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8. a osztály
első sor (balról jobbra): Beődi Barbara, Halmi Barbara, Fabók 
Nikolett Antónia, Szabóki Luca Réka, Pataki Éva osztályfőnök
második sor: Kedves Lőrinc András, Deres Mátyás, Suri Lóránd, 
Zsendovics Máté László
harmadik sor: Bozzay Barnabás Endre, Telek Marcell, Vincze László 
Márk
negyedik sor: Istenes Bence Zsolt, Zuba András Csaba, Herendi 
Bence

8. b osztály
első sor (balról jobbra): Eigner Laura, Békési Maja, Orbán Lili, Boros 
Petra, Gaschler Petra Dominika, Szekeres Kinga, Maász Evelin, 
István Fruzsina Luca, Nagy Vanessza Glória
második sor: Horváth Soma, Gombás Ákos, Bogdán Soma Ágoston, 
Favero Riccardo Zerind, Szűcs Gergely, Mesics Jeromos, Kovács 
Gergő, Zsapka Andrea osztályfőnök

8. a osztály

Vörösberényi Általános Iskola 

8. b osztály

Györgyi Dénes Általános Iskola 

8 A (5042-1)
felső sor (balról jobbra): Szabó Csaba Dávid, Bognár Balázs, Jósa 
Elemér, Sági Tamás, Hujber Zsombor, Egressy Domokos
alsó sor,balról jobbra: Szurdok Lia, Bérces Bíbor, Marton Eszter, 
Győrffy-Kucserka Timea (osztályfőnök), Bokros Csenge, Kiss Kata, 
Perger Dóri, Vecsey-Körmendy Laura

8 B (5867-1)
felső sor, balról jobbra: Sánta Szabolcs, Mester Ádám, Nádas András, 
Csizmadia Márk, Szolgai Gergő Bence, Hajdú Tamás, Rézmüves 
Miklós, Kálmán István, Fekete Bálint
alsó sor,balról jobbra: Nemes Virág, Csomai Kitti, Máthé Csenge, 
Kurucz Dorka, Tóth Kitti, Geréd-Bakó Tünde (osztályfőnök), Bíró 
Kata Virág, Penics Anna, Domokos Dia, Gáspár Petra

8 B (5867-1)
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Tisztelt Almádi Polgárok 
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei ha-
todik, júniusi 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.
A lap valamennyi Olvasójának kellemes nyarat kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

A képviselő-testületi ülésről
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi 

zárszámadásáról szóló rendeletét. Az előző évben teljesített – 
központi, irányító szervi támogatást, a betét megszüntetés és a 
betét elhelyezés, valamint az értékpapír értékesítés és vétel bevételét 
és kiadását nem tartalmazó – bevételek  2.986.681 eFt-ot, a 
kiadások 1.879.942 eFt-ot tettek ki. Ezzel együtt megállapították 
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásából származó 
„pénz”maradvány összegét és döntöttek annak felosztásáról. Az 
1.107.739 eFt összegű maradvány fedezetet nyújt többek között 
a 2017. évi költségvetésben finanszírozási bevételként tervezett  
maradvány igénybevételre, a 2016. évről áthúzódó önkormányzati 
és hivatali feladatok, valamint a költségvetési szervek kötelezettséggel 
terhelt működési célú kiadásaira, a működési és „felhalmozási célú” 
tartalék keretek képzésére, a 2017. évben hozott testületi döntések 
kiadására is. A Képviselő-testület éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést fogadott el a 2016. évben végzett belső ellenőrzések és 
egyéb külső ellenőrzések értékeléséről.

Az önkormányzat elfogadta a Balatonalmádi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. 2016. évi 
beszámolóját 9,88 millió Ft adózott eredménnyel, és jóváhagyta a 
2017. évi üzleti tervét. A független könyvvizsgálói jelentés szerint 
a 2011. óta működő járóbeteg ellátó központ éves beszámolója 
megbízható és valós képet ad a 2016. december 31-én fennálló 
vagyoni, pénzügyi helyzetéről. A Képviselő-testület a Balatonalmádi 
Szociális Társulás és a Kelet-Balaton Térség Önkormányzati 
Társulása működéséről és a Társulási Tanácsokban végzett 2016. évi 
tevékenységről szóló beszámolót, továbbá a Balatoni Korona Zrt. 
2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét is elfogadta.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. is 
benyújtotta a tavalyi évről készült beszámolóját, amit a testület 
elfogadott. A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 
beszámoló szerint az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtési 
tevékenységét a Kft. 2016. évben is tovább szélesítette, így az 
előző évhez képest 37%-os növekedést értek el a begyűjtött és 
hasznosított szelektív csomagolási hulladékok vonatkozásában. A 
járatszerű zöldhulladék-gyűjtés során 1209,65 tonna zöldhulladék 
került begyűjtésre a lakosoktól.

Elfogadta a testület a szelektív hulladékgyűjtési rendszer Észak-
Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által javasolt 
átalakítását. Júliustól a csomagolási papír, műanyag és fém 
hulladékok elkülönített gyűjtése kizárólag házhoz menő 
rendszerben történik. Az üveg hulladék gyűjtése továbbra is 
gyűjtőszigeten valósul meg, azzal, hogy a Vörösberényi ABC 
parkolójában, a Hattyú ABC parkolójában, a Csillag téren és a 
Rákóczi út 43. Balkom Kft. telephelyen működik üveg hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtősziget. A megszűnt szigetek felszabaduló 
gyűjtőkonténerei a lakótelepi és társasházi részen kerülnek 
elhelyezésre, biztosítva a társasházak részére a házhoz menő 
elkülönített hulladékgyűjtés lehetőségét.

Az Almádi Magocskák Óvoda beszámolójából kiderült, hogy 
a 2016/2017. nevelési évben az óvoda kihasználtsága 204-220 
gyermekkel 90-97% között mozgott. A következő nevelési 
évben a várható gyermeklétszám 230 fő, csoportonként 25-26 
gyermek kezdheti szeptemberben az óvodát. A sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása szakemberhiány miatt továbbra is 
nagy gondot okoz. A Magocskák alapítvány aktivitása révén több 
egészségmegőrző, fejlesztő eszköz is bekerült a gyerekek életterébe.

Az önkormányzat döntött arról, hogy 1,3 millió Ft-ot biztosít a 
nyári napközis kiadások fedezésére. Így a tanév végeztével idén is 
nyári napközis ellátást biztosít a Balatonalmádi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ július 3-28. között, négy héten keresztül. 30 
gyermek napközbeni programjait tudja megoldani, ettől az év-
től szükség szerint már klimatizált helyiségekben. A tavalyi évhez 
hasonlóan a nyári napközit a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő gyermekeken kívül azok vehetik igénybe, ahol 
mindkét szülő rendelkezik munkahellyel, munkáltatói igazolást tud 
benyújtani, vagy a gyermekjóléti szolgálatnál alapellátásban része-
sülnek.

A Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezetői pályázatá-
nak elbírálásáról is döntött a testület. Az intézményvezetői felada-
tok ellátásával – a szakértői bizottság előzetes véleménye alapján – 
újabb öt évre Agg Z. Tamást bízta meg a testület.

A „Balatoni strandok fejlesztése” pályázat kapcsán módosította 
a testület a 2017. évi összesített közbeszerzési tervét. A strand-
fejlesztésekre kiírandó beszerzések becsült értéke: káptalanfüredi 
strand: 25.6 millió Ft + ÁFA, budatavai strand: 33.7 millió Ft + 
ÁFA, Wesselényi strand: 31.4 millió Ft + ÁFA.

A Képviselő-testület további döntéseivel hozzájárult a 
káptalanfüredi strand egyik üzlethelyisége bérleti jogának átruhá-
zásához, a Városház tér 4. és a Baross utca 60/a szám alatti üzlethe-
lyiségek bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő meg-
szüntetéséhez és támogatta a térségünkben is légimentő szolgálatot 
biztosító Medicopter Alapítvány eszközbeszerzését.

Minden kis hölgynek, fiatal úrnak
(és persze a kedves szülőknek)!

Szeretnénk, hogy mindannyian tudjátok, hatalmas örömöt okoz-
tatok azzal, hogy eljöttetek hozzánk a Pöttyös Szalonba és részt vet-
tetek minden pénteken azokon a csodálatos utazásokon, amelyeket 
Nektek hoztunk el, repítettünk ide a messzi-messzi Óperencián 
túlról.

Tudnotok kell, hogy a Pöttyös Szalon minden zegét-zugát, min-
den kis sarkát és apró darabkáját a felétek irányuló szeretetünk al-
kotta meg sok-sok-sok fáradhatatlan munkával! 

Hosszú út áll mögöttünk és ennek az útnak most a  végéhez ér-
tünk. Reméljük, hogy az utazásnak minden percét élveztétek és 
bízunk abban, hogy ez az élmény – ha nem is örökre, de jó ideig 
– felejthetetlen marad … Ebben ugyebár sokat segít a zsebetekben 
lapuló „nefelejcs cukorka” … 

De talán anélkül is emlékeztek majd az itt tanultakra, és egyszer 
lehet, hogy másoknak is elmesélitek... Ki tudja? És akkor mi már 
elértük a célunkat. 

Mert a célunk az volt, hogy a tanulás legyen szórakoztató és élve-
zetes még akkor is, ha csupán az illemről van szó…

Ezalatt a 6 hét alatt nagyon megszerettünk Benneteket és már 
most hiányoztok nekünk! 

Gyertek el hozzánk nyáron is, ha kedvetek tartja, egy jó tea mel-
lett játszunk egyet a Játékpontban! 

Szeretettel ölelünk Benneteket
Kanna néni, Frézia, Pipacs, Pipitér és az Eszterek

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Balatonalmádi Veszpré-
mi út 87. sz. alatt minden csütörtökön 15-17 óra,   Balaton-
fűzfő Jókai út 19. sz. alatt minden szerdán 14-16 óra közt fo-
gad és oszt adományokat. Bútort csak Fűzfőn tudunk fogadni. 
Hálásan köszönjük adományaikat! Kérjük, hogy csak tisztára mo-
sott, vasalt, hajtogatott ruhaneműt hozzanak, olyan minőségűt, 
amit még családtagjának, barátjának is szívesen adna! Köszönjük 
megértésüket! Kérjük, vigyenek is tőlünk bútort, ruhaneműt rászo-
ruló ismerőseiknek! Örömmel várunk önkéntes munkára diákokat 
is, igazolást adunk! Tel.: 30-255-6086
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a 2011. óta működő járóbeteg ellátó központ éves beszámolója 
megbízható és valós képet ad a 2016. december 31-én fennálló 
vagyoni, pénzügyi helyzetéről. A Képviselő-testület a Balatonalmádi 
Szociális Társulás és a Kelet-Balaton Térség Önkormányzati 
Társulása működéséről és a Társulási Tanácsokban végzett 2016. évi 
tevékenységről szóló beszámolót, továbbá a Balatoni Korona Zrt. 
2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét is elfogadta.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. is 
benyújtotta a tavalyi évről készült beszámolóját, amit a testület 
elfogadott. A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 
beszámoló szerint az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtési 
tevékenységét a Kft. 2016. évben is tovább szélesítette, így az 
előző évhez képest 37%-os növekedést értek el a begyűjtött és 
hasznosított szelektív csomagolási hulladékok vonatkozásában. A 
járatszerű zöldhulladék-gyűjtés során 1209,65 tonna zöldhulladék 
került begyűjtésre a lakosoktól.

Elfogadta a testület a szelektív hulladékgyűjtési rendszer Észak-
Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által javasolt 
átalakítását. Júliustól a csomagolási papír, műanyag és fém 
hulladékok elkülönített gyűjtése kizárólag házhoz menő 
rendszerben történik. Az üveg hulladék gyűjtése továbbra is 
gyűjtőszigeten valósul meg, azzal, hogy a Vörösberényi ABC 
parkolójában, a Hattyú ABC parkolójában, a Csillag téren és a 
Rákóczi út 43. Balkom Kft. telephelyen működik üveg hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtősziget. A megszűnt szigetek felszabaduló 
gyűjtőkonténerei a lakótelepi és társasházi részen kerülnek 
elhelyezésre, biztosítva a társasházak részére a házhoz menő 
elkülönített hulladékgyűjtés lehetőségét.

Az Almádi Magocskák Óvoda beszámolójából kiderült, hogy 
a 2016/2017. nevelési évben az óvoda kihasználtsága 204-220 
gyermekkel 90-97% között mozgott. A következő nevelési 
évben a várható gyermeklétszám 230 fő, csoportonként 25-26 
gyermek kezdheti szeptemberben az óvodát. A sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása szakemberhiány miatt továbbra is 
nagy gondot okoz. A Magocskák alapítvány aktivitása révén több 
egészségmegőrző, fejlesztő eszköz is bekerült a gyerekek életterébe.

Az önkormányzat döntött arról, hogy 1,3 millió Ft-ot biztosít a 
nyári napközis kiadások fedezésére. Így a tanév végeztével idén is 
nyári napközis ellátást biztosít a Balatonalmádi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ július 3-28. között, négy héten keresztül. 30 
gyermek napközbeni programjait tudja megoldani, ettől az év-
től szükség szerint már klimatizált helyiségekben. A tavalyi évhez 
hasonlóan a nyári napközit a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő gyermekeken kívül azok vehetik igénybe, ahol 
mindkét szülő rendelkezik munkahellyel, munkáltatói igazolást tud 
benyújtani, vagy a gyermekjóléti szolgálatnál alapellátásban része-
sülnek.

A Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezetői pályázatá-
nak elbírálásáról is döntött a testület. Az intézményvezetői felada-
tok ellátásával – a szakértői bizottság előzetes véleménye alapján – 
újabb öt évre Agg Z. Tamást bízta meg a testület.

A „Balatoni strandok fejlesztése” pályázat kapcsán módosította 
a testület a 2017. évi összesített közbeszerzési tervét. A strand-
fejlesztésekre kiírandó beszerzések becsült értéke: káptalanfüredi 
strand: 25.6 millió Ft + ÁFA, budatavai strand: 33.7 millió Ft + 
ÁFA, Wesselényi strand: 31.4 millió Ft + ÁFA.

A Képviselő-testület további döntéseivel hozzájárult a 
káptalanfüredi strand egyik üzlethelyisége bérleti jogának átruhá-
zásához, a Városház tér 4. és a Baross utca 60/a szám alatti üzlethe-
lyiségek bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő meg-
szüntetéséhez és támogatta a térségünkben is légimentő szolgálatot 
biztosító Medicopter Alapítvány eszközbeszerzését.

Minden kis hölgynek, fiatal úrnak
(és persze a kedves szülőknek)!

Szeretnénk, hogy mindannyian tudjátok, hatalmas örömöt okoz-
tatok azzal, hogy eljöttetek hozzánk a Pöttyös Szalonba és részt vet-
tetek minden pénteken azokon a csodálatos utazásokon, amelyeket 
Nektek hoztunk el, repítettünk ide a messzi-messzi Óperencián 
túlról.

Tudnotok kell, hogy a Pöttyös Szalon minden zegét-zugát, min-
den kis sarkát és apró darabkáját a felétek irányuló szeretetünk al-
kotta meg sok-sok-sok fáradhatatlan munkával! 

Hosszú út áll mögöttünk és ennek az útnak most a  végéhez ér-
tünk. Reméljük, hogy az utazásnak minden percét élveztétek és 
bízunk abban, hogy ez az élmény – ha nem is örökre, de jó ideig 
– felejthetetlen marad … Ebben ugyebár sokat segít a zsebetekben 
lapuló „nefelejcs cukorka” … 

De talán anélkül is emlékeztek majd az itt tanultakra, és egyszer 
lehet, hogy másoknak is elmesélitek... Ki tudja? És akkor mi már 
elértük a célunkat. 

Mert a célunk az volt, hogy a tanulás legyen szórakoztató és élve-
zetes még akkor is, ha csupán az illemről van szó…

Ezalatt a 6 hét alatt nagyon megszerettünk Benneteket és már 
most hiányoztok nekünk! 

Gyertek el hozzánk nyáron is, ha kedvetek tartja, egy jó tea mel-
lett játszunk egyet a Játékpontban! 

Szeretettel ölelünk Benneteket
Kanna néni, Frézia, Pipacs, Pipitér és az Eszterek

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Balatonalmádi Veszpré-
mi út 87. sz. alatt minden csütörtökön 15-17 óra,   Balaton-
fűzfő Jókai út 19. sz. alatt minden szerdán 14-16 óra közt fo-
gad és oszt adományokat. Bútort csak Fűzfőn tudunk fogadni. 
Hálásan köszönjük adományaikat! Kérjük, hogy csak tisztára mo-
sott, vasalt, hajtogatott ruhaneműt hozzanak, olyan minőségűt, 
amit még családtagjának, barátjának is szívesen adna! Köszönjük 
megértésüket! Kérjük, vigyenek is tőlünk bútort, ruhaneműt rászo-
ruló ismerőseiknek! Örömmel várunk önkéntes munkára diákokat 
is, igazolást adunk! Tel.: 30-255-6086
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Városháza híreiVárosháza hírei
A bérleti szerződés 6 év határozott időtartamra, 2017. július 05. 

napjától 2023. július 04. napjáig szól. Lehetséges éves, vagy szezonális 
üzemeltetés, amely tárgyév április 01-től tárgyév november 30-ig 
tart. A havi bérleti díj irányára a 2017. július 05. napjától 2017. 
december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan: 130.000 Ft/hó 
+ Áfa 27%, ezév júliusban a törthavi bérleti díj fizetendő.

A bérleti díj a bérlő választása szerint fizethető úgy is, hogy a 
várható bevételekhez igazodóan december, január, február, március 
hónapban csökkentett, április 01-től november 30-ig pedig a csök-
kenés összegével emelt díjat fizethet a bérlő. A bérleti díjon felül 
bérlőt terhelik a rezsiköltségek.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2017. június 23-
án, pénteken délelőtt 9.00 óra.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Bala-
tonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfoga-
dási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes 
honlapról.

A Kávézó megtekintésére 2017. június 7-én, június 13-án, jú-
nius 15-én és június 20-án délután 14.00-15.00 óra közötti idő-
pontban, legalább két munkanappal előtte történt előzetes egyezte-
tés alapján van lehetőség.

Felhívás gépjármű értékesítésére
Balatonalmádi Város Önkormányzata a 73/2017. ( III.30.) Öh. 

alapján nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki az LMM-250 frsz-ú Su-
zuki SX4 gépjármű értékesítésére. A felhívás letölthető a www.
balatonalmadi.hu honlapról. A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. június 12. A gépjármű gyártási éve 2009, hengerűrtartalma 
1.586 cm3, teljesítménye 79 kW, 180 ezer km-t futott. Színe piros, 
műszaki érvényessége: 
2017. június. A gépko-
csi az orvosi ügyelet ál-
tal használt jármű volt. 
Az autót rendszeresen 
szervizelték. Az autó 
esztétikai- és műszaki ál-
lapota korának és futás-
teljesítményének megfe-
lelő. A gépkocsi  előzetes 
bejelentkezés alapján az 
Önkormányzat székhe-
lyén megtekinthető.

