. A nagyon 
nagy létszámú versenyzők között 
az Almádi versenyzők nagyszerűen 
helytálltak. A 17 évesek kategóriá-
jában két versenyzőnk is a dobogó-
ra állhatott. 

Szombathelyi Klaudia Kata /
formagyakorlat/ versenyszámban diákolimpiai bajnok, aranyérmes 
lett. Kumite /küzdelem/ versenyszámban Bronzérmet nyert. Sza-
bó Natália Kumite /küzdelem/ versenyszámban Ezüstérmet nyert. 
Kata /formagyakorlat/ versenyszámban bronzérmes lett. Mindkét 
versenyző a korábbi időkben is nagyszerűen szerepelt, folyamatosan 
készülnek a későbbi hazai és nemzetközi versenyekre.
Gratulálunk az eredményekhez! 

Közgyűlés
A 2016. évi tevékenységünkről az alábbi tájékoztatást adom:

Polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan és 
gépkocsival adnak szolgálatot, a köz- és közlekedésbiztonság javítá-
sa érdekében. Polgárőreink minden alkalommal formaruhában, lát-
hatósági mellényben, a gépkocsikon „POLGÁRŐRSÉG” felirattal 
végzik munkájukat. Meggyőződésünk, hogy jelenlétünkkel és lát-
hatóságunkkal kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk el.
Rendezvényeken, 495 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálatban 
789 óra, rendőrséggel 406 óra, a lovas polgárőrökkel 404 óra szol-
gálatot teljesítettünk. 

összesen 2290 órát szolgálat.   Megfelel napi 3.8 órának.
Kismotorral 2200 km utat jártunk be, kerékpárral 75 óra, 841 km 
útszakaszt ellenőriztünk.

Polgárőreink 5674 km utat jártak be gépkocsival Balatonalmá-
di közigazgatási területén és az üdülőövezetben. 
Az előterjesztéseket egyhangú szavazással fogadta el a tagság.

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, a Balatonalmádi 
Polgárőr Egyesület Vezetősége javaslatára,

A több éves polgárőr munkájáért
FAZEKAS FERENC polgárőr urat

 Szent László A POLGÁRÖRÖK VÉDŐSZENTJE     
Emlékplakett elismerésben részesíti.

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, a Balatonalmádi 
Polgárőr Egyesület Vezetősége javaslatára,

A több éves polgárőr munkájáért
GÁBOR ISTVÁN polgárőr urat 

Szent László A POLGÁRÖRÖK VÉDŐSZENTJE
Emlékplakett elismerésben részesíti.

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, a Polgárőrséget 
segítő munkájáért,

GYŐRÍ DÁNIEL r. törzszászlós urat
 Szent László A POLGÁRÖRÖK VÉDŐSZENTJE

Emlékplakett elismerésben részesíti.
Balogh Csaba, elnök

A családokért 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete  “Védőháló a csalá-

dokért” című nyertes EFOP 1.2.1.-15-00625 pályázat projekt meg-
nyitó rendezvénye 2017. április 19-én került megrendezésre a PKKK 
nagytermében. A kellemes hangulatú eseményen Keszey János Bala-
tonalmádi polgármestere  köszöntő beszédében méltatta az egyesü-
let tevékenységét, gratulált az elnyert pályázathoz és kiemelte, hogy 
mennyire fontos napjainkban a családok segítése és a civil szervezetek 
munkája, hogy hozzájáruljanak a fogyó népesség megállításában és 
az önkormányzat válláról részben vagy egészben átvegyék a családse-
gítés terhét. Benedek Anna egyesületi elnök köszöntőbeszédében be-
mutatta az egyesület 
alaptevékenységeit, 
ismertette a projekt 
p rograme leme i t ,  
amellyel az egyesület 
a család társadalmi 
szerepének megerő-
sítését és a családi 
kohézió növelésében 
szeretnének segít-
séget adni komplex 
szolgáltatások nyújtásával. 

A köszöntések után Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottság Elnök asszonya megnyitó 
beszédében kiemelte, hogy a felkészült, konkrét célokkal rendelkező 
civil szervezetek nagy eséllyel, eredményesen indulnak pályázatokon. 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének munkájához sok si-
kert kívánt és ünnepélyesen megnyitotta a 3 éves programsorozatot. 

A megnyitó után, műhelymunkára invitálta az egyesület a rendez-
vény résztvevőit. A fiatalok életérzéséről,  filozófiájáról, gondjairól és 
párkapcsolati kihívásairól szóló #Sohavégetnemérős című  vidám ze-
nés filmet nézhették meg a jelenlevők, aminek tanulságairól, a nézők-
ben felvetett érzésekről, kérdésekről kerekasztal beszélgetés keretében 
cserélhettek gondolatokat.