A pedagógusokat köszöntötte a város
Dr. Kutics Károly képviselő úr, a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság elnöke mondott be-
szédet június 2-án a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár nagytermében meg-
rendezett Pedagógus Napon. A rendezvé-
nyen közreműködött Bálint András Kos-
suth- és Jászi Mari-díjas színművész.

 
Kedves Nyugdíjas, Aktív, és Leendő 
Pedagógusok!
Kedves Óvónők, Tanítók, Tanárok, 
Tisztelt Nevelőink!

Ebben a körben közismert, de engedjék meg, hogy elismételjem: 
a pedagógus szó az ógörög paidagogosz-ból származik, gyermekve-
zető-t jelent.

Ez az évezredek során leginkább az orosz nyelvben őrződött meg, 
az osztályfőnök szóban: классный руководитель. Az osztályt 
kézen fogva vezető… Óvodától kezdve szó szerint, később átvitt, 
mentális értelemben. Istenem, vezess a jóra, kiáltja Somlyó Zoltán a 
„Hajnali Imádság” című, megrázó versében. A pedagógusok felada-
ta is ilyen, olykor emberfeletti nehézségű: vezetni a gyermekeinket, 
a felnövő új generációt a jóra. Jó embert, szakembert, tanárt, mér-
nököt, tisztviselőt „faragni” a gyermekeinkből. 

Az iskola, az oktató-nevelő intézmény, majdnem olyan fontos 
hely a gyermek nevelésében, mint az otthon – vagy talán olykor 
fontosabb is. Nem lehet véletlen, hogy a távol-keleten, ahol a ta-
nár, a bölcs, az iskola mély tiszteletének évezredes hagyománya van, 
olyan szavak alakultak ki, hogy a tanár, az orvos: „szenszei”, vagyis 
ő, aki előttünk született (azaz többet tud nálunk, tiszteletre méltó).  
Az iskolába nem elmegy, jár a gyerek, hanem „toukousuru”, azaz 
felmegy, felemelkedik az iskolába. Az iskola szinte azonos státuszú a 
templommal. Mint ahogyan ezt Reményik Sándor az említett sza-
vak kialakulása után két évezreddel is megerősíti: „Ne hagyjátok a 
templomot, A templomot s az iskolát!”

Almádiban, szerencsére, nem állunk rosszul e tekintetben: van 
egy (kettő?) nagyszerű óvodánk, és 4, nem is akármilyen iskolánk!  
Pedagógusaink, felkészítő tanáraink fáradhatatlan munkáját dicséri, 
hogy a tanulmányi, sport, és művészeti versenyeken rengeteg díjat 
nyernek diákjaink. Nincs lehetőség felsorolni mindenkit és min-
dent, csak az (általam) aggregált számokat mondom: az idei tanév-
ben mindkét általános iskolában kb. 55-60 egyéni és csapat díjat, 
helyezést értek el tanulóink. A zeneiskolai tanulók 40, a gimnáziu-
mi diákok pedig kb. 25 díjat, helyezést nyertek. Köszönet érte a fel-
készítő tanáraiknak, a szülőknek és a diákoknak, akik öregbítették 
intézményeink, városunk hírnevét. 

Idő hiányában csak a különböző versenyeken egyéniben vagy 
csapatban első helyezést elért általános iskolai tanulók felkészítő 
tanárait említhetem: Nándoriné Palásti Judit, Czuczai Zoltánné, 
Kucserkáné Moravcsik Katalin, Hegyessy-Takács Edit, Szirbek Szil-
via, Ácsné Szalay Eszter, Dobos Ivett, Zsapka Andrea, Polniczkyné 
Farkas Éva.  A Zeneiskolából: Tamás Béláné, Nádasné Varga Kata-
lin, Huiber Gabriella, Horváth Katalin tanítványai nyertek arany 
minősítést. A Gimnázium esetében az OKTV-n Tóth Anikó, 
Tarnóczy Áron, Di Croce Gyöngyi, Ujszásziné Hudivók Erzsébet, 
Mód Rudolf és Dr. Tófalvi Renáta diákjai értek el szép sikereket.  
Ha az összes kiváló helyezést számba kellene venni, szinte a teljes 
tantestületeket kellene felsorolnom.

A kompetencia felméréseken rendszeresen jelentősen az országos 
átlag felett teljesítenek iskoláink. Különösen büszkék kell legyünk a 
Gimnáziumra, amely a legutóbbi felmérés alapján (is) nagyon szig-
nifikánsan múlja felül az országos átlagot – több mint 200 ponttal!

Pedagógusaink munkáját városunkon kívül is elismerik: Ácsné 
Szalai Eszter „Veszprém Megye Diáksportjáért” kitüntetésben ré-
szesült.

Nándoriné Palásti Judit és Kucserkáné Moravcsik Katalin a Zrí-
nyi Ilona Matematikaversenyen, ahol a Györgyi Dénes Iskola me-
gyei 2. helyezést (!) ért el,  tanári díjat kapott. Egyébként a megyé-
ben 108 általános iskola van!

Mindannyiuknak gratulálok, és szívből köszönöm!

Mint ismert, lényeges változás történt januárban - az oktatási 
rendszerben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően - 
az iskolák működtetését is átadtuk a Tankerületnek. Bízom abban, 
hogy ez valóban zökkenőmentesen történt, hiszen a visszajelzések 
ezt igazolják. Talán csak a nem szakmabeliek nem tudják, hogy az 
épületek tulajdonjoga a mienk maradt, óvodásaink, iskolásaink és a 
pedagógusok továbbra is itt élnek, tanulnak, tanítanak.

Almádi vezetése igyekezett, és ezután is igyekszik a „jó gazda” el-
várásnak megfelelni, és megváltozott szerepét tisztességesen betölte-
ni. Mit is tettünk, és mit fogunk tenni ennek érdekében?

Igen jelentős fejlesztések történtek az utóbbi néhány évben is-
koláinkban. Legfontosabbak: a Györgyi Dénes-ben tornacsarnok, 
épület felújítás, Vörösberényben műfüves pálya, a Gimnáziumban 
energetika, napelem. Az óvoda épületekben is minden évben te-
szünk (olykor foltozgatunk) valamit. Közel 700 millió Ft-ot köl-
töttünk ezekre a beruházásokra, felújításokra. Jelenleg több olyan, 
beadott, elbírálásra váró pályázatunk van, amelyek az iskolák, a 
gyermekek érdekében történő fejlesztésekre irányulnak: Új óvoda 
(talán június végén döntés születik), Gimnáziumi energetikai fej-
lesztés, új, lelátós-öltözős labdarúgó pálya – vagy pályák, ha minden 
úgy alakul, ahogy szeretnénk, összesen közel 1 milliárd Ft értékben.

Hiszem azt, hogy az Önök gondjaira bízott gyerekek elégedet-
tek az iskolai környezetükkel, és minden fejlesztési, fejlődési lépcső 
után nagyobb kedvvel járnak iskolába. Önök, kedves óvónők, taní-
tók és tanárok pedig újabb lendületet kaphatnak hivatásukhoz, az 
oktatáshoz, neveléshez.

Ilyenkor, pedagógusnapon nem feledkezhetünk meg a másik 
kezükről, melyet a szülők, nagyszülők felé nyújtanak már az első 
tanítási napon, s bizonyára nagyon szeretnék, ha ez a tanévzáróig is 
így maradna. Sajnos, sok esetben ez nem jól működik. Az óvodá-
ban, az első iskolai években még talán, de a serdülőkorban, amikor 
a legnagyobb szükség lenne a pedagógus-szülő együttműködésre, 
már ritkábban. Sok szülő éppen ekkor véli azt, hogy a „rázós” kér-
dések maradjanak csak a tanárokra, „hiszen ez a dolguk”. De aki 
már fölnevelt egy gyermeket, nagyon is jól tudja, hogy az érettségi 
előtt álló fia, leánya is nagyon gyerek még. Gyámolításra, példaké-
pekre, pozitív anyai-apai mintákra van szüksége, de legfőképp a jó 
értelemben vett szeretetre. Ha pedig ezt megkapják, akkor adni is 
képesek lesznek, minden ifjonti lázadás, és dac ellenére.

Kedves Pedagógusok! Az Önök hivatását éppúgy vezérli az 
eredménybe vetett hit, mint azét a hajósét, aki kezdetleges 
eszközökkel vágott neki az óceánnak. A jó hajós, a felfedező előbb-
utóbb partot ért, kitűzte zászlaját, mert jól kormányzott. Önök 
is így vannak ezzel, csak más időtávon: akár húsz esztendő is kell 

ahhoz, hogy visszaköszönjön az „eredmény”: az egykori rosszcsont, 
aki már doktor úr; avagy egy szorgalmas kislány, aki szeptembertől, 
friss diplomásként, ugyanabban a tanáriban készül a kémia órára. 
És ha előre köszön a városban az ács, a kórházi nővér, a pék, az 
informatikus, akkor érezhetik – élve az előző hasonlattal – hogy jól 
kormányoztak… 

Jómagam nagy hálával gondolok a kormányosokra, egykori al-
mádi tanáraimra a Kettes Számú Általános Iskolából: Szentmiklósi, 
Vörös, Sebestyén, Földes, Bécsi, Tasó, Békési tanár nénikre, Gyar-
mati, Szász, Vissy tanár bácsikra. Sajnos sokan már nincsenek kö-
zöttünk. Bizony, sokunknak ők alapozták meg a gimnáziumi, egye-
temi továbbtanulás lehetőségét, sikerét.

Máig jól emlékszem Gyarmati tanár úr egyik magyarórai történe-
tére Arany Jánosról, aki dolgozatokat javított, és a diák a korabeli 
helyesírási szabályokkal ellentétben, egy „B”-vel írta a „kevésbbé” 
szót.  Arany ezt írta a dolgozat szélére: „egy bé kevés bé.” Már akkor 
csodáltam, hogy egy ilyen szellemi óriás, a Toldi, a Walesi bárdok 
írója, milyen vicces, sőt, mai szóval, „laza” tud lenni a diákjaival. 

Arany, Babits, Gárdonyi, Áprily, Pázmány, Apáczai – ők azok a 
tanár óriások, akiknek szimbolikusan a vállára, ha felállnak, mint 
Newton a korabeli tudósokéra, a ma pedagógusai „messzebbre lát-
hatnak”, és a tanulók sikerein keresztül – mert hiszen ez az igazi 
mércéje az önök munkájának – szép, vagy egyenesen csodás ered-
ményeket érhetnek el.

Kedves Pedagógusok! A magam, a képviselő-testület, a balaton-
almádi szülők és nagyszülők nevében is tisztelettel köszönöm meg, 
hogy ebben a tanévben is esküjükhöz híven bántak gyermekeinkkel, 
unokáinkkal, egyengették útjukat; ha kellett, dorgáltak, ha kellett, 
jutalmaztak. A tanév befejezéséhez kívánok mindnyájuknak sok tü-
relmet, a nyárra pihenést, feltöltődést, s azoknak, akik a nyáron is 
– netán –dolgoznának, jó munkát, emberszeretetet.
Végül, Gárdonyi Géza szavait ajánlom a kezdő és fiatal tanítóknak, 
pedagógusoknak:

„Mikor először lépsz az iskolába,
legyen arcodon Jézus nyájassága:
szólítsd köréd a kisgyermekeket,
és símogasd meg kezecskéjüket.

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki arccal búbánatosat,
ismerd meg benn a korán-szenvedőt, –
s öleld magadhoz, és csókold meg őt.”

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Kiadó a Városház téri Kávézó!
Balatonalmádi Város Önkormányzata nyílt, egyfordulós pályá-

zat útján kedvező feltételekkel bérbe adja a 8220 Balatonalmádi, 
Városház tér 4. szám alatti, 114,83 m2 alapterületű Kávézót és a 
hozzátartozó 40 m2-es vendéglátóipari-teraszt. A Kávézó vendég-
látó-ipari tevékenységre alkal-
mas, berendezett állapotban 
kerül bérbeadásra (beépített 
bárpult-rendszerrel, bárszé-
kekkel, asztalokkal, székekkel, 
fogasokkal stb.). Az eladótér 
burkolatcseréjére és az eladó-
térben lévő 40 db szék újra-
kárpitozására 2016 tavaszán 
került sor. Eladó a volt orvosi ügyeleti autó
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A bérleti szerződés 6 év határozott időtartamra, 2017. július 05. 

napjától 2023. július 04. napjáig szól. Lehetséges éves, vagy szezonális 
üzemeltetés, amely tárgyév április 01-től tárgyév november 30-ig 
tart. A havi bérleti díj irányára a 2017. július 05. napjától 2017. 
december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan: 130.000 Ft/hó 
+ Áfa 27%, ezév júliusban a törthavi bérleti díj fizetendő.

A bérleti díj a bérlő választása szerint fizethető úgy is, hogy a 
várható bevételekhez igazodóan december, január, február, március 
hónapban csökkentett, április 01-től november 30-ig pedig a csök-
kenés összegével emelt díjat fizethet a bérlő. A bérleti díjon felül 
bérlőt terhelik a rezsiköltségek.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2017. június 23-
án, pénteken délelőtt 9.00 óra.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Bala-
tonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfoga-
dási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes 
honlapról.

A Kávézó megtekintésére 2017. június 7-én, június 13-án, jú-
nius 15-én és június 20-án délután 14.00-15.00 óra közötti idő-
pontban, legalább két munkanappal előtte történt előzetes egyezte-
tés alapján van lehetőség.

Felhívás gépjármű értékesítésére
Balatonalmádi Város Önkormányzata a 73/2017. ( III.30.) Öh. 

alapján nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki az LMM-250 frsz-ú Su-
zuki SX4 gépjármű értékesítésére. A felhívás letölthető a www.
balatonalmadi.hu honlapról. A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. június 12. A gépjármű gyártási éve 2009, hengerűrtartalma 
1.586 cm3, teljesítménye 79 kW, 180 ezer km-t futott. Színe piros, 
műszaki érvényessége: 
2017. június. A gépko-
csi az orvosi ügyelet ál-
tal használt jármű volt. 
Az autót rendszeresen 
szervizelték. Az autó 
esztétikai- és műszaki ál-
lapota korának és futás-
teljesítményének megfe-
lelő. A gépkocsi  előzetes 
bejelentkezés alapján az 
Önkormányzat székhe-
lyén megtekinthető.

A pedagógusokat köszöntötte a város
Dr. Kutics Károly képviselő úr, a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság elnöke mondott be-
szédet június 2-án a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár nagytermében meg-
rendezett Pedagógus Napon. A rendezvé-
nyen közreműködött Bálint András Kos-
suth- és Jászi Mari-díjas színművész.

 
Kedves Nyugdíjas, Aktív, és Leendő 
Pedagógusok!
Kedves Óvónők, Tanítók, Tanárok, 
Tisztelt Nevelőink!

Ebben a körben közismert, de engedjék meg, hogy elismételjem: 
a pedagógus szó az ógörög paidagogosz-ból származik, gyermekve-
zető-t jelent.

Ez az évezredek során leginkább az orosz nyelvben őrződött meg, 
az osztályfőnök szóban: классный руководитель. Az osztályt 
kézen fogva vezető… Óvodától kezdve szó szerint, később átvitt, 
mentális értelemben. Istenem, vezess a jóra, kiáltja Somlyó Zoltán a 
„Hajnali Imádság” című, megrázó versében. A pedagógusok felada-
ta is ilyen, olykor emberfeletti nehézségű: vezetni a gyermekeinket, 
a felnövő új generációt a jóra. Jó embert, szakembert, tanárt, mér-
nököt, tisztviselőt „faragni” a gyermekeinkből. 

Az iskola, az oktató-nevelő intézmény, majdnem olyan fontos 
hely a gyermek nevelésében, mint az otthon – vagy talán olykor 
fontosabb is. Nem lehet véletlen, hogy a távol-keleten, ahol a ta-
nár, a bölcs, az iskola mély tiszteletének évezredes hagyománya van, 
olyan szavak alakultak ki, hogy a tanár, az orvos: „szenszei”, vagyis 
ő, aki előttünk született (azaz többet tud nálunk, tiszteletre méltó).  
Az iskolába nem elmegy, jár a gyerek, hanem „toukousuru”, azaz 
felmegy, felemelkedik az iskolába. Az iskola szinte azonos státuszú a 
templommal. Mint ahogyan ezt Reményik Sándor az említett sza-
vak kialakulása után két évezreddel is megerősíti: „Ne hagyjátok a 
templomot, A templomot s az iskolát!”

Almádiban, szerencsére, nem állunk rosszul e tekintetben: van 
egy (kettő?) nagyszerű óvodánk, és 4, nem is akármilyen iskolánk!  
Pedagógusaink, felkészítő tanáraink fáradhatatlan munkáját dicséri, 
hogy a tanulmányi, sport, és művészeti versenyeken rengeteg díjat 
nyernek diákjaink. Nincs lehetőség felsorolni mindenkit és min-
dent, csak az (általam) aggregált számokat mondom: az idei tanév-
ben mindkét általános iskolában kb. 55-60 egyéni és csapat díjat, 
helyezést értek el tanulóink. A zeneiskolai tanulók 40, a gimnáziu-
mi diákok pedig kb. 25 díjat, helyezést nyertek. Köszönet érte a fel-
készítő tanáraiknak, a szülőknek és a diákoknak, akik öregbítették 
intézményeink, városunk hírnevét. 

Idő hiányában csak a különböző versenyeken egyéniben vagy 
csapatban első helyezést elért általános iskolai tanulók felkészítő 
tanárait említhetem: Nándoriné Palásti Judit, Czuczai Zoltánné, 
Kucserkáné Moravcsik Katalin, Hegyessy-Takács Edit, Szirbek Szil-
via, Ácsné Szalay Eszter, Dobos Ivett, Zsapka Andrea, Polniczkyné 
Farkas Éva.  A Zeneiskolából: Tamás Béláné, Nádasné Varga Kata-
lin, Huiber Gabriella, Horváth Katalin tanítványai nyertek arany 
minősítést. A Gimnázium esetében az OKTV-n Tóth Anikó, 
Tarnóczy Áron, Di Croce Gyöngyi, Ujszásziné Hudivók Erzsébet, 
Mód Rudolf és Dr. Tófalvi Renáta diákjai értek el szép sikereket.  
Ha az összes kiváló helyezést számba kellene venni, szinte a teljes 
tantestületeket kellene felsorolnom.

A kompetencia felméréseken rendszeresen jelentősen az országos 
átlag felett teljesítenek iskoláink. Különösen büszkék kell legyünk a 
Gimnáziumra, amely a legutóbbi felmérés alapján (is) nagyon szig-
nifikánsan múlja felül az országos átlagot – több mint 200 ponttal!

Pedagógusaink munkáját városunkon kívül is elismerik: Ácsné 
Szalai Eszter „Veszprém Megye Diáksportjáért” kitüntetésben ré-
szesült.

Nándoriné Palásti Judit és Kucserkáné Moravcsik Katalin a Zrí-
nyi Ilona Matematikaversenyen, ahol a Györgyi Dénes Iskola me-
gyei 2. helyezést (!) ért el,  tanári díjat kapott. Egyébként a megyé-
ben 108 általános iskola van!

Mindannyiuknak gratulálok, és szívből köszönöm!

Mint ismert, lényeges változás történt januárban - az oktatási 
rendszerben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően - 
az iskolák működtetését is átadtuk a Tankerületnek. Bízom abban, 
hogy ez valóban zökkenőmentesen történt, hiszen a visszajelzések 
ezt igazolják. Talán csak a nem szakmabeliek nem tudják, hogy az 
épületek tulajdonjoga a mienk maradt, óvodásaink, iskolásaink és a 
pedagógusok továbbra is itt élnek, tanulnak, tanítanak.

Almádi vezetése igyekezett, és ezután is igyekszik a „jó gazda” el-
várásnak megfelelni, és megváltozott szerepét tisztességesen betölte-
ni. Mit is tettünk, és mit fogunk tenni ennek érdekében?

Igen jelentős fejlesztések történtek az utóbbi néhány évben is-
koláinkban. Legfontosabbak: a Györgyi Dénes-ben tornacsarnok, 
épület felújítás, Vörösberényben műfüves pálya, a Gimnáziumban 
energetika, napelem. Az óvoda épületekben is minden évben te-
szünk (olykor foltozgatunk) valamit. Közel 700 millió Ft-ot köl-
töttünk ezekre a beruházásokra, felújításokra. Jelenleg több olyan, 
beadott, elbírálásra váró pályázatunk van, amelyek az iskolák, a 
gyermekek érdekében történő fejlesztésekre irányulnak: Új óvoda 
(talán június végén döntés születik), Gimnáziumi energetikai fej-
lesztés, új, lelátós-öltözős labdarúgó pálya – vagy pályák, ha minden 
úgy alakul, ahogy szeretnénk, összesen közel 1 milliárd Ft értékben.

Hiszem azt, hogy az Önök gondjaira bízott gyerekek elégedet-
tek az iskolai környezetükkel, és minden fejlesztési, fejlődési lépcső 
után nagyobb kedvvel járnak iskolába. Önök, kedves óvónők, taní-
tók és tanárok pedig újabb lendületet kaphatnak hivatásukhoz, az 
oktatáshoz, neveléshez.

Ilyenkor, pedagógusnapon nem feledkezhetünk meg a másik 
kezükről, melyet a szülők, nagyszülők felé nyújtanak már az első 
tanítási napon, s bizonyára nagyon szeretnék, ha ez a tanévzáróig is 
így maradna. Sajnos, sok esetben ez nem jól működik. Az óvodá-
ban, az első iskolai években még talán, de a serdülőkorban, amikor 
a legnagyobb szükség lenne a pedagógus-szülő együttműködésre, 
már ritkábban. Sok szülő éppen ekkor véli azt, hogy a „rázós” kér-
dések maradjanak csak a tanárokra, „hiszen ez a dolguk”. De aki 
már fölnevelt egy gyermeket, nagyon is jól tudja, hogy az érettségi 
előtt álló fia, leánya is nagyon gyerek még. Gyámolításra, példaké-
pekre, pozitív anyai-apai mintákra van szüksége, de legfőképp a jó 
értelemben vett szeretetre. Ha pedig ezt megkapják, akkor adni is 
képesek lesznek, minden ifjonti lázadás, és dac ellenére.

Kedves Pedagógusok! Az Önök hivatását éppúgy vezérli az 
eredménybe vetett hit, mint azét a hajósét, aki kezdetleges 
eszközökkel vágott neki az óceánnak. A jó hajós, a felfedező előbb-
utóbb partot ért, kitűzte zászlaját, mert jól kormányzott. Önök 
is így vannak ezzel, csak más időtávon: akár húsz esztendő is kell 

ahhoz, hogy visszaköszönjön az „eredmény”: az egykori rosszcsont, 
aki már doktor úr; avagy egy szorgalmas kislány, aki szeptembertől, 
friss diplomásként, ugyanabban a tanáriban készül a kémia órára. 
És ha előre köszön a városban az ács, a kórházi nővér, a pék, az 
informatikus, akkor érezhetik – élve az előző hasonlattal – hogy jól 
kormányoztak… 

Jómagam nagy hálával gondolok a kormányosokra, egykori al-
mádi tanáraimra a Kettes Számú Általános Iskolából: Szentmiklósi, 
Vörös, Sebestyén, Földes, Bécsi, Tasó, Békési tanár nénikre, Gyar-
mati, Szász, Vissy tanár bácsikra. Sajnos sokan már nincsenek kö-
zöttünk. Bizony, sokunknak ők alapozták meg a gimnáziumi, egye-
temi továbbtanulás lehetőségét, sikerét.

Máig jól emlékszem Gyarmati tanár úr egyik magyarórai történe-
tére Arany Jánosról, aki dolgozatokat javított, és a diák a korabeli 
helyesírási szabályokkal ellentétben, egy „B”-vel írta a „kevésbbé” 
szót.  Arany ezt írta a dolgozat szélére: „egy bé kevés bé.” Már akkor 
csodáltam, hogy egy ilyen szellemi óriás, a Toldi, a Walesi bárdok 
írója, milyen vicces, sőt, mai szóval, „laza” tud lenni a diákjaival. 

Arany, Babits, Gárdonyi, Áprily, Pázmány, Apáczai – ők azok a 
tanár óriások, akiknek szimbolikusan a vállára, ha felállnak, mint 
Newton a korabeli tudósokéra, a ma pedagógusai „messzebbre lát-
hatnak”, és a tanulók sikerein keresztül – mert hiszen ez az igazi 
mércéje az önök munkájának – szép, vagy egyenesen csodás ered-
ményeket érhetnek el.

Kedves Pedagógusok! A magam, a képviselő-testület, a balaton-
almádi szülők és nagyszülők nevében is tisztelettel köszönöm meg, 
hogy ebben a tanévben is esküjükhöz híven bántak gyermekeinkkel, 
unokáinkkal, egyengették útjukat; ha kellett, dorgáltak, ha kellett, 
jutalmaztak. A tanév befejezéséhez kívánok mindnyájuknak sok tü-
relmet, a nyárra pihenést, feltöltődést, s azoknak, akik a nyáron is 
– netán –dolgoznának, jó munkát, emberszeretetet.
Végül, Gárdonyi Géza szavait ajánlom a kezdő és fiatal tanítóknak, 
pedagógusoknak:

„Mikor először lépsz az iskolába,
legyen arcodon Jézus nyájassága:
szólítsd köréd a kisgyermekeket,
és símogasd meg kezecskéjüket.

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki arccal búbánatosat,
ismerd meg benn a korán-szenvedőt, –
s öleld magadhoz, és csókold meg őt.”

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Kiadó a Városház téri Kávézó!
Balatonalmádi Város Önkormányzata nyílt, egyfordulós pályá-

zat útján kedvező feltételekkel bérbe adja a 8220 Balatonalmádi, 
Városház tér 4. szám alatti, 114,83 m2 alapterületű Kávézót és a 
hozzátartozó 40 m2-es vendéglátóipari-teraszt. A Kávézó vendég-
látó-ipari tevékenységre alkal-
mas, berendezett állapotban 
kerül bérbeadásra (beépített 
bárpult-rendszerrel, bárszé-
kekkel, asztalokkal, székekkel, 
fogasokkal stb.). Az eladótér 
burkolatcseréjére és az eladó-
térben lévő 40 db szék újra-
kárpitozására 2016 tavaszán 
került sor. Eladó a volt orvosi ügyeleti autó



Gyermeknapi meglepetés az oviban 

A Balatonalmádi Városi Baleset-megelőzési Bizottság által meg-
hirdetett közlekedésbiztonsági rajzpályázatra az óvodás és általános 
iskola alsó és felső tagozatos kategóriájában mintegy 220 pálya-
munka érkezett. Voltak új intézmények a beküldők között, de vol-
tak már hagyományosan részt vevők is.

A legaktívabb intézmények között található a balatonalmádi Ma-
gocskák Óvoda. Az onnan beérkezett rajzok közül került ki a  rend-
őr-zsűri által az első három helyezett pályamunka. A Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság megelőzési munkatársa az óvoda gyermeknapi 
rendezvényén adta át a könyvjutalmakat a díjazottaknak és a köz-
lekedésbiztonságot szolgáló kerékpáros védőfelszereléseket az óvoda 
vezetőjének.

1. Gózon Borka, 
  Balatonalmádi, Magocskák Óvoda, Gesztenye csoport

2. Kővári Géda  
  Balatonalmádi, Magocskák Óvoda, Gesztenye csoport

3. Lázár Emma 
  Balatonalmádi, Magocskák Óvoda, Hétszínvirág csoport

Magocskák Alapítvány hírei 
Gyereknap az óvodában. Nehéz röviden leírni a vidámságot, a 

jókedvet, a hangosan kacagó gyerekek látványát, a szülők, és óvó 
nénik örömét, amit a Kolompos együttes gyereknapi koncertje szer-
zett a Bajcsy úti, és a Mogyoró úti ovisoknak, családjaiknak, és az 
óvodai nevelőknek egyaránt. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy 
alapítványunk Balatonalmádi Város Önkormányzatával közösen 
finanszírozhatta a koncertet! Köszönjük a Kolompos együttesnek, 
hogy daloltak és megtáncoltattak mindenkit, sőt, azt is elmesélték az 
ovisoknak, hogy mit jelent a májusfa állítás hagyománya. Valamint, 
hogy felejthetetlen szerepjátékkal mutatták be, hogyan menekülnek 
a legények a vérmes házőrzők elől május első éjszakáján, és milyen 
csellel sikerülhet mégis a legénynek a fát kedvese ablaka alá állítani.

A gyereknap további programjaiért pedig az óvó néniknek és da-
dusoknak hálásak a szülők és gyerekek, köztük az alapítvány ön-
kéntesei, mert mindenki gondtalan jókedvvel tölthette el azt a két 
mesés órát az ovik udvarán: ügyességi feladatokkal, palacsintázással, 
közös játékkal. 

Bárcsak többször lenne gyereknap egy évben!

 A Magocskák Alapítvány Csapata

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 6
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2017. június Krónika
Albacete – a kések városa 

2017. május 13-án útnak indultunk Spanyolországba, hogy a két 
éves Erasmus+ projektünk utolsó állomásán, az albacetei Alto de los 
Molinos Secondary School szervezésében részt vegyünk a ránk váró 
programokon.

Diákjainkat spanyol családok fogadták. Jártunk a Tartományi 
Hivatalban, ahol a polgármester fogadta a négy országból (Olasz-
ország, Görögország, Szlovákia és Magyarország) érkezett diákokat 
és tanáraikat. Az első Diák tanácskozáson kialakításra került a más-
napi piaci árusítás stratégiája. Az újrahasznosított termékek sikeres 
eladását követően egy csodálatos kisvárosba utaztunk, Alcalá del 
Júcarba.

A következő napon különböző workshopokon vettünk részt, majd 
csütörtökön elutaztunk a tengerparti Altea városba, ahol a városné-
zés után még meg is mártózhattunk a tengerben.

Az utolsó napon pedig a zenetanár, projektkoordinátor, Francis-
co Román Martinez vezényletével diákjai egy lenyűgöző koncerten 
mutatták be zenei tehetségüket.

Diákjaink és az őket fogadók között olyan barátságok alakultak 
ki, melyeket az albacetei éles kések sem vághatnak el.

Őszintén sajnáltuk, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a két év, mely 
ugyan sok munkával járt, de egész életünkre emlékezetes marad.

PZI

(balról jobbra): Simon Orsolya, Dudásné Pirik Mariann,
Kocsor Nóra (9B), Perczelné Zallár Ildikó, Balogh Regina (10B), 
Hegedűs Johanna (10B), Kácsor Andrea (10A)

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályai-
ról szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet alapján a lakossági szektor-
ba tartozó ingatlanok esetében a kémények időszakos ellenőrzése, 
tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormun-
ka) ingyenes, ha azt a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-
ipari szolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban 
el tudja végezni. Ha második időpontban sem sikerül a munkát 
elvégezni, az ingatlan használója/tulajdonosa köteles a meghiúsu-
lás napjától számított harminc napon belül a közfeladatot ellátóval 
egyeztetni. Ebben az esetben a 2015. július 1-i állapot szerinti köz-
szolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat 
kell fizetni. Amennyiben az említett időintervallumban sem tör-
ténik meg az egyeztetés, a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó 
értesíti a tűzvédelmi hatóságot. Az átjelentést követő munkavégzést 
már megrendelésre kell elvégezni és helyszíni szemle díjjal is terhelt.

Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon 
lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, 
vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fi-
óktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisz-
tításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan hasz-
nálójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie. 
A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi 
kéményseprő-ipari tevékenységért díjat kell fizetni.

Azon társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanok esetében, melyekbe 
közületek vannak bejelentve a költségtérítés a társasház, lakásszövet-
kezeti lakóépület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele. 
A költségtérítés és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi 
kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtan-
dó köztartozásnak minősülnek. A költségtérítés megfizetése tekin-
tetében a közös tulajdonban álló ingatlan esetén az egy háztartásban 
életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan 
esetén a használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
Teljes körű tájékoztatás:
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu (Tűzvédelem/Kéménysep-
rő-ipari tevékenység/Kapcsolódó hírek)
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztatok ol-
dalon találhatóak.

Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Úszó Világbajnokság 2017. - Balatonfüred
Időpont: 2017. Július 14-30.

A Balaton a vízi sportok jól bejáratott helyszíneként a nyílt vízi 
úszók számára egy igazi paradicsom. A versenypályát a Tagore sé-
tány közelében, a balatonfüredi kikötőnél alakítják ki, tökéletes lát-
ványt nyújtva mind a versenyre, mind pedig a Tihanyi-félszigetre. 
Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava a résztvevőknek kellemes és 
biztonságos vízhőmérsékletet ígér.

Balatonalmádit annyiban érinti a világbajnokság, hogy az a több 
ezer oda látogató a 71 sz. úton, és 29 sz. vasút vonalon érkezik. A 
sportolók a Balatonfűzfői uszodában fognak edzeni.

Lesz olyan program, amikor a sportolókat Budapest-Balatonfü-
red között napi utaztatással szállítják. /autóbusz – vonat/ 

A nyári megszokottnál lényegesen nagyobb forgalom várható az 
utakon és vasúton. Fel kell készülni arra, hogy nehézkes, lassú köz-
lekedés lesz. Sokkal nagyobb türelemre, és egymás segítségére lesz 
szükség, különösen a gyerekek, és az idősek vonatkozásában. Uta-
zás előtt feltétlen tájékozódjon az út-informnál, vagy az interneten. 
Eseménymentes napokat, és boldog hazatérést mindenkinek.

Balogh Csaba
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület

Tájékoztatás kéményseprő-ipari 
tevékenységről

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tör-
vény, valamint a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló kor-
mányrendelet alapján, 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem a 
települések azon ingatlanaiban végzi a kémények időszakos ellenőr-
zését, illetve a műszaki vizsgálatát, amelyek magánszemély tulajdo-
nában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, 
telephelye, fióktelepe bejelentve. Emellett valamennyi társasház-
ban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban - függetlenül attól, hogy 
az adott ingatlanba gazdálkodó szervezet van-e bejelentve - (vagyis 
a lakossági szektorban) ellenőriz. A gazdálkodó szervezet tulajdo-
nában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, 
fióktelepéül szolgáló önálló ingatlanokban (vagyis a közületi szek-
torban) azok a kéményseprő-ipari szolgáltatók látják el ezt a felada-
tot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység 
végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették. Azokon a telepü-
léseken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási 
szerződését, a kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, 
mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szer-
ződés lejáratáig. A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kö-
telező feladat, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a 
megmaradó kéményseprő-ipari szolgáltatók egyaránt előre üteme-
zett sormunkában látnak el. A közületi szektorba tartozó ingatlanok 
esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön 
jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek 
elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja 
a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilt-
hatja a kémény használatától.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY TALÁLT INGÓSÁGOKRA
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala az őrzésben lévő 

talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a 
beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a 
találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára. 

Az árverés ideje: 2017. június hó 8 nap – 10.00 óra
Helye: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala
 padlásgaléria
 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Az első árverésen el nem adott dolog árverésének
ideje:  2017. június hó 15 nap – 10.00 óra
Helye: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala 
 padlásgaléria
 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Az árverésre kerülő ingóságok listáját - mely tartalmazza a becs-

értékeket is - a www.balatonalmadi.hu honlapon, vagy Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. ) I. em. 30 iroda helységében ügyfélfogadási 
időben (hétfő, szerda: 08 -16.00 óráig, péntek: 08 -13.30 óráig) 
lehet megtekinteni. 

Az árverésre kerülő ingóságokat –valamint az első árverésen el 
nem adott - ingóságokat az árveréseket megelőzően 1 órával lehet 
megtekinteni az árverés helyszínén. Előárverezési jog nincs. 

Az ingóságok használtak. 
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 

LIII. törvény (Vht.) 123 -129. §-ban leírt rendelkezések vonatkoz-
nak. 
Balatonalmádi, 2017. május 19. 

dr. Hoffmann Gyöngyi, jegyző



Gyermeknapi meglepetés az oviban 

A Balatonalmádi Városi Baleset-megelőzési Bizottság által meg-
hirdetett közlekedésbiztonsági rajzpályázatra az óvodás és általános 
iskola alsó és felső tagozatos kategóriájában mintegy 220 pálya-
munka érkezett. Voltak új intézmények a beküldők között, de vol-
tak már hagyományosan részt vevők is.

A legaktívabb intézmények között található a balatonalmádi Ma-
gocskák Óvoda. Az onnan beérkezett rajzok közül került ki a  rend-
őr-zsűri által az első három helyezett pályamunka. A Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság megelőzési munkatársa az óvoda gyermeknapi 
rendezvényén adta át a könyvjutalmakat a díjazottaknak és a köz-
lekedésbiztonságot szolgáló kerékpáros védőfelszereléseket az óvoda 
vezetőjének.