EFOP 1.3.5-16-2016-00503 
Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus 
Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése

A Szent Imre Római Katolikus Plébánia a „Társadalmi szerep-
vállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című EFOP-1.3.5-16-
2016-00503 számú (az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt) pályázatán 25 millió forintot nyert a 2017-es év első felében. 

A pályázat célja a közösségi szerepvállalás és közösség építés erő-
sítése, az önkéntesség és a karitatív munka előmozdítása a Szent 
Imre plébánia programjain keresztül. A pályázatot önkéntes mun-
kával és felajánlással a Gózón & Gózon Tanácsadó Iroda készítette 
elő és három éven át koordinálja. A projekt keretén belül főként 
a  helyi hagyományok ápolását, a közösségi együttműködést célzó 
rendezvények kerülnek megszervezésre. A Plébánia által jóváha-
gyott események a közösség aktivitását és a  családok megerősítését 
szolgálják. 

A programok mottójául az „Ama Communitatem” -  „Szeresd 
a közösséget” felhívást választottuk. A Plébánia saját honlapján 
-almadiplebania.hu-n keresztül hirdeti a soron következő rendezvé-
nyeket és beszámol a lezajlott programokról.

Áprilisban a két iskolában már megtörténetek a húsvéti játszóhá-
zak a plébánia szervezésében. A résztvevő diákok előadáson vehet-
tek részt, amit kézműveskedés követett. A jó hangulatú és a helyi 
hagyományok ápolását célzó húsvéti készülődést a képek is bizo-
nyítják.

Április hónapban le-
zajlott a plébánián a 
már régóta rendszere-
sen megtartott Családos 
nap. A családi nap hús-
vét témakörét ölelte fel, 
keresztúton vettek részt 
a családok, utána a gye-
rekekkel húsvéti díszek 
készültek. Közel 100 fő-
vel zajlott le az esemény.

A pályázat nagy hangsúlyt fektet az önkéntesség előmozdításá-
ra. Templomkertjeink jövője című programjaink ezt méltóképpen 
tükrözte.

A soron következő programjainkra minden érdeklődőt és résztve-
vőt szeretettel hívunk és várunk!!! 

Tóth Annamária

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb 
KRESZ szabályok – 2. rész 

Egyirányú utcába értelemszerűen tilos a forgalommal ellenkező 
irányból behajtani kerékpárral is, kivéve, akkor szabad behajtani, 
ha a kiegészítő tábla ezt megengedi. 

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb 
gyerek, mivel főútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuza-
mos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel.

Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni (legfel-
jebb 10 km/h-val), ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan 
(például földút). A hivatalos értelmezés szerint az, hogy az úttesten 
nagy a járműforgalom vagy tábla tiltja az úttesten a kerékpáros köz-
lekedést, még nem jelenti, hogy szabadna a járdán tekerni.

Kanyarodási szabályok
Irányjelzés: A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, 

jeleznie kell minden irányváltoztatási szándékot. Balra kanyarodva 
bal, jobbra kanyarodva jobb kézzel kell jelezni az irányváltási szán-
dékot. Az irányjelzést az irányváltoztatás előtt megfelelő távolság-
ban kell megkezdeni. 
Láthatóság: tekintettel arra, hogy a kerékpárost nem védi karosszé-
ria, a kerékpáros egyetlen védelme az ütközések ellen a láthatóság. 
Kerékpározáshoz viseljünk mindig élénk színű (éjszaka lehetőleg vi-
lágos színű) ruházatot. A láthatóság fokozható láthatósági mellény-
nyel, fényvisszaverő csíkok felragasztásával, az előírt piros prizmával 
és világítással. 2007. június 1-től lakott területen kívül éjszaka 
illetve korlátozott látási viszonyok mellett, (köd, eső, havazás) 
kötelező a fényvisszaverő ruházat! 
Világítás: A kerékpárt kötelező elől-hátul kivilágítani, célszerűen 
hátul villogóval, elöl folytonos fénnyel, hogy magunk is lássunk. Az 
első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, főleg a többi biciklis-
ta számára. Nincs veszélyesebb, mint egy keskeny bicikliúton 30-cal 
szembejövő kivilágítatlan biciklista!
A balesetben érintett valamennyi jármű vezetője köteles:
1. Megállni.
2. A balesetben megsérült személynek segítséget nyújtani.
3. A további baleset elkerülésére mindent megtenni.
Személyi sérüléssel járó baleset esetén értesíteni kell a rendőr-
séget, és meg kell várni a kiérkező baleseti helyszínelőket. A sérülés 
megállapítása nem a baleset résztvevőinek feladata, ha bármilyen 
fájdalom, rosszullét vagy szédülés lép fel, akkor személyi sérülést 
kell feltételezni, és orvost kell hívni! Személyi sérüléssel járó bal-
eset esetén nem csak a baleset résztvevői, hanem a balesetben nem 
érintett járművek vezetői is kötelesek segítséget nyújtani
A következő számban folytatjuk! 