1. Gózon Borka, 
  Balatonalmádi, Magocskák Óvoda, Gesztenye csoport

2. Kővári Géda  
  Balatonalmádi, Magocskák Óvoda, Gesztenye csoport

3. Lázár Emma 
  Balatonalmádi, Magocskák Óvoda, Hétszínvirág csoport

Magocskák Alapítvány hírei 
Gyereknap az óvodában. Nehéz röviden leírni a vidámságot, a 

jókedvet, a hangosan kacagó gyerekek látványát, a szülők, és óvó 
nénik örömét, amit a Kolompos együttes gyereknapi koncertje szer-
zett a Bajcsy úti, és a Mogyoró úti ovisoknak, családjaiknak, és az 
óvodai nevelőknek egyaránt. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy 
alapítványunk Balatonalmádi Város Önkormányzatával közösen 
finanszírozhatta a koncertet! Köszönjük a Kolompos együttesnek, 
hogy daloltak és megtáncoltattak mindenkit, sőt, azt is elmesélték az 
ovisoknak, hogy mit jelent a májusfa állítás hagyománya. Valamint, 
hogy felejthetetlen szerepjátékkal mutatták be, hogyan menekülnek 
a legények a vérmes házőrzők elől május első éjszakáján, és milyen 
csellel sikerülhet mégis a legénynek a fát kedvese ablaka alá állítani.

A gyereknap további programjaiért pedig az óvó néniknek és da-
dusoknak hálásak a szülők és gyerekek, köztük az alapítvány ön-
kéntesei, mert mindenki gondtalan jókedvvel tölthette el azt a két 
mesés órát az ovik udvarán: ügyességi feladatokkal, palacsintázással, 
közös játékkal. 

Bárcsak többször lenne gyereknap egy évben!

 A Magocskák Alapítvány Csapata

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 6
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2017. június Krónika
Albacete – a kések városa 

2017. május 13-án útnak indultunk Spanyolországba, hogy a két 
éves Erasmus+ projektünk utolsó állomásán, az albacetei Alto de los 
Molinos Secondary School szervezésében részt vegyünk a ránk váró 
programokon.

Diákjainkat spanyol családok fogadták. Jártunk a Tartományi 
Hivatalban, ahol a polgármester fogadta a négy országból (Olasz-
ország, Görögország, Szlovákia és Magyarország) érkezett diákokat 
és tanáraikat. Az első Diák tanácskozáson kialakításra került a más-
napi piaci árusítás stratégiája. Az újrahasznosított termékek sikeres 
eladását követően egy csodálatos kisvárosba utaztunk, Alcalá del 
Júcarba.

A következő napon különböző workshopokon vettünk részt, majd 
csütörtökön elutaztunk a tengerparti Altea városba, ahol a városné-
zés után még meg is mártózhattunk a tengerben.

Az utolsó napon pedig a zenetanár, projektkoordinátor, Francis-
co Román Martinez vezényletével diákjai egy lenyűgöző koncerten 
mutatták be zenei tehetségüket.

Diákjaink és az őket fogadók között olyan barátságok alakultak 
ki, melyeket az albacetei éles kések sem vághatnak el.

Őszintén sajnáltuk, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a két év, mely 
ugyan sok munkával járt, de egész életünkre emlékezetes marad.

PZI

(balról jobbra): Simon Orsolya, Dudásné Pirik Mariann,
Kocsor Nóra (9B), Perczelné Zallár Ildikó, Balogh Regina (10B), 
Hegedűs Johanna (10B), Kácsor Andrea (10A)

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályai-
ról szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet alapján a lakossági szektor-
ba tartozó ingatlanok esetében a kémények időszakos ellenőrzése, 
tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormun-
ka) ingyenes, ha azt a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-
ipari szolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban 
el tudja végezni. Ha második időpontban sem sikerül a munkát 
elvégezni, az ingatlan használója/tulajdonosa köteles a meghiúsu-
lás napjától számított harminc napon belül a közfeladatot ellátóval 
egyeztetni. Ebben az esetben a 2015. július 1-i állapot szerinti köz-
szolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat 
kell fizetni. Amennyiben az említett időintervallumban sem tör-
ténik meg az egyeztetés, a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó 
értesíti a tűzvédelmi hatóságot. Az átjelentést követő munkavégzést 
már megrendelésre kell elvégezni és helyszíni szemle díjjal is terhelt.

Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon 
lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, 
vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fi-
óktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisz-
tításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan hasz-
nálójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie. 
A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi 
kéményseprő-ipari tevékenységért díjat kell fizetni.

Azon társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanok esetében, melyekbe 
közületek vannak bejelentve a költségtérítés a társasház, lakásszövet-
kezeti lakóépület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele. 
A költségtérítés és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi 
kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtan-
dó köztartozásnak minősülnek. A költségtérítés megfizetése tekin-
tetében a közös tulajdonban álló ingatlan esetén az egy háztartásban 
életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan 
esetén a használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
Teljes körű tájékoztatás:
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu (Tűzvédelem/Kéménysep-
rő-ipari tevékenység/Kapcsolódó hírek)
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztatok ol-
dalon találhatóak.

Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Úszó Világbajnokság 2017. - Balatonfüred
Időpont: 2017. Július 14-30.

A Balaton a vízi sportok jól bejáratott helyszíneként a nyílt vízi 
úszók számára egy igazi paradicsom. A versenypályát a Tagore sé-
tány közelében, a balatonfüredi kikötőnél alakítják ki, tökéletes lát-
ványt nyújtva mind a versenyre, mind pedig a Tihanyi-félszigetre. 
Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava a résztvevőknek kellemes és 
biztonságos vízhőmérsékletet ígér.

Balatonalmádit annyiban érinti a világbajnokság, hogy az a több 
ezer oda látogató a 71 sz. úton, és 29 sz. vasút vonalon érkezik. A 
sportolók a Balatonfűzfői uszodában fognak edzeni.

Lesz olyan program, amikor a sportolókat Budapest-Balatonfü-
red között napi utaztatással szállítják. /autóbusz – vonat/ 

A nyári megszokottnál lényegesen nagyobb forgalom várható az 
utakon és vasúton. Fel kell készülni arra, hogy nehézkes, lassú köz-
lekedés lesz. Sokkal nagyobb türelemre, és egymás segítségére lesz 
szükség, különösen a gyerekek, és az idősek vonatkozásában. Uta-
zás előtt feltétlen tájékozódjon az út-informnál, vagy az interneten. 
Eseménymentes napokat, és boldog hazatérést mindenkinek.

Balogh Csaba
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület

Tájékoztatás kéményseprő-ipari 
tevékenységről

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tör-
vény, valamint a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló kor-
mányrendelet alapján, 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem a 
települések azon ingatlanaiban végzi a kémények időszakos ellenőr-
zését, illetve a műszaki vizsgálatát, amelyek magánszemély tulajdo-
nában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, 
telephelye, fióktelepe bejelentve. Emellett valamennyi társasház-
ban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban - függetlenül attól, hogy 
az adott ingatlanba gazdálkodó szervezet van-e bejelentve - (vagyis 
a lakossági szektorban) ellenőriz. A gazdálkodó szervezet tulajdo-
nában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, 
fióktelepéül szolgáló önálló ingatlanokban (vagyis a közületi szek-
torban) azok a kéményseprő-ipari szolgáltatók látják el ezt a felada-
tot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység 
végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették. Azokon a telepü-
léseken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási 
szerződését, a kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, 
mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szer-
ződés lejáratáig. A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kö-
telező feladat, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a 
megmaradó kéményseprő-ipari szolgáltatók egyaránt előre üteme-
zett sormunkában látnak el. A közületi szektorba tartozó ingatlanok 
esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön 
jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek 
elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja 
a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilt-
hatja a kémény használatától.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY TALÁLT INGÓSÁGOKRA
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala az őrzésben lévő 

talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a 
beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a 
találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára. 

Az árverés ideje: 2017. június hó 8 nap – 10.00 óra
Helye: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala
 padlásgaléria
 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Az első árverésen el nem adott dolog árverésének
ideje:  2017. június hó 15 nap – 10.00 óra
Helye: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala 
 padlásgaléria
 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Az árverésre kerülő ingóságok listáját - mely tartalmazza a becs-

értékeket is - a www.balatonalmadi.hu honlapon, vagy Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. ) I. em. 30 iroda helységében ügyfélfogadási 
időben (hétfő, szerda: 08 -16.00 óráig, péntek: 08 -13.30 óráig) 
lehet megtekinteni. 

Az árverésre kerülő ingóságokat –valamint az első árverésen el 
nem adott - ingóságokat az árveréseket megelőzően 1 órával lehet 
megtekinteni az árverés helyszínén. Előárverezési jog nincs. 

Az ingóságok használtak. 
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 

LIII. törvény (Vht.) 123 -129. §-ban leírt rendelkezések vonatkoz-
nak. 
Balatonalmádi, 2017. május 19. 

dr. Hoffmann Gyöngyi, jegyző
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Berényi kisokos matekosok 
A télutó a matematika versenyek időszaka. A közkedvelt Zrínyi 

Ilona matematika versenyre, Balatonfüredre utaztunk február 17-
én. A versenyen gondolkodtató, feleletválasztásos kérdéseket kaptak 
a gyerekek. A megyei fordulón legjobb eredményt Török Dorka 6. 
a. osztályos (18.hely), Gitta Imre 5. osztályos (21. hely) és Balogh 
Enikő 2. b. osztályos (26. hely) tanuló érte el. A legeredményesebb 
csapatok tagjai Mesics Borbála 4. a., Czúni Vilmos 4. b., Somorácz 
Olivér 4. a. (9. hely) Gitta Imre, Lendvai Réka, Biró Dominika 5.  
(10. hely) Török Dorka 6. a, Gyarmati Dóra 6. b., Bujtás Marcell 
6. a. (7. hely) és Istenes Bence, Telek Marcell, Bozzay Barnabás 8. 
a. (9. hely) dicséretet érdemelnek.

A második versenyünk, a Kenguru matematika verseny márci-
us 16-án az iskolában került megrendezésre. Ez a verseny népszerű 
azon tanulók körében is, akik nem szeretnek idegen környezetben 
versenyezni. A népes mezőnyből szép eredménnyel a következő ta-
nulóink büszkélkedhetnek: Kedves Lőrinc (5. hely), Telek Marcell, 
Zsendovics Máté 8. a., Török Dorka 6. a., Gitta Panna, Ficsor 
Zsófia 7., Czúni Vilmos 4. b., Mesics Borbála 4. a., és Gitta Imre 
5. osztályos tanuló. 

A Varga Tamás matematika versenyen Kedves Lőrinc a megyei 
fordulón 3. helyezést ért el, így az ország legjobb matematikusaival 
mérhette össze tudását az országos döntőben. 

Reméljük a versenyzőkkel együtt mi felkészítő tanárok is, Zanathy 
László, Kovács Katalin és Kovácsné Ulrich Julianna, hogy a verseny-
zési kedvünk a nyárral nem fog elszállni és a következő tanévben 
még nagyobb lelkesedéssel és kitartással, még jobb eredményekkel 
örvendeztethetjük meg egymást.

Sikeres berényi focistáink 
A vörösberényi iskola labdarúgó csapataival a II. és a III. korcso-

port körzeti diákolimpiai küzdelmeiben voltunk érdekeltek.
A kisebbekkel kiélezett, nagyon szoros csatában épphogy lema-

radtunk az első helyről, így ezüstérmet szereztünk. A csapat tagjai, 
állnak: Czintos Benedek, Czúni Vilmos, Beődi Bence, Kovács Le-
vente, Kocsis Barnabás, Szapáry Dániel és Di Croce David. Guggol-
nak: Bagarus Andor, Orbán Jácint, Matos Manó, Somorácz Olivér, 
Czintos Balázs.

A nagyobb korosztályban szintén beverekedtük magunkat a dön-
tőbe, ám ott már nem tudtuk két kulcsjátékosunk hiányát pótolni, 
így végül szintén a második helyen végeztünk. A csapat tagjai, áll-
nak: Szapáry Dániel, Gerendai Máté, Bujtás Marcell, Kovács Kor-
nél, Nagy Huba, Deres Péter, Herendi Ágoston és Di Croce Da-
vid. Guggolnak: Czintos Benedek, Somorácz Olivér, Czúni Vilmos, 
Orbán Jácint, Kocsis Barnabás. Hiányoztak: Beődi Bence és Matos 
Manó. Gratulálunk!

„Nincs szükségünk többé hősökre, elég, ha végre valaki kiviszi az új-
rahasznosítható hulladékot.”

(Banksy – festőművész aktivista)

Tudjuk, hogy korábban is volt globális klímaváltozás, de az nem 
pár évtized alatt zajlott le, hanem több ezer év alatt. Így a fenti mottó 
jegyében a Vörösberényi Iskolában is sor került a „fenntarthatósági 
témahét” megrendezésére. (Fenntarthatóság-környezettudatosság 
Témahete 2017. április 24–28.)

Ennek keretében papírgyűjtésre került sor. Itt köszönjük meg a 
szülők, nagyszülők segítségét, hiszen 4800 kilogrammnyi papírhul-
ladékot sikerült gyűjtőkonténerbe halmozni.

Az alsó tagozatos gyermekek különböző foglalkozásokon keresztül 
ismerkedhettek a környezetvédelem fontosságával. Néhány esemény, 
ami lázba hozta a kisebbeket:

•	 Nemszemétke	 lények”	 címmel	 az	 újrahasznosítás	 jegyében	
különböző háztartási hulladékokból kis lényeket alkottunk, 
valamint minden osztály közös kreatív munkában megál-
modta a maga „Ökovárosát”. Az elkészült alkotásokból kiál-
lítás nyílt az aulában. 

•	 A	veszprémi	Laczkó	Dezső	Múzeumban	a	2–3.	osztályosok	
élvezhették a zirci Természettudományi Múzeum szakembe-
rének foglalkozását a Bakony élővilágáról, látogatható termé-
szeti értékeiről.

•	 A	Pannónia	Kulturális	Központban	az	1–4.	osztály	megte-
kintette Egry Csaba izgalmas, érdekes vetítését és előadását 
Magyarország barlangjairól.

•	 Projektnap	keretében	az	alsó	tagozat	közösen	tanult	egy	szép	
dalt Földünkről, melyről felvétel is készült 110 gyerek elő-
adásában. Fenntarthatósággal kapcsolatos filmnézés után 
közös alkotás következett, illetve ökológiával és környezettu-
datossággal kapcsolatos játékokat játszottak csapatokban.

•	 A	3.	osztályosok	bekapcsolódtak	 	a	„Fogadj	örökbe	egy	vi-
zes élőhelyet” című pályázatba, melynek keretében az iskola 
melletti patak élővilágát tanulmányozták, terepi megfigyelé-
seket, méréseket, vizsgálódásokat végeztek heteken keresztül.

A felső tagozatos diákok  a tanítási órákon kívül egy szervezett, 
a környezettudatosságot erősítő, követendő példákat közvetítő, több 
állomásos akadálypályán vettek részt, ahol játékos, de komoly tartal-
mú feladatokat kellett megoldaniuk osztályonként. Itt megismerked-
hettek az „ökolábnyom” fogalmával, sőt megtudhatták azt is, hogy 
milyen tevékenységgel mekkora ökolábnyomot hagyunk magunk 
után. Minél kisebb ez a lábnyom, annál jobb az utókornak. Szóke-
reső játék segítségével a témához kapcsolódó szavakat kutattak, majd 
az okostelefonok segítségével ezek jelentését is meg kellett magyaráz-
niuk. Megismerkedtek a raklapok újrahasznosításának lehetőségeivel, 
majd egy kis testmozgás érdekében célba is dobtak rájuk. A „Keresd 
a párod!” játék során a fenntarthatósággal kapcsolatos kifejezéseket 
párosítottak össze, mint például a „tudatos vásárlás”. A szelektív hul-
ladékgyűjtés már nem jelentett újdonságot a gyerekeknek, magabiz-
tosan tudták a hulladékfajtákat csoportosítani. Az új és a már meglé-
vő ismeretek megerősítésére totóval zárult a jó hangulatú foglalkozás.

Vörösberényi sikerek  
az Atlétika Diákolimpián 

Április 27-én került megrendezésre Veszprémben az atlétika 
többpróba körzeti döntője. A kedvező időjárás segítette a szerve-
zők munkáját, a 3-8. évfolyamos diákok pedig nagy lelkesedéssel és 
sportszerű versenyzéssel küzdöttek a helyezésekért.

A Vörösberényi Általános Iskola diákjai az idén is kiemelkedően 
szerepeltek, 3 csapattal szereztek győzelmet, amivel kiérdemelték a 
megyei döntőbe jutást.

Részletes eredményeink:
I. kcs. leány csapat I. helyezés 

(Czintos Kata, Gyarmati Eszter, Mesics Borbála Murai Rebeka Or-
bán Zselyke, Pásztor Emília) egyéniben: Murai Rebeka I. helyezés

II. kcs. fiú csapat IV. helyezés
(Beődi Bence, Czintos Benedek, Kocsis Barnabás, Matos Manó, 

Somorácz Olivér, Szántó Benedek) egyéniben: Beődi Bence II. helyezés
III. kcs. leány csapat II. helyezés

(Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra, Jakab Alexandra, Kun Doroty-
tya, Somorácz Luca, Zsendovics Lilla)

IV. kcs leány csapat I. helyezés
(Boros Petra, Gaschler P. Dominika, Győri Alíz, Maász Evelin, 

Orbán Lili, Szekeres Kinga) egyéniben: Gaschler P. Dominika I. he-
lyezés, Szekeres Kinga III. helyezés

IV. kcs. fiú csapat I. helyezés
(Bóta I. Szabolcs, Bozzay Barnabás, Herendi Bence, Mesics Jero-

mos, Telek Marcell, Zsendovics Máté) egyéniben:  Bozzay Barnabás 
II. helyezés Herendi Bence III. helyezés

A megyei döntőre május 8-én és 9-én került sor.  
Diákjaink szereplésére megint büszkék lehetünk:

II. kcs-os leány csapatunk V. helyezést szerzett (Czintos Kata, 
Gyarmati Eszter, Mesics Borbála Murai Rebeka Orbán Zselyke, 
Pásztor Emília).

IV. kcs-os leány csapatunk IV. helyezést ért el (Boros Petra, 
Gaschler P. Dominika, Győri Alíz, Maász Evelin, Fabók Nikoletti, 
Szekeres Kinga). 

IV. kcs-os fiú csapatunk pedig az előkelő II. helyezést érte el (Bóta 
I. Szabolcs, Bozzay Barnabás, Herendi Bence, Komár Mihály, Telek 
Marcell, Zsendovics Máté).

Az egyéni összetett bajnokságban Gaschler Petra Dominika III. 
helyezést, Bozzay Barnabás pedig II. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Kosaras eredmények Vörösberényből 
Kiváló eredményt értek el a vörösberényi II. korcsoportos fiúk a 

„Dobd a kosárba!” program tavaszi fordulóján Balatonkenesén.
A veszprémi Botev iskola csapatával játszott mérkőzésen ugyan 

szoros küzdelemben alulmaradtak, de a nagy riválist, Balatonkenesét 
fergeteges játékkal sikerült legyőzni. Így a csapat a megérdemelt 2. 
helyet szerezte meg.