Balogh Csaba, elnök

Változás a bolhapiac menetrendjében
Jó hírekkel szolgálhatok azoknak, akik városunk bolhapiacának 

rendszeres eladói, vevői vagy lelkes szemlélői – vagy akik ezután 
lesznek látogatói!   2017. május 1. és október 31. között

minden vasárnap délelőtt lesz bolhapiac.
Ebben az időszakban csak két vasárnap nem lesz kirakodás: Június 4 
Pünkösd, és Augusztus 20 – mivel ezek állami ünnepek.

A piac területét eddig csak a hónapok utolsó vasárnapján használ-
ta a bolhapiac, de a jövőben minden egyes vasárnapon életet vihe-
tünk ebbe a térbe, ami egyébként igen csendes lenne. Az elmúlt két 
évben valódi közösségformáló erő lett, és reméljük, hogy sokan a 
mi barátságos fürdővárosunk egyik vidám színfoltjaként tartják szá-
mon. Télen nagyon sok helyi lakos aláírása gyűlt össze azért, hogy 
így kérjék a városvezetést: sűrűbben tarthassuk meg ezt a rendez-
vényt. Az elmúlt két nyáron még a városban nyaralóval rendelke-
zők is kérték, hogy gyakrabban legyen használt apróságok vására. 
Arra számítunk, hogy a nyári nagy turistaforgalomban ezután több 
átutazó szeme is megakad majd a színes forgatagon, és többen meg-
állnak majd nálunk. Így, ha talán eredetileg nem is tervezték, több 
időt töltenek el nálunk, ami a városnak többlet bevételt hozhat. Ez 
fontos, hiszen az idegenforgalomból származó bevételek városunk 
bevételeinek meghatározó része. A bolhapiaci alkalmak sűrítése az 
alacsony nyugdíjjal rendelkezők és kis jövedelmű családok számára 
is kedvező. Ők korábban panaszkodtak, hogy a hónap végére meg-
takarításaik már jelentősen csökkentek, és még a bolhapiac alacsony 
árait sem tudták megfizetni. Ebből is érezhető, hogy a használt ap-
róságok vására ma már nem csupán egy hobby, hanem a lakosság 
egy részének bizony kemény létszükséglet. Köszönjük azoknak, akik 
támogatták kérésünket.

Győri Miklósné
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SZERSZÁM és GÉPKÖLCSÖNZŐ
Balatonalmádi, Gábor Áron u. 4.

Kötőelemek, segédanyagok, profi és barkács 
kéziszerszámok, kapuvasalatok, kovácsoltvas 

elemek, sövényvágók, fűkaszák, fűnyírók 
vásárolhatók.

Kapálógép, földfúró, ágaprító, gyeplazító, 
láncfűrész, sövényvágó, tégla és térkővágó, 

nikecell vágó, betonkeverő, lapvibrátor, döngölő, 
betonkeverő, elektromos kéziszerszámok, 

szőnyeg és kárpittisztítógép, 3D nikecell vágó, 
parkett és falcsiszológép kölcsönözhető.

Nyári nyitvatartás:  H-P: 7-17 óra,  Sz:  7-12 óra

Telefon: +36 20 217 1302 

ÁllÁshirdetés
Ha szeretnél egy kreatív, lendületes csapatban dolgozni, 
új embereket megismerni, ha nyitott vagy és könnyen, jól 
kommunikálsz akkor Nálunk a helyed!

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, Balatonalmádi 
Tourinform irodájába munkatársat keres  

a nyári időszakra.

Fontos, hogy rendelkezz az alábbi kompetenciákkal:
•	 Angol és/vagy német idegen nyelv magabiztos ismerete 

beszédben és írásban
•	 Önálló munkavégzés
•	 Kreatív, nyitott és felelősségteljes személyiség
•	 Turisztikai, vendégbarát szemléletmód
•	 Balatonalmádi és környékének helyismerete

Amit kínálunk:
•	 Versenyképes fizetés
•	 Változatos, kreatív munka
•	 Önállóság
•	 Fiatalos, lendületes, vidám csapat

Jelentkezz Hozzánk, dolgozzunk együtt a nyár folyamán és 
garantáljuk, hogy sok hasznos munkatapasztalattal leszel 
gazdagabb.
Fényképes önéletrajzodat „Tourinformos leszek” jeligére, 
az alábbi e-mail címre várjuk:  almtour@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2017. május 31.

Az Éless-Szín színházszerető, agilis 
közönségszervező/ke/t keres alapdíj + 

eladott jegyenként jutalék díjazással. 
Info: Tari Tibor Tel.: 20/9-217-317; 30/613-38-58; 

E-mail: tarit@upcmail.hu”

Tündérliget kézműves tábor
Tündéri-kreatív tárgyak alkotása különböző 
anyagok és technikák alkalmazásával.

Turnusok: 1. 2017. július 24-28.
     2. 2017. július 31- aug. 4.
     8-16 óráig

Helyszín: Vörösberény, Művelődési ház Balatonalmádi
Étkezés: tízórai, ebéd (éttermi), uzsonna
Ajánlott életkor: 6-14 év
Költség: 17.000 Ft/fő

Jelentkezés: Táborvezetők:
Zsapka Jánosné, Adél 30/393-7000
Kériné Zsapka Adél, Zsapka Andrea

Tisztelt Ügyfeleink!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 
Balatonalmádi területére vonatkozó 2017. évi szolgáltatási tartalomról.
Házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés

Társaságunk a házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűj-
tést Balatonalmádi egész területén végzi. A házhoz menő szelektív 
csomagolási hulladékgyűjtés igénybevételéhez, Társaságunk a tar-
tozásmentes állandó lakosok és azon üdülő ingatlan tulajdonosok 
részére, akik a kommunális hulladékot is zárt gyűjtőedényben gyűj-
tik, térítésmentesen 120 l-es zárt szelektív hulladékgyűjtő edényt 
biztosít (a gyűjtőedények a jogszabályoknak megfelelő, a szolgál-
tatásra jellemző legfontosabb információkat tartalmazó feliratozá-
sáról Társaságunk gondoskodik, azonban ennek egyszeri gyártási 
költsége, bruttó 450 Ft, Önt terheli). Azon Ügyfeleink, akik a 120 
l-es zárt szelektív hulladékgyűjtő edényt nem tudják igénybe venni, 
továbbra is a 120 l-es átlátszó emblémázott szabvány hulladékgyűj-
tő zsákkal kapcsolódhatnak be a szolgáltatásba. Az említett átlát-
szó szabvány hulladékgyűjtő zsákot Társaságunk Ügyfélszolgálatán 
nyitva tartási időben tudják megvásárolni, évente maximum 26 db-
ot, bruttó 25 Ft/db áron.

A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés az eddig 
megszokottak szerint történik, egész évben, páros heteken, a kom-
munális hulladék ürítési napján.

Kérjük a szelektív hulladékgyűjtő edénybe vagy hulladékgyűjtő 
zsákba kizárólag az hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni: papír 
-, műanyag - és fém csomagolási hulladékok: műanyag palackok 
(üdítő, ásványvíz), italos karton (Tetra-Pak), reklámzacskók, fóli-
ák, tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, tisztítószeres 
flakonok, alumínium italos dobozok (sör, üdítő), konzerves dobo-
zok. Amennyiben a szelektív edénybe más hulladék (pl.: háztartási 
hulladék) keveredik, úgy azt Társaságunknak elszállítani nem áll 
módjában. A nem megfelelően használt szelektív edényeket - annak 
használója - Társaságunk részére köteles visszaszolgáltatni. Továb-
bá a szelektív hulladékgyűjtő edény átvételével az átvevő vállalja, 
hogy a háztartási hulladékgyűjtő edényébe szelektív hulladék nem 
kerül elhelyezésre. Amennyiben a háztartási hulladékgyűjtő edény 
szelektív hulladékot tartalmaz, úgy azt Társaságunknak elszállítani 
nem áll módjában. Felhívjuk figyelmét, hogy az edény átvételével, 
mint az edény használója, vállalja az edény szükségszerű tisztítását, 
fertőtlenítését.