Játékosaink: Bagarus Andor, Czúni Vilmos, Kocsis Barnabás, 
Szántó Benedek, Czintos Benedek, Czintos Balázs, Szabó Bende-
gúz, Lázár Mátyás, Szántó Dániel, Szecsődi Botond, Klebow Adrián, 
Mészáros Péter, Szabó Zénó

Április 26-án Ajkán feltettük az egész évben zajló kosárlabda baj-
nokságban való szereplésünkre a koronát.

A „Dobd a kosárba!” programban résztvevő 3-4. osztályos fiúk a me-
gyei döntőben az alsó-házban játszott helyosztón kiváló játékkal, min-
den mérkőzésüket megnyerve összesítésben az ötödik helyen végeztek.

A csapat tagjai: Kocsis Barnabás, Lázár Mátyás, Szecsődi Botond, 
Czintos Balázs, Czúni Vilmos, Szántó Benedek, Szabó Bendegúz, 
Bagarus Andor, Szántó Dániel, Czintos Benedek, Klebow Adrián, 
Mészáros Péter, Szabó Zénó.

Gratulálunk! Szép volt fiúk!
Külön köszönjük Szabóki Luca és Beődi Barbara 8. osztályos ta-

nulók kiváló jegyzőkőnyv vezetését!
Purgel Henriett

Angol nyelvi  sikerek a Vörösberényi 
Általános Iskolában 

Az Országos Angol Nyelvi Ta-
nulmányi Verseny megyei fordu-
lójában Oláh Panna 7. osztályos 
tanuló 12., Kedves Lőrinc András 
8. a osztályos tanuló 8. helyezést 
ért el. Gratulálunk!

Köszönet
A Vörösberényi Általános Iskola pedagógus, tanuló és szülői közössége 
nevében köszönetemet fejezem ki Dér András képviselő úrnak, hogy a 
2016/17-es tanévben az osztályaink erdei iskolai és tanulmányi kirándulási 
programjait – különösen a rászoruló tanulókat – képviselői tiszteletdíjából 
százezer forinttal támogatta. 

Zanathy László igazgató
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Zsófia 7., Czúni Vilmos 4. b., Mesics Borbála 4. a., és Gitta Imre 
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A Varga Tamás matematika versenyen Kedves Lőrinc a megyei 
fordulón 3. helyezést ért el, így az ország legjobb matematikusaival 
mérhette össze tudását az országos döntőben. 

Reméljük a versenyzőkkel együtt mi felkészítő tanárok is, Zanathy 
László, Kovács Katalin és Kovácsné Ulrich Julianna, hogy a verseny-
zési kedvünk a nyárral nem fog elszállni és a következő tanévben 
még nagyobb lelkesedéssel és kitartással, még jobb eredményekkel 
örvendeztethetjük meg egymást.
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port körzeti diákolimpiai küzdelmeiben voltunk érdekeltek.
A kisebbekkel kiélezett, nagyon szoros csatában épphogy lema-

radtunk az első helyről, így ezüstérmet szereztünk. A csapat tagjai, 
állnak: Czintos Benedek, Czúni Vilmos, Beődi Bence, Kovács Le-
vente, Kocsis Barnabás, Szapáry Dániel és Di Croce David. Guggol-
nak: Bagarus Andor, Orbán Jácint, Matos Manó, Somorácz Olivér, 
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A nagyobb korosztályban szintén beverekedtük magunkat a dön-
tőbe, ám ott már nem tudtuk két kulcsjátékosunk hiányát pótolni, 
így végül szintén a második helyen végeztünk. A csapat tagjai, áll-
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„Nincs szükségünk többé hősökre, elég, ha végre valaki kiviszi az új-
rahasznosítható hulladékot.”

(Banksy – festőművész aktivista)

Tudjuk, hogy korábban is volt globális klímaváltozás, de az nem 
pár évtized alatt zajlott le, hanem több ezer év alatt. Így a fenti mottó 
jegyében a Vörösberényi Iskolában is sor került a „fenntarthatósági 
témahét” megrendezésére. (Fenntarthatóság-környezettudatosság 
Témahete 2017. április 24–28.)

Ennek keretében papírgyűjtésre került sor. Itt köszönjük meg a 
szülők, nagyszülők segítségét, hiszen 4800 kilogrammnyi papírhul-
ladékot sikerült gyűjtőkonténerbe halmozni.

Az alsó tagozatos gyermekek különböző foglalkozásokon keresztül 
ismerkedhettek a környezetvédelem fontosságával. Néhány esemény, 
ami lázba hozta a kisebbeket:

•	 Nemszemétke	 lények”	 címmel	 az	 újrahasznosítás	 jegyében	
különböző háztartási hulladékokból kis lényeket alkottunk, 
valamint minden osztály közös kreatív munkában megál-
modta a maga „Ökovárosát”. Az elkészült alkotásokból kiál-
lítás nyílt az aulában. 

•	 A	veszprémi	Laczkó	Dezső	Múzeumban	a	2–3.	osztályosok	
élvezhették a zirci Természettudományi Múzeum szakembe-
rének foglalkozását a Bakony élővilágáról, látogatható termé-
szeti értékeiről.

•	 A	Pannónia	Kulturális	Központban	az	1–4.	osztály	megte-
kintette Egry Csaba izgalmas, érdekes vetítését és előadását 
Magyarország barlangjairól.

•	 Projektnap	keretében	az	alsó	tagozat	közösen	tanult	egy	szép	
dalt Földünkről, melyről felvétel is készült 110 gyerek elő-
adásában. Fenntarthatósággal kapcsolatos filmnézés után 
közös alkotás következett, illetve ökológiával és környezettu-
datossággal kapcsolatos játékokat játszottak csapatokban.

•	 A	3.	osztályosok	bekapcsolódtak	 	a	„Fogadj	örökbe	egy	vi-
zes élőhelyet” című pályázatba, melynek keretében az iskola 
melletti patak élővilágát tanulmányozták, terepi megfigyelé-
seket, méréseket, vizsgálódásokat végeztek heteken keresztül.

A felső tagozatos diákok  a tanítási órákon kívül egy szervezett, 
a környezettudatosságot erősítő, követendő példákat közvetítő, több 
állomásos akadálypályán vettek részt, ahol játékos, de komoly tartal-
mú feladatokat kellett megoldaniuk osztályonként. Itt megismerked-
hettek az „ökolábnyom” fogalmával, sőt megtudhatták azt is, hogy 
milyen tevékenységgel mekkora ökolábnyomot hagyunk magunk 
után. Minél kisebb ez a lábnyom, annál jobb az utókornak. Szóke-
reső játék segítségével a témához kapcsolódó szavakat kutattak, majd 
az okostelefonok segítségével ezek jelentését is meg kellett magyaráz-
niuk. Megismerkedtek a raklapok újrahasznosításának lehetőségeivel, 
majd egy kis testmozgás érdekében célba is dobtak rájuk. A „Keresd 
a párod!” játék során a fenntarthatósággal kapcsolatos kifejezéseket 
párosítottak össze, mint például a „tudatos vásárlás”. A szelektív hul-
ladékgyűjtés már nem jelentett újdonságot a gyerekeknek, magabiz-
tosan tudták a hulladékfajtákat csoportosítani. Az új és a már meglé-
vő ismeretek megerősítésére totóval zárult a jó hangulatú foglalkozás.

Vörösberényi sikerek  
az Atlétika Diákolimpián 

Április 27-én került megrendezésre Veszprémben az atlétika 
többpróba körzeti döntője. A kedvező időjárás segítette a szerve-
zők munkáját, a 3-8. évfolyamos diákok pedig nagy lelkesedéssel és 
sportszerű versenyzéssel küzdöttek a helyezésekért.

A Vörösberényi Általános Iskola diákjai az idén is kiemelkedően 
szerepeltek, 3 csapattal szereztek győzelmet, amivel kiérdemelték a 
megyei döntőbe jutást.

Részletes eredményeink:
I. kcs. leány csapat I. helyezés 

(Czintos Kata, Gyarmati Eszter, Mesics Borbála Murai Rebeka Or-
bán Zselyke, Pásztor Emília) egyéniben: Murai Rebeka I. helyezés

II. kcs. fiú csapat IV. helyezés
(Beődi Bence, Czintos Benedek, Kocsis Barnabás, Matos Manó, 

Somorácz Olivér, Szántó Benedek) egyéniben: Beődi Bence II. helyezés
III. kcs. leány csapat II. helyezés

(Beődi Boglárka, Gyarmati Dóra, Jakab Alexandra, Kun Doroty-
tya, Somorácz Luca, Zsendovics Lilla)

IV. kcs leány csapat I. helyezés
(Boros Petra, Gaschler P. Dominika, Győri Alíz, Maász Evelin, 

Orbán Lili, Szekeres Kinga) egyéniben: Gaschler P. Dominika I. he-
lyezés, Szekeres Kinga III. helyezés

IV. kcs. fiú csapat I. helyezés
(Bóta I. Szabolcs, Bozzay Barnabás, Herendi Bence, Mesics Jero-

mos, Telek Marcell, Zsendovics Máté) egyéniben:  Bozzay Barnabás 
II. helyezés Herendi Bence III. helyezés

A megyei döntőre május 8-én és 9-én került sor.  
Diákjaink szereplésére megint büszkék lehetünk:

II. kcs-os leány csapatunk V. helyezést szerzett (Czintos Kata, 
Gyarmati Eszter, Mesics Borbála Murai Rebeka Orbán Zselyke, 
Pásztor Emília).

IV. kcs-os leány csapatunk IV. helyezést ért el (Boros Petra, 
Gaschler P. Dominika, Győri Alíz, Maász Evelin, Fabók Nikoletti, 
Szekeres Kinga). 

IV. kcs-os fiú csapatunk pedig az előkelő II. helyezést érte el (Bóta 
I. Szabolcs, Bozzay Barnabás, Herendi Bence, Komár Mihály, Telek 
Marcell, Zsendovics Máté).

Az egyéni összetett bajnokságban Gaschler Petra Dominika III. 
helyezést, Bozzay Barnabás pedig II. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Kosaras eredmények Vörösberényből 
Kiváló eredményt értek el a vörösberényi II. korcsoportos fiúk a 

„Dobd a kosárba!” program tavaszi fordulóján Balatonkenesén.
A veszprémi Botev iskola csapatával játszott mérkőzésen ugyan 

szoros küzdelemben alulmaradtak, de a nagy riválist, Balatonkenesét 
fergeteges játékkal sikerült legyőzni. Így a csapat a megérdemelt 2. 
helyet szerezte meg.

Játékosaink: Bagarus Andor, Czúni Vilmos, Kocsis Barnabás, 
Szántó Benedek, Czintos Benedek, Czintos Balázs, Szabó Bende-
gúz, Lázár Mátyás, Szántó Dániel, Szecsődi Botond, Klebow Adrián, 
Mészáros Péter, Szabó Zénó

Április 26-án Ajkán feltettük az egész évben zajló kosárlabda baj-
nokságban való szereplésünkre a koronát.

A „Dobd a kosárba!” programban résztvevő 3-4. osztályos fiúk a me-
gyei döntőben az alsó-házban játszott helyosztón kiváló játékkal, min-
den mérkőzésüket megnyerve összesítésben az ötödik helyen végeztek.

A csapat tagjai: Kocsis Barnabás, Lázár Mátyás, Szecsődi Botond, 
Czintos Balázs, Czúni Vilmos, Szántó Benedek, Szabó Bendegúz, 
Bagarus Andor, Szántó Dániel, Czintos Benedek, Klebow Adrián, 
Mészáros Péter, Szabó Zénó.

Gratulálunk! Szép volt fiúk!
Külön köszönjük Szabóki Luca és Beődi Barbara 8. osztályos ta-

nulók kiváló jegyzőkőnyv vezetését!
Purgel Henriett

Angol nyelvi  sikerek a Vörösberényi 
Általános Iskolában 

Az Országos Angol Nyelvi Ta-
nulmányi Verseny megyei fordu-
lójában Oláh Panna 7. osztályos 
tanuló 12., Kedves Lőrinc András 
8. a osztályos tanuló 8. helyezést 
ért el. Gratulálunk!

Köszönet
A Vörösberényi Általános Iskola pedagógus, tanuló és szülői közössége 
nevében köszönetemet fejezem ki Dér András képviselő úrnak, hogy a 
2016/17-es tanévben az osztályaink erdei iskolai és tanulmányi kirándulási 
programjait – különösen a rászoruló tanulókat – képviselői tiszteletdíjából 
százezer forinttal támogatta. 

Zanathy László igazgató
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BEETHOVEN NYOMÁN 
1. Beethoven verseny   
Május másodikán reggel zeneiskolás társaimmal felszálltunk a vo-

natra, és elindultunk Balatonfüredre. Hamar megérkeztünk, és felsé-
táltunk a Ferencsik János zeneiskolához, hogy összemérjük a Beetho-
ven versenyre jelentkezett csapatokkal a tudásunkat. A nagyteremben 
zajlott a verseny, ahol többféle feladatot kellett megoldanunk. Elő-
ször Beethoven életéről kellett beszélnünk, majd jött egy totó, majd 
a „hangverseny”, melyen minden csapat bemutatott egy Beethoven 
zeneművet. Hallottunk dalt, hegedűdarabot és zongoradarabokat. A 
verseny után elmentünk a partra egy étterembe ebédelni. Ide eljött 
mind a négy csapat, és ebéd közben egy jót beszélgettünk. Amikor 
mindenki végzett az ebéddel, akkor következett az eredményhirdetés. 
Almádiból 2 csapat indult a versenyen, és az egyik csapat, amiben én 
is benne voltam Igaz Barnabással, Kampis Domonkossal és Kedves 
Lőrinccel, arany minősítést kapott, a másik almádi csapat – Bagoly 
Anna, Békési Maja és Kepli Emese – pedig ezüst minősítést kapott. 
Ezután elbúcsúztunk a többi csapattól, majd elindultunk a vasútál-
lomásra. Hazafelé egész úton beszélgettünk, és örültünk annak, hogy 
ilyen jól szerepeltünk ezen a versenyen – még aranyérmet is kaptunk. 
Nekem nagyon tetszett ez a verseny, számomra jó élmény volt. Kö-
szönjük Huiber Gabi néninek a felkészítést!

Bogdán Soma
2. Martonvásári kirándulás
A Beethoven Emlékév alkalmából megrendezett versenyen a ze-

neiskolánk tanulói is részt vettek. A versenyt hosszas felkészülés 
előzte meg. Ennek részeként mentünk el április 21-én a martonvá-
sári Beethoven Emlékmúzeumba.

Reggel a balatonalmádi vasútállomásról indultunk. Jó hangulatban 
vártuk a vonat érkezését, már csak azért is, mert aznapra kikérőt kap-
tunk az iskolából. Odafelé átbeszéltük a verseny tételeit, és Huiber 
Gabi néni felolvasott nekünk Beethoven életéről. A martonvásári vas-
útállomás közel van a Brunszvik kastélyhoz és a hatalmas parkjához, 
így hamar odaértünk. Nagyon érdekes volt a kiállítás. Bejárása közben 
izgalmas feladatok megoldása segített, hogy könnyebben meg tudjuk 
jegyezni a sok új információt. Megismerhettük a Brunszvik családot, 
és sokat megtudtunk Beethovennel való kapcsolatukról. Láttuk a csa-
lád és Beethoven személyes tárgyait, köztük két korabeli zongorát is.  
Képet kaptunk Beethoven Magyarországon töltött idejéről. 

A kiállítás megtekintése után átmentünk a könyvtárba. Itt foly-
tattuk a felkészülést. Mivel a versenyen a zenefelismerés is feladat, 
ezért Beethoven darabokat hallgattunk, amelyeknek tudni kellett 
a címét és a tételét. A látogatást a parkban tett sétával zártuk. Út-
közben még megálltunk Nagy János: Beethoven és a Halhatatlan 
Kedves című szobránál, melyet 2015-ben avattak fel.

Nagyon jól éreztük magunkat, sok új élménnyel gazdagodtunk.
Békési Maja

Ki mit tud a zongorán? 
2017. április 28-án a Balatonalmádi Kósa György Zenei AMI-

ban második alkalommal rendeztük meg zongoristáink számára a 
Ki mit tud-ot.

A már az előző tanévben kipróbált eseményt izgatott készülődés 
előzte meg a szervezés és a felkészülés oldaláról egyaránt. A jelent-
kező gyerekek felkészítő tanáraik vezetésével lelkes gyakorlással, da-
rabtanulással töltötték az elmúlt heteket-hónapokat, hiszen zenei 
produkciójukat kéttagú szakmai zsűri egyénre szabottan értékelte és 
oklevéllel jutalmazta. 

A rendezvény minden zongorista számára nyitott volt, a legkisebb 
tanulóktól a legnagyobbakig, a kevésbé tehetségesektől a kiemelke-
dően ügyesekig. 

A legbuzgóbbak már reggel 8 órára érkeztek, hogy az iskola hang-
versenytermének zongoráján még gyakorolhassanak, 9 órakor már a 
más délelőttökön csendes zeneiskolai tantermek zeneszóval teltek meg.

Az esemény 9.30 órakor vette kezdetét, Huiber Gabriella igazga-
tónő köszöntötte a zsűrit, Rácz Bernadettet (a Veszprémi Zenemű-
vészeti Szakgimnázium és AMI Intézményegysége zongoratanára) 
és Kiss Andrást (a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola zongo-
ratanára), a résztvevő gyerekeket, és a jelen lévő szülőket, nagyszü-
lőket. Igazgatónő beszélt a muzsikálás öröméről, a zongora tanszak 
közösségéről, összetartásáról, a támogató családi háttérről, és ismer-
tette a Plébánia pályázatához való csatlakozásunkat is. 

A szereplő zongoristák osztályonként léptek színpadra, hogy meg-
mutathassák tudásuk legjavát. A szünetekben, mialatt a zsűri az el-
hangzott produkciókat értékelte, a gyerekek ehettek és ihattak ked-
vükre a szülők és nagyszülők által hozott finomságokból. 

Az előképző évfolyamtól a 9. évfolyamig sok-sok zongorista vált gaz-
dagabbá élményekkel és tapasztalatokkal a rendezvény által. A zsűri po-
zitív megfogalmazású kritikái elégedettséggel töltötték el a résztvevőket.

Az esemény fénypontja a gyerekek számára mégis az ünnepélyes 
eredményhirdetést követő „meglepetés-ebéd” volt. A diákok, tanárok 
és a zsűri önfeledten, elégedetten falatoztak a tekintélyes mennyiségű 
pizzából, miközben a délelőtt közös élményeit is megbeszélték.