A 120 l-es zárt szelektív hulladékgyűjtő edények igénybevételé-
nek meneteléről, bővebb tájékoztatás érdekében, kérjük, keresse fel 
Ügyfélszolgálatunkat vagy honlapunkat (www.balkom.hu).
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés az idei évben április 10-
től november 24-ig (összesen 17 alkalommal), páratlan heteken 
a kommunális hulladék ürítési napján történik. Ebben az évben, 
kedvezményesen 17 db zöld színű emblémás biológiailag lebom-
ló szabvány hulladékgyűjtő zsákot, bruttó 90 Ft/db áron biztosít 
Társaságunk. Az ezen felül keletkező zöld hulladékok gyűjtésére 
szolgáló zöld színű emblémás biológiailag lebomló szabvány hul-
ladékgyűjtő zsákot bruttó 420 Ft/db áron vásárolhatja meg Társa-
ságunknál. Kérjük, a madzaggal átkötött maximum 5 cm átmérőjű 
és 1 méter hosszú ágakat, ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék 
ki! A zsákokat az ürítési napokon tetszőleges mennyiségben helyez-
hetik ki!

2017. év ünnepi szállítás, ügyfélszolgálat (személyes és telefonos) nyitva tartás

Ünnepnap Szállítás Ügyfélszolgálat

2017. május 1. hétfő Elmarad, 2017. május 2-án 
(kedden) pótoljuk zárva

2017. év ünnepi szállítás, ügyfélszolgálat (személyes és telefonos) nyitva tartás

Ünnepnap Szállítás Ügyfélszolgálat

2017. június 5. hétfő Lesz szállítás zárva

2017. október 23. hétfő Lesz szállítás zárva

2017. november 1. szerda Lesz szállítás zárva

2017. december 25. hétfő Elmarad, 2017. december 
26-án (kedden) pótoljuk zárva

2017. december 26. kedd Lesz szállítás zárva

2018. január 1. hétfő Elmarad, 2018. január 2-án 
kedden pótoljuk zárva

Ügyfélszolgálat: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., Telefon: 
88/438-688, Fax: 88/438-843, E-mail: titkarsag@balkom.hu

Ügyfélszolgálat
Nyitva tartás

október 16-tól
április 14-ig

április 15-től 
október 15-ig

Hétfő 8:00-16:00 8:00-16:00

Kedd - -

Szerda 8:00-12:00 8:00-12:00

Csütörtök 7:00-19:00 7:00-19:00

Péntek 8:00-12:00 8:00-16:00

Szombat - 8:00-12:00

Számlázás
Mint az Önök előtt is ismeretes, 2016. április 1-től a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási díj számlázására és beszedésére a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (további-
akban: NHKV Zrt.) jogosult. Társaságunk, bérszámlázás keretében, 
az NHKV Zrt. nevében és javára a 2016. évre vonatkozó számlákat 
kiállította. A 2017. I. negyedévre vonatkozó számlák kiállítása már 
az NHKV Zrt. által történik, tájékoztatásuk szerint a számlázás a II. 
negyedévben várható.

egész évben 26 hét páros heteken házhoz menő szelektív 
csomagolási hulladékgyűjtés

április 17 -  
október 13. 26 hét üdülőingatlan tulajdonosok részére 

hulladékszállítás

április 10 - 
november 24. 17 hét

páratlan heteken házhoz menő 
biológiailag lebomló kerti zöld 
hulladékgyűjtés

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Adó 1%
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t!  Támogassa Balatonalmádi civil 
szervezeteit! 

Balatonalmádi Magyar-Angol Gimnázium És 
Kollégium Sportjáért
Adószám: 18937655-1-19 

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18919123-1-19

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 
Adószám: 18917798-1-19.

DLSB Alapítvány A Balatonalmádi Kéttannyelvű 
Gimnáziumért
Adószám: 19266057-1-19 

Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság 
Adószám: 18936173-1-19

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Adószám: 19025702 - 2- 43

Mongúzok Taekwon-do SE 
Adószám: 18509346-1-19

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 
(Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör) 
Adószáma:19263157-1-19

HIRDESSEN AZ
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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SZERSZÁM és GÉPKÖLCSÖNZŐ
Balatonalmádi, Gábor Áron u. 4.

Kötőelemek, segédanyagok, profi és barkács 
kéziszerszámok, kapuvasalatok, kovácsoltvas 

elemek, sövényvágók, fűkaszák, fűnyírók 
vásárolhatók.

Kapálógép, földfúró, ágaprító, gyeplazító, 
láncfűrész, sövényvágó, tégla és térkővágó, 

nikecell vágó, betonkeverő, lapvibrátor, döngölő, 
betonkeverő, elektromos kéziszerszámok, 

szőnyeg és kárpittisztítógép, 3D nikecell vágó, 
parkett és falcsiszológép kölcsönözhető.