Valamennyi résztvevő nevében hálásan köszönjük Szabó János plé-
bános úrnak, hogy programunkkal csatlakozhattunk pályázatukhoz.

Sümegi verseny 
Reggel korán ébredtem, mert 7:45-kor indultunk busszal Sümegre 

Balatonalmádiból, ahol regionális szolfézsversenyt rendeztek. A ver-
seny a sümegi gimnázium épületében volt, ahol zeneiskola is működik.

Mikor megérkeztünk, először kipróbáltuk a nagytermet, ahol dél-
után előadtuk a népdalcsokrunkat. Ezután a termünkben gyakorol-
tunk egy kicsit, majd következett a verseny írásbeli része. Először dal-
lamdiktálás volt, ami nem könnyű feladat: egy tanár által zongorán 
eljátszott dallamot kellett lekottáznunk. Ezután hangközfelépítés és 
hármashangzat-felépítés következett. Kicsit pihentünk, majd követ-
kezett a blattolás: egy dallamot kellett kottáról 1 perces átnézés után 
elénekelnünk. Aki leblattolta a dallamot, az már nem mehetett ki a 

teremből, hogy ne segíthessen a kint várakozóknak. Mivel én voltam 
az első, ezért minden csoporttársamat meg kellett hallgatnom. Ezt 
én nem bántam, mert legalább meghallgathattam, ki hogyan blattol. 

Ezután elmentünk ebédelni egy közeli étterembe. Az étteremben 
vadásztrófeák és kitömött állatok voltak kiállítva. Voltak szarvasok 
és madarak is, de nekem a vidra tetszett a legjobban. Edéd után a 
népdaléneklés következett. Miután mindenki elénekelte a népdala-
it, felmentünk a sümegi várba. Jó meleg volt, de a szél nagyon fújt. 
Sajnos a várba nem mehettünk be, mert nem volt ráidőnk. Gyorsan 
visszasiettünk az eredményhirdetésre. Éppen időben érkeztünk oda. 

Én bronz oklevelet kaptam. Jobban örültem volna, ha még jobb 
eredményt értem volna el, de nem sokáig szomorkodtam. Jövőre 
majd jobban felkészülök. A sok élménytől boldogan tértünk haza. 
Nekem nagyon tetszett ez a szolfézsverseny, jól éreztem magam a 
társaimmal: Kántor Bíborral, Kampis Domonkossal és Kárász Nim-
róddal. Köszönjük tanárunknak, Huiber Gabi néninek a felkészítést.

Bagoly Abigél (4. osztály)

NyelvÉSZ anyanyelvi verseny 
Iskolánk ebben a tanévben is sok tehetséges, versenyezni szere-

tő diákkal vett részt a NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi verse-
nyen. A több éves hagyománnyal rendelkező, rangos, a gyerekek 
által kedvelt nemzetközi megmérettetésen a diákok kipróbálhatták 
anyanyelvi kreativitásukat, a nyelvi játékokban való jártasságukat, 
bizonyságot tehettek nyelvi készségeikről, hogy közben még jobban 
megismerjék anyanyelvünk szépségét.

Az iskolai fordulóból sokan jutottak a megyei döntőbe, ahol a 
legszebb eredményeket a következő tanulók érték el:

6. hely: Rézmüves Miklós 8.b osztály
7. hely: Nemes Virág 8.b osztály
10. hely: Pápai Polli 7.a osztály és Vecsey-Körmendi Laura 8.a 

osztály
Gratulálunk nekik!

Kiemelkedő eredmények 
matematikából 

Tanítványaink ismét kiemelkedően szerepeltek a megyei Kalmár 
László matematikaversenyen.

Megyei I. helyezést ért el Lipcsei Márk 3. osztályos tanuló, aki így 
bejutott az országos döntőbe. Felkészítő tanára Czuczay Zoltánné. 
Rézműves Ádám 5. osztályos tanuló és Nádas András 8. osztályos 
tanuló II. helyezést, Sági Tamás 8. osztályos tanuló pedig III. helye-
zést ért el. Felkészítő tanáruk Nándoriné Palásti Judit.

Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Zenélő földgömb 
Ezzel a címmel hallgathatták meg a Györgyi Dénes Általános Is-

kola tanulói második ifjúsági bérleti koncertjük előadását, amelyen 
a Savaria Szimfonikus Zenekar játszott kitűnően. Dr. Lakner Tamás 
ötletgazda révén remek lehetőség nyílt az interaktív zenehallgatásra. 
Az önfeledt zenei játékok közel hozták a gyerekekhez a muzsikát, a 
sokszínű zenekari műveket, amelyek között általuk ismert darabok 
is voltak. Sándor János karmester játékosan, ugyanakkor kellő fi-
gyelemmel, hozzáértéssel irányította a mi tanulóink közül kiválasz-
tott gyerekekkel kibővített zenekart. Kalandos Föld körüli utazáson 
vehettünk részt, sok-sok játékkal, felszabadult énekléssel fűszerezve. 

N. P. J.

Györgyis sikerek az atlétika 
diákolimpián 

A Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói idén is több korcso-
portban mérettettek meg a körzeti atlétikai diákolimpián. A né-
pes mezőnyben a 2. korcsoportos fiúk „A” csapata (Fazekas Máté, 
Babitz Mihály, Ács Gergő, Fabó Zsombor, Körmendi György, Szu-
nyogh Adrián) az első, míg „B” csapata (Blazsúr Bertalan, Buda Ro-
land, Bécsy Bendegúz, Révész Ádám, Sveiczer Dávid, Takács Ádám) 
a második helyen zárta a versenyt. A fiúk mezőnyéből kiemelkedett 
Fazekas Máté, aki egyéni összetettben az első helyet szerezte meg. 
A lányok csapata (Göde Petra, Blazsúr Hanna, Tamás Kata, Tamás 
Elina, Negro Réka, Varga Szabina) a második helyen végzett.  

A 3. korcsoportosok versenyében fiú csapatunk (Horváth Máté, 
Iker Sámuel, Gáspár Levente, Kiss Barnabás, Frey Barna, Vaczkó 
Levente) és lány csapatunk (Sánta Zsófia, Csempesz Lara, Kapus 
Zsófia, Kovács Noémi, Németh Lili, Sasvári Alíz) egyaránt arany-
éremnek örülhetett. 

A dobogó második fokára állhattak fel 4. korcsoportos lányaink 
Domokos Diana, Gyüre Sarolta, Penics Anna, Kurucz Dorka, Mát-
hé Csenge, Bérces Bíbor összeállításban.

A megyei versenyen a körzeti forduló győztes csapatai képvisel-
hették iskolánkat.

   A sok csapatot felvonultató megyei döntőn, ahol négy verseny-
számban bizonyíthattak a gyerekek (60 m futás, távolugrás, kislabda 
hajítás, 4X100 m váltófutás), a második korcsoportos fiúk a 3. he-
lyen zártak. A bronzérmes csapat tagjai: Ács Gergő, Babicz Mihály, 
Bécsy Balázs Bendegúz, Blazsúr Bertalan, Fabó Zsombor, Fazekas 
Máté.

Harmadik korcsoportos leányaink (Sasvári Alizt a megyei for-
dulón Budai Csenge helyettesítette) a négy versenyszámot magá-
ban foglaló (60 m futás, távolugrás, kislabda hajítás, 600 m futás) 
csapatversenyben 6. helyezést, míg fiú csapatunk Dolezsai Mátyás, 
Gáspár Levente, Horváth Máté, Iker Sámuel, Kiss Barnabás, Kutics 
Balázs összeállításban az 5. helyet szerezte meg.

A megyei döntőn egyéni versenyzőként Czabula Huba 
kislabdahajításban ezüstérmet szerzett 60 m-es dobásával. Ugyan-
ebben a versenyszámban Domokos Diana a 7. helyet szerezte meg.

Versenyzőinknek gratulálunk és hasonló szép eredményeket kí-
vánunk!

Gratulálunk nekik!

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS 
Zeneiskolai beiratkozás a 2017-2018-as tanévre 2017. június 19-én 
és  20-án 15.00–18.00 óráig lesz a zeneiskolában (Bajcsy-Zs. út 44.).
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BEETHOVEN NYOMÁN 
1. Beethoven verseny   
Május másodikán reggel zeneiskolás társaimmal felszálltunk a vo-

natra, és elindultunk Balatonfüredre. Hamar megérkeztünk, és felsé-
táltunk a Ferencsik János zeneiskolához, hogy összemérjük a Beetho-
ven versenyre jelentkezett csapatokkal a tudásunkat. A nagyteremben 
zajlott a verseny, ahol többféle feladatot kellett megoldanunk. Elő-
ször Beethoven életéről kellett beszélnünk, majd jött egy totó, majd 
a „hangverseny”, melyen minden csapat bemutatott egy Beethoven 
zeneművet. Hallottunk dalt, hegedűdarabot és zongoradarabokat. A 
verseny után elmentünk a partra egy étterembe ebédelni. Ide eljött 
mind a négy csapat, és ebéd közben egy jót beszélgettünk. Amikor 
mindenki végzett az ebéddel, akkor következett az eredményhirdetés. 
Almádiból 2 csapat indult a versenyen, és az egyik csapat, amiben én 
is benne voltam Igaz Barnabással, Kampis Domonkossal és Kedves 
Lőrinccel, arany minősítést kapott, a másik almádi csapat – Bagoly 
Anna, Békési Maja és Kepli Emese – pedig ezüst minősítést kapott. 
Ezután elbúcsúztunk a többi csapattól, majd elindultunk a vasútál-
lomásra. Hazafelé egész úton beszélgettünk, és örültünk annak, hogy 
ilyen jól szerepeltünk ezen a versenyen – még aranyérmet is kaptunk. 
Nekem nagyon tetszett ez a verseny, számomra jó élmény volt. Kö-
szönjük Huiber Gabi néninek a felkészítést!

Bogdán Soma
2. Martonvásári kirándulás
A Beethoven Emlékév alkalmából megrendezett versenyen a ze-

neiskolánk tanulói is részt vettek. A versenyt hosszas felkészülés 
előzte meg. Ennek részeként mentünk el április 21-én a martonvá-
sári Beethoven Emlékmúzeumba.

Reggel a balatonalmádi vasútállomásról indultunk. Jó hangulatban 
vártuk a vonat érkezését, már csak azért is, mert aznapra kikérőt kap-
tunk az iskolából. Odafelé átbeszéltük a verseny tételeit, és Huiber 
Gabi néni felolvasott nekünk Beethoven életéről. A martonvásári vas-
útállomás közel van a Brunszvik kastélyhoz és a hatalmas parkjához, 
így hamar odaértünk. Nagyon érdekes volt a kiállítás. Bejárása közben 
izgalmas feladatok megoldása segített, hogy könnyebben meg tudjuk 
jegyezni a sok új információt. Megismerhettük a Brunszvik családot, 
és sokat megtudtunk Beethovennel való kapcsolatukról. Láttuk a csa-
lád és Beethoven személyes tárgyait, köztük két korabeli zongorát is.  
Képet kaptunk Beethoven Magyarországon töltött idejéről. 

A kiállítás megtekintése után átmentünk a könyvtárba. Itt foly-
tattuk a felkészülést. Mivel a versenyen a zenefelismerés is feladat, 
ezért Beethoven darabokat hallgattunk, amelyeknek tudni kellett 
a címét és a tételét. A látogatást a parkban tett sétával zártuk. Út-
közben még megálltunk Nagy János: Beethoven és a Halhatatlan 
Kedves című szobránál, melyet 2015-ben avattak fel.

Nagyon jól éreztük magunkat, sok új élménnyel gazdagodtunk.
Békési Maja

Ki mit tud a zongorán? 
2017. április 28-án a Balatonalmádi Kósa György Zenei AMI-

ban második alkalommal rendeztük meg zongoristáink számára a 
Ki mit tud-ot.

A már az előző tanévben kipróbált eseményt izgatott készülődés 
előzte meg a szervezés és a felkészülés oldaláról egyaránt. A jelent-
kező gyerekek felkészítő tanáraik vezetésével lelkes gyakorlással, da-
rabtanulással töltötték az elmúlt heteket-hónapokat, hiszen zenei 
produkciójukat kéttagú szakmai zsűri egyénre szabottan értékelte és 
oklevéllel jutalmazta. 

A rendezvény minden zongorista számára nyitott volt, a legkisebb 
tanulóktól a legnagyobbakig, a kevésbé tehetségesektől a kiemelke-
dően ügyesekig. 

A legbuzgóbbak már reggel 8 órára érkeztek, hogy az iskola hang-
versenytermének zongoráján még gyakorolhassanak, 9 órakor már a 
más délelőttökön csendes zeneiskolai tantermek zeneszóval teltek meg.

Az esemény 9.30 órakor vette kezdetét, Huiber Gabriella igazga-
tónő köszöntötte a zsűrit, Rácz Bernadettet (a Veszprémi Zenemű-
vészeti Szakgimnázium és AMI Intézményegysége zongoratanára) 
és Kiss Andrást (a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola zongo-
ratanára), a résztvevő gyerekeket, és a jelen lévő szülőket, nagyszü-
lőket. Igazgatónő beszélt a muzsikálás öröméről, a zongora tanszak 
közösségéről, összetartásáról, a támogató családi háttérről, és ismer-
tette a Plébánia pályázatához való csatlakozásunkat is. 

A szereplő zongoristák osztályonként léptek színpadra, hogy meg-
mutathassák tudásuk legjavát. A szünetekben, mialatt a zsűri az el-
hangzott produkciókat értékelte, a gyerekek ehettek és ihattak ked-
vükre a szülők és nagyszülők által hozott finomságokból. 

Az előképző évfolyamtól a 9. évfolyamig sok-sok zongorista vált gaz-
dagabbá élményekkel és tapasztalatokkal a rendezvény által. A zsűri po-
zitív megfogalmazású kritikái elégedettséggel töltötték el a résztvevőket.

Az esemény fénypontja a gyerekek számára mégis az ünnepélyes 
eredményhirdetést követő „meglepetés-ebéd” volt. A diákok, tanárok 
és a zsűri önfeledten, elégedetten falatoztak a tekintélyes mennyiségű 
pizzából, miközben a délelőtt közös élményeit is megbeszélték.

Valamennyi résztvevő nevében hálásan köszönjük Szabó János plé-
bános úrnak, hogy programunkkal csatlakozhattunk pályázatukhoz.

Sümegi verseny 
Reggel korán ébredtem, mert 7:45-kor indultunk busszal Sümegre 

Balatonalmádiból, ahol regionális szolfézsversenyt rendeztek. A ver-
seny a sümegi gimnázium épületében volt, ahol zeneiskola is működik.

Mikor megérkeztünk, először kipróbáltuk a nagytermet, ahol dél-
után előadtuk a népdalcsokrunkat. Ezután a termünkben gyakorol-
tunk egy kicsit, majd következett a verseny írásbeli része. Először dal-
lamdiktálás volt, ami nem könnyű feladat: egy tanár által zongorán 
eljátszott dallamot kellett lekottáznunk. Ezután hangközfelépítés és 
hármashangzat-felépítés következett. Kicsit pihentünk, majd követ-
kezett a blattolás: egy dallamot kellett kottáról 1 perces átnézés után 
elénekelnünk. Aki leblattolta a dallamot, az már nem mehetett ki a 

teremből, hogy ne segíthessen a kint várakozóknak. Mivel én voltam 
az első, ezért minden csoporttársamat meg kellett hallgatnom. Ezt 
én nem bántam, mert legalább meghallgathattam, ki hogyan blattol. 

Ezután elmentünk ebédelni egy közeli étterembe. Az étteremben 
vadásztrófeák és kitömött állatok voltak kiállítva. Voltak szarvasok 
és madarak is, de nekem a vidra tetszett a legjobban. Edéd után a 
népdaléneklés következett. Miután mindenki elénekelte a népdala-
it, felmentünk a sümegi várba. Jó meleg volt, de a szél nagyon fújt. 
Sajnos a várba nem mehettünk be, mert nem volt ráidőnk. Gyorsan 
visszasiettünk az eredményhirdetésre. Éppen időben érkeztünk oda. 

Én bronz oklevelet kaptam. Jobban örültem volna, ha még jobb 
eredményt értem volna el, de nem sokáig szomorkodtam. Jövőre 
majd jobban felkészülök. A sok élménytől boldogan tértünk haza. 
Nekem nagyon tetszett ez a szolfézsverseny, jól éreztem magam a 
társaimmal: Kántor Bíborral, Kampis Domonkossal és Kárász Nim-
róddal. Köszönjük tanárunknak, Huiber Gabi néninek a felkészítést.

Bagoly Abigél (4. osztály)

NyelvÉSZ anyanyelvi verseny 
Iskolánk ebben a tanévben is sok tehetséges, versenyezni szere-

tő diákkal vett részt a NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi verse-
nyen. A több éves hagyománnyal rendelkező, rangos, a gyerekek 
által kedvelt nemzetközi megmérettetésen a diákok kipróbálhatták 
anyanyelvi kreativitásukat, a nyelvi játékokban való jártasságukat, 
bizonyságot tehettek nyelvi készségeikről, hogy közben még jobban 
megismerjék anyanyelvünk szépségét.

Az iskolai fordulóból sokan jutottak a megyei döntőbe, ahol a 
legszebb eredményeket a következő tanulók érték el:

6. hely: Rézmüves Miklós 8.b osztály
7. hely: Nemes Virág 8.b osztály
10. hely: Pápai Polli 7.a osztály és Vecsey-Körmendi Laura 8.a 

osztály
Gratulálunk nekik!

Kiemelkedő eredmények 
matematikából 

Tanítványaink ismét kiemelkedően szerepeltek a megyei Kalmár 
László matematikaversenyen.

Megyei I. helyezést ért el Lipcsei Márk 3. osztályos tanuló, aki így 
bejutott az országos döntőbe. Felkészítő tanára Czuczay Zoltánné. 
Rézműves Ádám 5. osztályos tanuló és Nádas András 8. osztályos 
tanuló II. helyezést, Sági Tamás 8. osztályos tanuló pedig III. helye-
zést ért el. Felkészítő tanáruk Nándoriné Palásti Judit.

Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Zenélő földgömb 
Ezzel a címmel hallgathatták meg a Györgyi Dénes Általános Is-

kola tanulói második ifjúsági bérleti koncertjük előadását, amelyen 
a Savaria Szimfonikus Zenekar játszott kitűnően. Dr. Lakner Tamás 
ötletgazda révén remek lehetőség nyílt az interaktív zenehallgatásra. 
Az önfeledt zenei játékok közel hozták a gyerekekhez a muzsikát, a 
sokszínű zenekari műveket, amelyek között általuk ismert darabok 
is voltak. Sándor János karmester játékosan, ugyanakkor kellő fi-
gyelemmel, hozzáértéssel irányította a mi tanulóink közül kiválasz-
tott gyerekekkel kibővített zenekart. Kalandos Föld körüli utazáson 
vehettünk részt, sok-sok játékkal, felszabadult énekléssel fűszerezve. 