Nyári nyitvatartás:  H-P: 7-17 óra,  Sz:  7-12 óra

Telefon: +36 20 217 1302 

ÁllÁshirdetés
Ha szeretnél egy kreatív, lendületes csapatban dolgozni, 
új embereket megismerni, ha nyitott vagy és könnyen, jól 
kommunikálsz akkor Nálunk a helyed!

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, Balatonalmádi 
Tourinform irodájába munkatársat keres  

a nyári időszakra.

Fontos, hogy rendelkezz az alábbi kompetenciákkal:
•	 Angol és/vagy német idegen nyelv magabiztos ismerete 

beszédben és írásban
•	 Önálló munkavégzés
•	 Kreatív, nyitott és felelősségteljes személyiség
•	 Turisztikai, vendégbarát szemléletmód
•	 Balatonalmádi és környékének helyismerete

Amit kínálunk:
•	 Versenyképes fizetés
•	 Változatos, kreatív munka
•	 Önállóság
•	 Fiatalos, lendületes, vidám csapat

Jelentkezz Hozzánk, dolgozzunk együtt a nyár folyamán és 
garantáljuk, hogy sok hasznos munkatapasztalattal leszel 
gazdagabb.
Fényképes önéletrajzodat „Tourinformos leszek” jeligére, 
az alábbi e-mail címre várjuk:  almtour@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2017. május 31.

Az Éless-Szín színházszerető, agilis 
közönségszervező/ke/t keres alapdíj + 

eladott jegyenként jutalék díjazással. 
Info: Tari Tibor Tel.: 20/9-217-317; 30/613-38-58; 

E-mail: tarit@upcmail.hu”

Tündérliget kézműves tábor
Tündéri-kreatív tárgyak alkotása különböző 
anyagok és technikák alkalmazásával.

Turnusok: 1. 2017. július 24-28.
     2. 2017. július 31- aug. 4.
     8-16 óráig

Helyszín: Vörösberény, Művelődési ház Balatonalmádi
Étkezés: tízórai, ebéd (éttermi), uzsonna
Ajánlott életkor: 6-14 év
Költség: 17.000 Ft/fő

Jelentkezés: Táborvezetők:
Zsapka Jánosné, Adél 30/393-7000
Kériné Zsapka Adél, Zsapka Andrea

Tisztelt Ügyfeleink!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 
Balatonalmádi területére vonatkozó 2017. évi szolgáltatási tartalomról.
Házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés

Társaságunk a házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűj-
tést Balatonalmádi egész területén végzi. A házhoz menő szelektív 
csomagolási hulladékgyűjtés igénybevételéhez, Társaságunk a tar-
tozásmentes állandó lakosok és azon üdülő ingatlan tulajdonosok 
részére, akik a kommunális hulladékot is zárt gyűjtőedényben gyűj-
tik, térítésmentesen 120 l-es zárt szelektív hulladékgyűjtő edényt 
biztosít (a gyűjtőedények a jogszabályoknak megfelelő, a szolgál-
tatásra jellemző legfontosabb információkat tartalmazó feliratozá-
sáról Társaságunk gondoskodik, azonban ennek egyszeri gyártási 
költsége, bruttó 450 Ft, Önt terheli). Azon Ügyfeleink, akik a 120 
l-es zárt szelektív hulladékgyűjtő edényt nem tudják igénybe venni, 
továbbra is a 120 l-es átlátszó emblémázott szabvány hulladékgyűj-
tő zsákkal kapcsolódhatnak be a szolgáltatásba. Az említett átlát-
szó szabvány hulladékgyűjtő zsákot Társaságunk Ügyfélszolgálatán 
nyitva tartási időben tudják megvásárolni, évente maximum 26 db-
ot, bruttó 25 Ft/db áron.

A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés az eddig 
megszokottak szerint történik, egész évben, páros heteken, a kom-
munális hulladék ürítési napján.

Kérjük a szelektív hulladékgyűjtő edénybe vagy hulladékgyűjtő 
zsákba kizárólag az hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni: papír 
-, műanyag - és fém csomagolási hulladékok: műanyag palackok 
(üdítő, ásványvíz), italos karton (Tetra-Pak), reklámzacskók, fóli-
ák, tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, tisztítószeres 
flakonok, alumínium italos dobozok (sör, üdítő), konzerves dobo-
zok. Amennyiben a szelektív edénybe más hulladék (pl.: háztartási 
hulladék) keveredik, úgy azt Társaságunknak elszállítani nem áll 
módjában. A nem megfelelően használt szelektív edényeket - annak 
használója - Társaságunk részére köteles visszaszolgáltatni. Továb-
bá a szelektív hulladékgyűjtő edény átvételével az átvevő vállalja, 
hogy a háztartási hulladékgyűjtő edényébe szelektív hulladék nem 
kerül elhelyezésre. Amennyiben a háztartási hulladékgyűjtő edény 
szelektív hulladékot tartalmaz, úgy azt Társaságunknak elszállítani 
nem áll módjában. Felhívjuk figyelmét, hogy az edény átvételével, 
mint az edény használója, vállalja az edény szükségszerű tisztítását, 
fertőtlenítését.

A 120 l-es zárt szelektív hulladékgyűjtő edények igénybevételé-
nek meneteléről, bővebb tájékoztatás érdekében, kérjük, keresse fel 
Ügyfélszolgálatunkat vagy honlapunkat (www.balkom.hu).
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés az idei évben április 10-
től november 24-ig (összesen 17 alkalommal), páratlan heteken 
a kommunális hulladék ürítési napján történik. Ebben az évben, 
kedvezményesen 17 db zöld színű emblémás biológiailag lebom-
ló szabvány hulladékgyűjtő zsákot, bruttó 90 Ft/db áron biztosít 
Társaságunk. Az ezen felül keletkező zöld hulladékok gyűjtésére 
szolgáló zöld színű emblémás biológiailag lebomló szabvány hul-
ladékgyűjtő zsákot bruttó 420 Ft/db áron vásárolhatja meg Társa-
ságunknál. Kérjük, a madzaggal átkötött maximum 5 cm átmérőjű 
és 1 méter hosszú ágakat, ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék 
ki! A zsákokat az ürítési napokon tetszőleges mennyiségben helyez-
hetik ki!

2017. év ünnepi szállítás, ügyfélszolgálat (személyes és telefonos) nyitva tartás

Ünnepnap Szállítás Ügyfélszolgálat

2017. május 1. hétfő Elmarad, 2017. május 2-án 
(kedden) pótoljuk zárva

2017. év ünnepi szállítás, ügyfélszolgálat (személyes és telefonos) nyitva tartás

Ünnepnap Szállítás Ügyfélszolgálat

2017. június 5. hétfő Lesz szállítás zárva

2017. október 23. hétfő Lesz szállítás zárva

2017. november 1. szerda Lesz szállítás zárva

2017. december 25. hétfő Elmarad, 2017. december 
26-án (kedden) pótoljuk zárva

2017. december 26. kedd Lesz szállítás zárva

2018. január 1. hétfő Elmarad, 2018. január 2-án 
kedden pótoljuk zárva

Ügyfélszolgálat: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., Telefon: 
88/438-688, Fax: 88/438-843, E-mail: titkarsag@balkom.hu

Ügyfélszolgálat
Nyitva tartás

október 16-tól
április 14-ig

április 15-től 
október 15-ig

Hétfő 8:00-16:00 8:00-16:00

Kedd - -

Szerda 8:00-12:00 8:00-12:00

Csütörtök 7:00-19:00 7:00-19:00

Péntek 8:00-12:00 8:00-16:00

Szombat - 8:00-12:00

Számlázás
Mint az Önök előtt is ismeretes, 2016. április 1-től a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási díj számlázására és beszedésére a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (további-
akban: NHKV Zrt.) jogosult. Társaságunk, bérszámlázás keretében, 
az NHKV Zrt. nevében és javára a 2016. évre vonatkozó számlákat 
kiállította. A 2017. I. negyedévre vonatkozó számlák kiállítása már 
az NHKV Zrt. által történik, tájékoztatásuk szerint a számlázás a II. 
negyedévben várható.

egész évben 26 hét páros heteken házhoz menő szelektív 
csomagolási hulladékgyűjtés

április 17 -  
október 13. 26 hét üdülőingatlan tulajdonosok részére 

hulladékszállítás

április 10 - 
november 24. 17 hét

páratlan heteken házhoz menő 
biológiailag lebomló kerti zöld 
hulladékgyűjtés

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Adó 1%
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t!  Támogassa Balatonalmádi civil 
szervezeteit! 

Balatonalmádi Magyar-Angol Gimnázium És 
Kollégium Sportjáért
Adószám: 18937655-1-19 

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18919123-1-19

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 
Adószám: 18917798-1-19.