N. P. J.

Györgyis sikerek az atlétika 
diákolimpián 

A Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói idén is több korcso-
portban mérettettek meg a körzeti atlétikai diákolimpián. A né-
pes mezőnyben a 2. korcsoportos fiúk „A” csapata (Fazekas Máté, 
Babitz Mihály, Ács Gergő, Fabó Zsombor, Körmendi György, Szu-
nyogh Adrián) az első, míg „B” csapata (Blazsúr Bertalan, Buda Ro-
land, Bécsy Bendegúz, Révész Ádám, Sveiczer Dávid, Takács Ádám) 
a második helyen zárta a versenyt. A fiúk mezőnyéből kiemelkedett 
Fazekas Máté, aki egyéni összetettben az első helyet szerezte meg. 
A lányok csapata (Göde Petra, Blazsúr Hanna, Tamás Kata, Tamás 
Elina, Negro Réka, Varga Szabina) a második helyen végzett.  

A 3. korcsoportosok versenyében fiú csapatunk (Horváth Máté, 
Iker Sámuel, Gáspár Levente, Kiss Barnabás, Frey Barna, Vaczkó 
Levente) és lány csapatunk (Sánta Zsófia, Csempesz Lara, Kapus 
Zsófia, Kovács Noémi, Németh Lili, Sasvári Alíz) egyaránt arany-
éremnek örülhetett. 

A dobogó második fokára állhattak fel 4. korcsoportos lányaink 
Domokos Diana, Gyüre Sarolta, Penics Anna, Kurucz Dorka, Mát-
hé Csenge, Bérces Bíbor összeállításban.

A megyei versenyen a körzeti forduló győztes csapatai képvisel-
hették iskolánkat.

   A sok csapatot felvonultató megyei döntőn, ahol négy verseny-
számban bizonyíthattak a gyerekek (60 m futás, távolugrás, kislabda 
hajítás, 4X100 m váltófutás), a második korcsoportos fiúk a 3. he-
lyen zártak. A bronzérmes csapat tagjai: Ács Gergő, Babicz Mihály, 
Bécsy Balázs Bendegúz, Blazsúr Bertalan, Fabó Zsombor, Fazekas 
Máté.

Harmadik korcsoportos leányaink (Sasvári Alizt a megyei for-
dulón Budai Csenge helyettesítette) a négy versenyszámot magá-
ban foglaló (60 m futás, távolugrás, kislabda hajítás, 600 m futás) 
csapatversenyben 6. helyezést, míg fiú csapatunk Dolezsai Mátyás, 
Gáspár Levente, Horváth Máté, Iker Sámuel, Kiss Barnabás, Kutics 
Balázs összeállításban az 5. helyet szerezte meg.

A megyei döntőn egyéni versenyzőként Czabula Huba 
kislabdahajításban ezüstérmet szerzett 60 m-es dobásával. Ugyan-
ebben a versenyszámban Domokos Diana a 7. helyet szerezte meg.

Versenyzőinknek gratulálunk és hasonló szép eredményeket kí-
vánunk!

Gratulálunk nekik!

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS 
Zeneiskolai beiratkozás a 2017-2018-as tanévre 2017. június 19-én 
és  20-án 15.00–18.00 óráig lesz a zeneiskolában (Bajcsy-Zs. út 44.).
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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 – Szombat – Szabad a játék! 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM 2017. 
Balatonalmádi, Szent Erzsébet Liget
Június 30. péntek 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: 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) 

Június 15-augusztus 12. – Könyvtár Galéria: Jeans Art avagy 
Farmer művészet. Viv Landy képei.
Július 1. szombat - Értékeink: Balatonalmádi Strandkönyvtár
15 órától: Napút - Égalj - Balatonalmádi. A folyóirat „Rózsák 
füzére” számának bemutatása. Kerekasztal beszélgetés. 
Résztvevők: Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető, Fűzfa Balázs 
irodalomtörténész, Gráfik Imre néprajzkutató, Szondi György, a 
Napút folyóirat főszerkesztője
16 órától: Csányi Vilmos Balatonalmádiban. Beszélgetőtárs: 
Fábián László
17 órától: Meseóra
A strandkönyvtár a Wesselényi strandon július 1-től augusztus 
végéig, hétfő és szombat között, 14-től 18 óráig nyitva tart! 
Minden nap 17 órától Meseóra!
Egyéb információ: a Pannónia könyvtára június elsejétől nyári 
nyitva tartás szerint működik! hétfő-péntek: 10-20 óra; szombat: 
14-20 óra

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
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.
Június 30. péntek 18 óra Egy este Maharishi Bramananda 
Yogival
Július 7. péntek – július 16 vasárnapig Almádi Napok a 

Wesselényi Strand előtti fesztivál területen
Július 8. szombat 18 óra Mersits Piroska emlékkiállítás 
megnyitója 
Július 8. szombat 19 óra  Bihari Puhl Levente kiállításának 
megnyitója 

Káptalanfüredi Fürdő Egyesület Információ: 20/941 8883 
(Kacskovics Lajos, elnök)
Augusztus 12-én szombaton 18 órakor kerül sor a 
Káptalanfüredi Fürdőegyesület és a Balatonalmádi Plébánia 
közös programjára a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony 
kápolna kertjében. A műsor Arany János születésének 200. 
évfordulója alkalmából Sudár Annamária és Heinczinger 
Mika (Misztrál együttes) Toldi estéje című előadása. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Információ: 30/902-42-68 
(Lencse Sándor, elnök)
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. 
Június 30. péntek 6.30-kor kirándulás  Paks – Dunaföldvárra 
Pakson az atomerőmű meglátogatása,
Dunaföldváron fürdés a termálfürdőben
Július 20-23. között 3 napos kirándulás Aggtelekre, Jósvafőre. 
Indulás 7.órakor a Posta elől 
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
Június 2. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub kirándulása 
Győrbe: A püspöki várban Apor Vilmos püspök sírjának 
megkoszorúzása és gyűjteményének megtekintése Információ: 
Lencse Sándor 06 30 902 42 68
Június 16. „Ne habozz, bobozz” Plébánia év végi jutalma a 
hittanosoknak Információ: Karáth Gábor 30-592-1766
Június 23.  Családos nap Plébánián, Információ: Igaz 
Zsuzsanna 06 20-965 9484
Pályázattal kapcsolatos Információ: Tóth Annamária 30-592-
1766 Gózon &Gózon Tanácsadó Iroda

Parapács Balatoni Mesekör 
Következő időpontunk: június 19. hétfő 18.30 óra Helyszín: 
LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi-
Vörösberény Ady E. u. 2.-6. Felnőtteket várunk, akik szeretnek 
mesét hallgatni és/vagy mondani. Információ: Czoma-Szegedi 
Nóra +36/30/3735953 és Molnár Enikő +36/30/2395048

Böjte Csaba ferences szerzetessel, a Magyar Örökség Díjas 
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarral és a dévai gyerekekkel

JÚLIUS 19. (SZERDA) 19 óra BALATONBOGLÁR, szentmise
  a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban

JÚLIUS 20. (CSÜTÖRTÖK) 18 óra BALATONFÜRED, Koloska völgy,
  a Gyermek Jézus kegyhely felszentelése

JÚLIUS 21. (PÉNTEK) 18 óra BALATONALMÁDI, Hungarikum Fesztivál színpadán
  hangverseny, előadás, majd 19 órakor szentmise
  a Szent Erzsébet parkban a Zenepavilonnál.
  Esőhelyszín: Szent Imre templom

JÚLIUS 22. (SZOMBAT) 18 óra SZÁNTÓDPUSZTA, hangverseny, majd szentmise és autószentelés

JÚLIUS 23. (VASÁRNAP) 10 óra SIÓFOK, Fő tér, hangverseny, majd 11óra 30-kor hálaadó szentmise
  a Sarlós Boldogasszony templomban
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GOMBFOCI Kupa Almádiban         M E G H Í V Ó
Balatonalmádiban a városi Hungarikum Klub 
szervezésében

2017. június 30-án (pénteken) 
délelőtt 10 órától

a Wesselényi Strandon megrendezzük a 
Hagyományos Gombfoci Almádi Kupáért 
kiírt nyílt bajnokságot.
Előzetes regisztrálás e-mailban: grafikimre@gmail.com,  
határidő: 2017. június 15! Érkezés a helyszínre: 2017. június 30. 
09.00. Nevezés a helyszínen. Nevezési díj nincs!

Minden érdeklődőt szívesen várunk!
Tiéd a pálya!
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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 – Szombat – Szabad a játék! 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM 2017. 
Balatonalmádi, Szent Erzsébet Liget
Június 30. péntek 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: 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) 

Június 15-augusztus 12. – Könyvtár Galéria: Jeans Art avagy 
Farmer művészet. Viv Landy képei.
Július 1. szombat - Értékeink: Balatonalmádi Strandkönyvtár
15 órától: Napút - Égalj - Balatonalmádi. A folyóirat „Rózsák 
füzére” számának bemutatása. Kerekasztal beszélgetés. 
Résztvevők: Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető, Fűzfa Balázs 
irodalomtörténész, Gráfik Imre néprajzkutató, Szondi György, a 
Napút folyóirat főszerkesztője
16 órától: Csányi Vilmos Balatonalmádiban. Beszélgetőtárs: 
Fábián László
17 órától: Meseóra
A strandkönyvtár a Wesselényi strandon július 1-től augusztus 
végéig, hétfő és szombat között, 14-től 18 óráig nyitva tart! 
Minden nap 17 órától Meseóra!
Egyéb információ: a Pannónia könyvtára június elsejétől nyári 
nyitva tartás szerint működik! hétfő-péntek: 10-20 óra; szombat: 
14-20 óra

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
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.
Június 30. péntek 18 óra Egy este Maharishi Bramananda 
Yogival
Július 7. péntek – július 16 vasárnapig Almádi Napok a 

Wesselényi Strand előtti fesztivál területen
Július 8. szombat 18 óra Mersits Piroska emlékkiállítás 
megnyitója 
Július 8. szombat 19 óra  Bihari Puhl Levente kiállításának 
megnyitója 

Káptalanfüredi Fürdő Egyesület Információ: 20/941 8883 
(Kacskovics Lajos, elnök)
Augusztus 12-én szombaton 18 órakor kerül sor a 
Káptalanfüredi Fürdőegyesület és a Balatonalmádi Plébánia 
közös programjára a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony 
kápolna kertjében. A műsor Arany János születésének 200. 
évfordulója alkalmából Sudár Annamária és Heinczinger 
Mika (Misztrál együttes) Toldi estéje című előadása. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Információ: 30/902-42-68 
(Lencse Sándor, elnök)
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. 
Június 30. péntek 6.30-kor kirándulás  Paks – Dunaföldvárra 
Pakson az atomerőmű meglátogatása,
Dunaföldváron fürdés a termálfürdőben
Július 20-23. között 3 napos kirándulás Aggtelekre, Jósvafőre. 
Indulás 7.órakor a Posta elől 
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
Június 2. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub kirándulása 
Győrbe: A püspöki várban Apor Vilmos püspök sírjának 
megkoszorúzása és gyűjteményének megtekintése Információ: 
Lencse Sándor 06 30 902 42 68
Június 16. „Ne habozz, bobozz” Plébánia év végi jutalma a 
hittanosoknak Információ: Karáth Gábor 30-592-1766
Június 23.  Családos nap Plébánián, Információ: Igaz 
Zsuzsanna 06 20-965 9484
Pályázattal kapcsolatos Információ: Tóth Annamária 30-592-
1766 Gózon &Gózon Tanácsadó Iroda

Parapács Balatoni Mesekör 
Következő időpontunk: június 19. hétfő 18.30 óra Helyszín: 
LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi-
Vörösberény Ady E. u. 2.-6. Felnőtteket várunk, akik szeretnek 
mesét hallgatni és/vagy mondani. Információ: Czoma-Szegedi 
Nóra +36/30/3735953 és Molnár Enikő +36/30/2395048

Böjte Csaba ferences szerzetessel, a Magyar Örökség Díjas 
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarral és a dévai gyerekekkel

JÚLIUS 19. (SZERDA) 19 óra BALATONBOGLÁR, szentmise
  a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban

JÚLIUS 20. (CSÜTÖRTÖK) 18 óra BALATONFÜRED, Koloska völgy,
  a Gyermek Jézus kegyhely felszentelése

JÚLIUS 21. (PÉNTEK) 18 óra BALATONALMÁDI, Hungarikum Fesztivál színpadán
  hangverseny, előadás, majd 19 órakor szentmise
  a Szent Erzsébet parkban a Zenepavilonnál.
  Esőhelyszín: Szent Imre templom

JÚLIUS 22. (SZOMBAT) 18 óra SZÁNTÓDPUSZTA, hangverseny, majd szentmise és autószentelés

JÚLIUS 23. (VASÁRNAP) 10 óra SIÓFOK, Fő tér, hangverseny, majd 11óra 30-kor hálaadó szentmise
  a Sarlós Boldogasszony templomban
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GOMBFOCI Kupa Almádiban         M E G H Í V Ó
Balatonalmádiban a városi Hungarikum Klub 
szervezésében

2017. június 30-án (pénteken) 
délelőtt 10 órától

a Wesselényi Strandon megrendezzük a 
Hagyományos Gombfoci Almádi Kupáért 
kiírt nyílt bajnokságot.
Előzetes regisztrálás e-mailban: grafikimre@gmail.com,  
határidő: 2017. június 15! Érkezés a helyszínre: 2017. június 30. 
09.00. Nevezés a helyszínen. Nevezési díj nincs!

Minden érdeklődőt szívesen várunk!
Tiéd a pálya!
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A tatárok kiűz (et) ése?
Szinte szeretünk szomorú évfordulókra emlékezni és emlékeztetni. 

Olyannyira belejöttünk, hogy nemrégiben még egyes meghívókban 
is olvasható volt az „ünnepség” szó, ami azért sok, még akkor is, 
ha elírásnak mondták később. Óhatatlanul Ady Endre félelmetes 
verssorai ugranak be az embernek: „Betyár urai így nevelték/Nem 
rúg vissza csak búsan átkoz./ S ki egyszer rugott a magyarba,/ Szinte 
kedvet kap a rugáshoz.” Igen, a Hőkölés népe című versében kesergett 
íly módon a nemzet tragikumának költője, és az a legfélelmetesebb 
benne, hogy üzenete még ma is kísért.

Idén van ugyanis a tatárjárás 775. évfordulója, de valahogy 
nem látom azokat a megemlékezéseket, amelyek nyomán pedig 
felsóhajthatnánk: íme, azt is túléltük. Nem látom a tankönyvekben, 
nem látom az újságcikkekben, de még a helytörténeti kiadványokban 
sem. Régen volt, mégis igaz volt, tragikusan igaz. Ilyenkor az ember 
azért bele-beleolvas különböző könyvekbe, cikkekbe és értékelésekbe, 
de mongol tankönyveket mégsem kap elő. Márpedig érdemes lenne, 
sőt mindenképpen hozzá kellene tenni azt is, amit az ottani tanárok 
mondanak a kis mongol tanulóknak.

Mindezt megtette már helyettünk Marjai László, méghozzá három 
éve, akinek érdekfeszítő cikkét a Magyar Nő című folyóiratban, meg 
az interneten is olvashattam. Kapott is érte hideget-meleget, de a 
kisebb-nagyobb tévedésektől most eltekintve azért morfondírozzunk 
már el azon, hogy egy Londonban élő magyar mennyire más 
szemmel látja és láttatja a világot a múltunkkal egyetemben. Ez az 
ember beszélgetett mongolokkal, lehettek köztük tanárok is, diákok 
is. Ha csak tanulatlan emberek lettek volna, akkor bizonyára másról 
beszégetnek, de ezúttal nyissuk már kerekre a szemünket! Vegyük 
végre tudomásul, hogy a belső ázsiai népek, köztük a mongolok s 
rokonként tekintenek ránk! A törököknél még az isztambuli bazárban 
is azt halljuk, hogy „madzsar kardas” meg „Macaristan kardes”, tehát 
testvér. Kétszeresen is igaz lehet az a szólás, hogy a barátainkat mi 
választjuk, a rokonokat pedig örököljük...

Visszatérve Marjai mondandójára, mongol szemszögből mégis 
hogy festenek a tények: nagyon sok harcosuk odaveszett az itteni 
hadjáratokban, nem tudták teljesen megsemmisíteni a magyar 
haderőt; közel 160 várat be sem tudtak venni (köztük Tihanyt és 
Veszprémet sem); nagy nehézségeket okozott nekik a seregük ellátása, 
így az Aranyhorda bicskája a magyarokba tört bele. Ez az öt pont a 
mi tankönyveinkbe soha nem fért bele, pedig helyük lenne legalább 
a lábjegyzetekben. Azért csak ott, mert a lengyel testvéreink is 
megszorongatták őket Alsó-Sziléziában, a legnicai csatában. Ezek után 
viszont nem szállták meg se Lengyelországot, se Csehországot, hanem 
Magyarország ellen törtek újabb keleti csapatokkal kiegészülve.

A nemzet valahogy ugyanúgy viselkedik, mint az ember. Heming-

wayt idézve: „az embert el lehet 
pusztítani, de nem lehet legyőzni”. 
Nagyon súlyos vereséget szenved-
tünk, nagyon sok ember elpusztult, 
sok minden megsemmisült, mégse 
füstölögjünk azon, hogy még a nyu-
gati segítséget sem úgy jött, ahogyan 
vártuk volna. II. Babenberg Frigyes, 
osztrák herceg ugyanis elfogatta a 
menekülő IV. Béla királyt; s csak 
váltságdíj fejében bocsátotta szaba-
don. Miért? Talán azt megakadályo-
zandó, hogy túl gyorsan álljon talpra 
a Magyarország... Ne legyünk per-
sze rosszmájúak: megkapta a maga 
jól megérdemelt jutalmát, amikor 
elesett a Lajta menti csatában 1246-ban.

A hatalmas pusztítás nagyívű változtatásokra késztette IV. Béla 
királyt, aki ígéretéhez híven leányát, a 775 éve született Margitot 
felajánlotta a nemzet megmentéséért, s így került a veszprémi 
domonkos apácákhoz. Két alkalommal is lehetősége lett volna a 
fogadalomtételének visszavonására, de nem tette meg. Így egész 
életével a vezeklés, az önfegyelmezés és a keresztényi szeretet példaképe 
lett Árpád-házi Szent Margit néven. Gondoljunk néha erre, amikor 
a veszprémi útona kis kápolnája előtt elsétálunk, illetve ha betérünk 
ebbe a kedves kis hajlékba. Nem véletlenül lett a mögötte levő park 
sem elnevezve róla.