DLSB Alapítvány A Balatonalmádi Kéttannyelvű 
Gimnáziumért
Adószám: 19266057-1-19 

Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság 
Adószám: 18936173-1-19

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Adószám: 19025702 - 2- 43

Mongúzok Taekwon-do SE 
Adószám: 18509346-1-19

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 
(Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör) 
Adószáma:19263157-1-19

HIRDESSEN AZ
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfi zetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.
Figyelem, vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2017. 05. 19. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 05. 23. 16.00 óra

 Jókai u. 3/1 (posta parkoló felől)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András.

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561
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2017KÖNYVAJÁNLÓ - MÁSKÉPP
A neten felbukkant egy világtérkép, ahol egy-egy országhoz egy-egy könyvet rendelt valaki. 
Szubjektív a lista, amelyen az általa fontosnak ítélt könyvek jelentek meg. Ezt a térképet vettük alapul, amikor kisebb módosításokkal elké-
szítettük saját térképünket Európáról. (Néhány szerzőnél nem volt magyar nyelvű kiadás, itt módosítottunk.) Csábító a lista!
Arra bíztatjuk Önöket, hogy „olvassuk sorra” az európai kontinens országait!
A kihívás 2018. március végéig tart! Teljesítéshez 30 könyvet kell kézbe venni, de a régebbi olvasások is számítanak. Kérjük, a könyvtárban 
jelezze, aki velünk tart: az olvasoszolgalat@upcmail.hu címen, a 88/542.514 telefonszámon vagy személyesen.
A lista:
1. Albánia - Kadare, Ismail: A halott hadsereg tábornoka
2. Ausztria - Musil: A tulajdonságok nélküli ember
3. Belgium - Claus, Hugo: Belgium bánata
4. Bosznia és Hercegovina - Filipović, Zlata: Zlata naplója
5. Bulgária - Talev, Dimitar: Szultána
6. Ciprus - A tűz titka
7. Csehország - Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen könnyűsége
8. Dánia - Hoeg, Peter: Smilla kisasszony hóra vágyik
9. Egyesült Királyság - Austen, Jane: Büszkeség és balítélet
10. Észtország - Tammsaare, Anton H.: Orcád verítékével
11. Fehéroroszország - Alekszievics, Sz. A.: Csernobili ima
12. Finnország - Linna, Väinö: Az ismeretlen katona
13. Franciaország - Hugo, Victor: Nyomorultak
14. Görögország - Homérosz: Iliász
15. Hollandia - Mulisch, Harry: A menny felfedezése
16. Horvátország - Krleza, Miroslav: Glembay család
17. Írország - Joyce, James: Ulysses
18. Izland - Indriðason, Arnaldur: Vérvonal
19. Lengyelország - Prus, Bolesław: A bábu
20. Lettország - Skalbe, Karlis: Az északi tündér
21. Litvánia - Parulskis, Sigitas: Mormogó fal
22. Luxemburg - Portante, J.: Mrs. Haroy, avagy A bálna emlékezete 
23. Macedónia - Smilevski, Goce: Freud húga

24. Magyarország - Gárdonyi Géza: Egri csillagok
25. Moldova - Vízesés : mai moldován elbeszélők
26. Montenegró - Az a gyalázatos nyár
27. Németország - Kafka, Franz: Az átváltozás
28. Norvégia - Hamsun, Knut: Éhség
29. Olaszország - Ferrante, Elena: Briliáns barátnőm
30. Oroszország - Tolsztoj, Lev Ny.: Háború és béke
31. Portugália - Saramago, José: A kolostor regénye
32. Románia - Rebreanu, Liviu: Akasztottak erdeje
33. Spanyolország - Ruiz Zafón, Carlos: A szél árnyéka
34. Svájc - Spyri, Johanna: Heidi
35. Svédország - Larsson, Stieg: A tetovált lány
36. Szerbia - Pavić, Milorad: Kazár szótár
37. Szlovákia - Pistanek: Egy szlovák vendéglős kedvenc receptjei
38. Szlovénia - Bartol, Vladimir: Alamut
39. Törökország - Pamuk: A nevem Piros
40. Ukrajna - Kurkov, Andrey: A halál és a pingvin

Holányi Julianna: Tóparti magány   akvarell Fönn az égen ragyogó nap.
Csillanó tükrén a tónak
Mint az árnyék leng a csónak.

Mint az árnyék, olyan halkan,
Észrevétlen, mondhatatlan
Andalító hangulatban.

Vajda János: Nádas tavon
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