Amikor Margit megszületett, jövendő apácatársai és szüleik 
rettenetes dolgokat láthattak, tapasztalhattak a már létező „zalai 
nagy út” mentén, ahol Kádán serege üldözte a menekülő IV. Bélát 
és kíséretét. Útjukban öltek raboltak és gyújtogattak, így pusztult el 
a mámai templom, ami fából készülhetett. Ezért menekülhettek el a 
veszprémi püspök jobbágyai is innen a kedvező fekvésű Berénymál 
nevezetű szőlőhegyről. Ezért admányozta el még Zlaudus, vagy 
másnéven Zéland püspök is elnéptelenedett berényi birtokait, 
nehogy jogtalanul idegenek birtokába jut-hassanak.

Hogyan maradt életben ilyen körülmények között a balatonmelléki 
lakosság? Elég átugrani Kenesére és megnézni a löszfalba vájt és 
megmaradt kilenc „Tatár-likat”, ahol meghúzhatták magukat és még 
a török hódoltság alatti időkben is menedékül szolgáltak. Ha már 
arra járunk, akkor nem hagyhatjuk ki a Tátorján tanösvényt sem, 
mert a terebélyes lágyszárú tátorjánt, [latinul „Tatarica ungarica”, 
tudományosabban „Crambe tataria”], azaz helyiek nyelvén a „tatár-
kenyeret” is megcsodálhatjuk. Aki csak megkóstolta, azt mondja, 
hogy a káposzta vagy a retek ízére emlékeztet a vastag gyökere. Az 
ínséges időkben életmentő népeledel lehetett, de addig nem ismerték 
el, amíg egy németalföldi botanikus, Carolus Clusius rá nem bólintott 
a XVI. században.

Jól jön tehát a nyugati megemlékezési forma legyen az németalföldi 
vagy londoni, mert ugye a tatárokra emlékezve a derék britek egy 
„brutálisan” továbbízesített majonézt neveztek el tartármártásnak. 
Ők Mrs. Mary Beeton nevéhez kapcsolják, a franciák Paul Escoffier 
nevéhez, aki persze Londonban dolgozott. Az újvilágban pedig egy 
mexikói Cezare Caldini nevű séfre hivatkoznak, aki éttermeiben 
velőrózsa mellé szolgálta fel „elsőként”. Tagadhatatlan, hogy nálunk 
is népszerű lett, de nem történelmi okokból. Az íze meg az állaga 
jobban lenyűgözte az ínyenceket, mint az a tény, hogy ez azért 
nyugatról „gyűrűzött be”, s nem keletről.

Czuczor Sándor
Az illusztrációk az internetről származnak, egyrészt Thúróczy króni-
kájából átmentve, másrészt a Kenesei képek közül.

Tatárlik

Thuróczy Tatárjárás

Bodó, a játékosedző (folytatás) 
- Végül is mi lett? - kérdeztem igazi érdeklődéssel.
- Azt mondtam, amit neked.
- ?
- Hát ez hülye egy kérdés.
- Képzelem a hatást.
- Azt te nem tudod elképzelni. A néni felfújta magát, az anya meg 

a Linda szörnyülködtek, az apától meg kaptam egy pofont. A röhej 
persze az, hogy ezután már senki sem volt kíváncsi a válaszomra.

- Tudod... - kezdtem volna bele valamiféle helyzetelemzésbe, ami-
kor váratlanul kinyílt az ajtó, és Linda, vagy ahogy Bodó mondta 
volna: „a Linda” lépett be a szobába. Egy pillanat alatt felmérte a 
helyzetet, majd kissé színpadiasan így szólt:

- Bemutatom az öcsémet.
- Már megismerkedtünk. - biccentettem neki.
- Igazán? - kérdezte, hangjában érezhető gúnnyal Linda és Bodó 

felé fordult. Bodó elkapta tekintetét, s afféle segélykérő módon rám 
nézett. Legszívesebben odaléptem volna hozzá, gyengéden megbor-
zoltam volna haját, de mégsem mozdultam, csak bíztatóan rákacsin-
tottam, majd lassan, szinte tagoltan megismételtem:

- Igen, mi már megismerkedtünk.
- Na, akkor én megyek - mondta Bodó - ha akarod, megnézheted 

a stadiont, mert felteszem az Intert meg a Reimset, edzést tartok, ké-
szülök a szombati fordulóra.

- Ilyen menő csapataid vannak? - kockáztattam meg még egy kér-
dést, Linda zuhatagos tekintete ellenére.

- Folyton változtatja őket. - kapcsolódott be Linda, hangjában 
némi lekicsinylő és eltérítő szándékkal.

- Ha gomboztál - kapott a lehetőségen Bodó - akkor tudod, hogy 
mennyi mindentől függ, mikor milyen csapata van az embernek. 
Mi most a nagy európai klubcsapatokat osztottuk fel egymás között, 
mert az Európa Kupáért játszunk.

- Hát ez az! - szakította félbe Bodót Linda - Nemrég Világbajnoksá-
got játszottak, Bodó Anglia volt, és anyának a mérkőzések előtt, mint 
angol királynőnek üdvözölnie kellett az ellenfeleket. Képzelheted. A 
gombokat! Halálra röhögtem magam.

- Persze, de amikor a lányok babáznak, az nem nevetséges! - pörölt 
sértve, de félénken Bodó.

- Ez óriási! - tört ki belőlem, mert nem bírtam magamban tartani 
meglepetésem. Előtolultak felejthetetlen emlékeim:

- Figyelj Bodó! Meg te is Linda! Nekem egy időben osztrák vá-
logatottam volt, s a csapatot a pályáról összeszedve, leejtettem a 
gombokat. Az előszobánkban állt az asztal, s alatta a kőlapon három 
játékosom összetört. Talán soha nem felejtem, egyik legjobb játéko-
som, Hanappi is szétesett és megcsorbult. Tudjátok miről beszéltünk 
egymás között hetekig? Nem fogjátok kitalálni. Repülőszerencsétlen-
ségről. Gépírásos újságunkban is tudósítás jelent meg a tragédiáról. A 
barátaimtól pedig soron kívül és áron alul új játékosokat igazolhat-
tam. Értitek? „Repülőszerencsétlenség történt, lezuhant az osztrák vá-
logatottat szállító különgép, három játékos meghalt.” Bodó, te bizto-
san érted, hogy a fenébe is ne értenéd? Olyan ez, mint a te édesanyád 
a királynő szerepében. Hát ez fantasztikus! Nem, Linda?

- Ti tudjátok. - volt a félszeg válasz.
- Mi bizony. Te Linda, csak legalább egy kis időre mehessek be 

Bodóhoz, egy pillantást vetni a stadionra, meg a csapatokra.
- Eredj. - adta meg magát, beletörődéssel Linda.
Engedékenysége jólesett, de kissé zavarba is ejtett. Láttam rajta, 

hogy küszködik magával. Megfogadtam magamban, hogy valóban 
sietek vissza hozzá és megpróbálom felidézni neki gyermekkorom 
legnagyobb varázsát, a gombfoci csodálatos világát, mozgalmasságát, 

amikor 10-15 csapattal, lakást felforgató tornákkal vegyült bennünk 
a valóság és a képzelet. Ha csak egy kicsit is képes leszek visszaadni 
azoknak a napoknak a hangulatát, s a megfelelő szavakat megtalálva, 
fel tudom tárni emlékeimet, érzéseimet, akkor meg fogja érteni, meg 
kell értenie! És akkor Bodó dolgait is más szemmel nézi, most még 
érthetetlen hóbortjával biztosan meg tud majd békélni.

- Gyerünk Bodó, nem sok időt kaptam.
- Ne haragudj Linda, tényleg csak pár perc. - fogta könyörgésre 

Bodó, s már indult is előre, én pedig követtem.
Mikor Bodó már kilépett a szobából, Lindához hajoltam, s nehogy 

véletlenül Bodó meghallja, halkan suttogtam:
- Tudod Linda, nem kell féltékenynek lenned, én már kiöregedtem.
Azt pedig már, Bodó szobájába érve, meglátva a stadiont és a fel-

sorakozott csapatokat, csak magamban és magamnak tettem hozzá: 
Sajnos.

A gyerekek igenis olvasnak! 
Könyvfaló-záró

A 2016/2017-es olvasásnépszerűsítő pályázatunk véget ért, de 
örömmel jelentjük, hogy az utóbbi évek legnépszerűbb könyvfaló-
ját zárhattuk.

Ötvenhat gyermek vett részt a kihívásunkban (nem csak almá-
diak, hanem litériek, főkajáriak és fűzfőiek is), összesen 319 darab 
könyvet olvastak. Legnépszerűbb könyvek a következők voltak: 
Marék Veronika: Kippkopp gyermekei, Bosnyák Viktória: Tün-
dérboszorkány, David Walliams: Gengszter nagyi, Chanda Hahn: 
Bűbájtalan.

Azért, hogy a gyerekeknek még több sikerélményük legyen, idén 
több változtatást is bevezettünk: a városban Bookemonokat, vagyis 
könyvszörnyecskéket kellett megtalálni. Így a „bookemonvadászat” 
alkalmával bejárhatták az egész várost, afféle helyismereti túra ke-
retében. Minden megtalált szörnyecskéért „baglyot” kaptak, de ba-
goly járt a Cimbora foglalkozásokon való részvételért is. A Könyv-
faló program legfontosobb eseményén (június 2-án) jutalmaztuk az 
„Év Könyvfaló”-it, és a legszorgalmasabb olvasókat. Ekkor lehetett 
beváltani a baglyokat is. Az idei legtöbbet olvasók:
Elsős osztályos különdíjasaink: Brokés Sára, Szántód Zénó 
A csoport (2. osztály): Hegyessy Zsombor, Mészáros Barna, Kocsis-
Földi Albert
B csoport (3-4. osztály): Feil Dorka Boróka, Szabó B. Ágoston, 
Brokés Emma
C csoport (5-6. osztály): Hóz Eszter, Tóth Enikő
D csoport (7-8. osztály): Schulcz Anna
Gratulálunk nekik!

A szülőktől is pozitív visszajelzéseket kaptunk: a gyermek végre 
lelkesen olvasott, olyat is a kezébe vett, amire magától nem szánta 
volna rá magát és még tetszett is neki. Sok gyereknek jelentett mo-
tivációt a könyvfaló. Reméljük, jövőre is legalább ilyen sokan részt 
vesznek a küldetésen!
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A tatárok kiűz (et) ése?
Szinte szeretünk szomorú évfordulókra emlékezni és emlékeztetni. 

Olyannyira belejöttünk, hogy nemrégiben még egyes meghívókban 
is olvasható volt az „ünnepség” szó, ami azért sok, még akkor is, 
ha elírásnak mondták később. Óhatatlanul Ady Endre félelmetes 
verssorai ugranak be az embernek: „Betyár urai így nevelték/Nem 
rúg vissza csak búsan átkoz./ S ki egyszer rugott a magyarba,/ Szinte 
kedvet kap a rugáshoz.” Igen, a Hőkölés népe című versében kesergett 
íly módon a nemzet tragikumának költője, és az a legfélelmetesebb 
benne, hogy üzenete még ma is kísért.

Idén van ugyanis a tatárjárás 775. évfordulója, de valahogy 
nem látom azokat a megemlékezéseket, amelyek nyomán pedig 
felsóhajthatnánk: íme, azt is túléltük. Nem látom a tankönyvekben, 
nem látom az újságcikkekben, de még a helytörténeti kiadványokban 
sem. Régen volt, mégis igaz volt, tragikusan igaz. Ilyenkor az ember 
azért bele-beleolvas különböző könyvekbe, cikkekbe és értékelésekbe, 
de mongol tankönyveket mégsem kap elő. Márpedig érdemes lenne, 
sőt mindenképpen hozzá kellene tenni azt is, amit az ottani tanárok 
mondanak a kis mongol tanulóknak.

Mindezt megtette már helyettünk Marjai László, méghozzá három 
éve, akinek érdekfeszítő cikkét a Magyar Nő című folyóiratban, meg 
az interneten is olvashattam. Kapott is érte hideget-meleget, de a 
kisebb-nagyobb tévedésektől most eltekintve azért morfondírozzunk 
már el azon, hogy egy Londonban élő magyar mennyire más 
szemmel látja és láttatja a világot a múltunkkal egyetemben. Ez az 
ember beszélgetett mongolokkal, lehettek köztük tanárok is, diákok 
is. Ha csak tanulatlan emberek lettek volna, akkor bizonyára másról 
beszégetnek, de ezúttal nyissuk már kerekre a szemünket! Vegyük 
végre tudomásul, hogy a belső ázsiai népek, köztük a mongolok s 
rokonként tekintenek ránk! A törököknél még az isztambuli bazárban 
is azt halljuk, hogy „madzsar kardas” meg „Macaristan kardes”, tehát 
testvér. Kétszeresen is igaz lehet az a szólás, hogy a barátainkat mi 
választjuk, a rokonokat pedig örököljük...

Visszatérve Marjai mondandójára, mongol szemszögből mégis 
hogy festenek a tények: nagyon sok harcosuk odaveszett az itteni 
hadjáratokban, nem tudták teljesen megsemmisíteni a magyar 
haderőt; közel 160 várat be sem tudtak venni (köztük Tihanyt és 
Veszprémet sem); nagy nehézségeket okozott nekik a seregük ellátása, 
így az Aranyhorda bicskája a magyarokba tört bele. Ez az öt pont a 
mi tankönyveinkbe soha nem fért bele, pedig helyük lenne legalább 
a lábjegyzetekben. Azért csak ott, mert a lengyel testvéreink is 
megszorongatták őket Alsó-Sziléziában, a legnicai csatában. Ezek után 
viszont nem szállták meg se Lengyelországot, se Csehországot, hanem 
Magyarország ellen törtek újabb keleti csapatokkal kiegészülve.

A nemzet valahogy ugyanúgy viselkedik, mint az ember. Heming-

wayt idézve: „az embert el lehet 
pusztítani, de nem lehet legyőzni”. 
Nagyon súlyos vereséget szenved-
tünk, nagyon sok ember elpusztult, 
sok minden megsemmisült, mégse 
füstölögjünk azon, hogy még a nyu-
gati segítséget sem úgy jött, ahogyan 
vártuk volna. II. Babenberg Frigyes, 
osztrák herceg ugyanis elfogatta a 
menekülő IV. Béla királyt; s csak 
váltságdíj fejében bocsátotta szaba-
don. Miért? Talán azt megakadályo-
zandó, hogy túl gyorsan álljon talpra 
a Magyarország... Ne legyünk per-
sze rosszmájúak: megkapta a maga 
jól megérdemelt jutalmát, amikor 
elesett a Lajta menti csatában 1246-ban.

A hatalmas pusztítás nagyívű változtatásokra késztette IV. Béla 
királyt, aki ígéretéhez híven leányát, a 775 éve született Margitot 
felajánlotta a nemzet megmentéséért, s így került a veszprémi 
domonkos apácákhoz. Két alkalommal is lehetősége lett volna a 
fogadalomtételének visszavonására, de nem tette meg. Így egész 
életével a vezeklés, az önfegyelmezés és a keresztényi szeretet példaképe 
lett Árpád-házi Szent Margit néven. Gondoljunk néha erre, amikor 
a veszprémi útona kis kápolnája előtt elsétálunk, illetve ha betérünk 
ebbe a kedves kis hajlékba. Nem véletlenül lett a mögötte levő park 
sem elnevezve róla.

Amikor Margit megszületett, jövendő apácatársai és szüleik 
rettenetes dolgokat láthattak, tapasztalhattak a már létező „zalai 
nagy út” mentén, ahol Kádán serege üldözte a menekülő IV. Bélát 
és kíséretét. Útjukban öltek raboltak és gyújtogattak, így pusztult el 
a mámai templom, ami fából készülhetett. Ezért menekülhettek el a 
veszprémi püspök jobbágyai is innen a kedvező fekvésű Berénymál 
nevezetű szőlőhegyről. Ezért admányozta el még Zlaudus, vagy 
másnéven Zéland püspök is elnéptelenedett berényi birtokait, 
nehogy jogtalanul idegenek birtokába jut-hassanak.

Hogyan maradt életben ilyen körülmények között a balatonmelléki 
lakosság? Elég átugrani Kenesére és megnézni a löszfalba vájt és 
megmaradt kilenc „Tatár-likat”, ahol meghúzhatták magukat és még 
a török hódoltság alatti időkben is menedékül szolgáltak. Ha már 
arra járunk, akkor nem hagyhatjuk ki a Tátorján tanösvényt sem, 
mert a terebélyes lágyszárú tátorjánt, [latinul „Tatarica ungarica”, 
tudományosabban „Crambe tataria”], azaz helyiek nyelvén a „tatár-
kenyeret” is megcsodálhatjuk. Aki csak megkóstolta, azt mondja, 
hogy a káposzta vagy a retek ízére emlékeztet a vastag gyökere. Az 
ínséges időkben életmentő népeledel lehetett, de addig nem ismerték 
el, amíg egy németalföldi botanikus, Carolus Clusius rá nem bólintott 
a XVI. században.

Jól jön tehát a nyugati megemlékezési forma legyen az németalföldi 
vagy londoni, mert ugye a tatárokra emlékezve a derék britek egy 
„brutálisan” továbbízesített majonézt neveztek el tartármártásnak. 
Ők Mrs. Mary Beeton nevéhez kapcsolják, a franciák Paul Escoffier 
nevéhez, aki persze Londonban dolgozott. Az újvilágban pedig egy 
mexikói Cezare Caldini nevű séfre hivatkoznak, aki éttermeiben 
velőrózsa mellé szolgálta fel „elsőként”. Tagadhatatlan, hogy nálunk 
is népszerű lett, de nem történelmi okokból. Az íze meg az állaga 
jobban lenyűgözte az ínyenceket, mint az a tény, hogy ez azért 
nyugatról „gyűrűzött be”, s nem keletről.

Czuczor Sándor
Az illusztrációk az internetről származnak, egyrészt Thúróczy króni-
kájából átmentve, másrészt a Kenesei képek közül.
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Bodó, a játékosedző (folytatás) 
- Végül is mi lett? - kérdeztem igazi érdeklődéssel.
- Azt mondtam, amit neked.
- ?
- Hát ez hülye egy kérdés.
- Képzelem a hatást.
- Azt te nem tudod elképzelni. A néni felfújta magát, az anya meg 

a Linda szörnyülködtek, az apától meg kaptam egy pofont. A röhej 
persze az, hogy ezután már senki sem volt kíváncsi a válaszomra.

- Tudod... - kezdtem volna bele valamiféle helyzetelemzésbe, ami-
kor váratlanul kinyílt az ajtó, és Linda, vagy ahogy Bodó mondta 
volna: „a Linda” lépett be a szobába. Egy pillanat alatt felmérte a 
helyzetet, majd kissé színpadiasan így szólt:

- Bemutatom az öcsémet.
- Már megismerkedtünk. - biccentettem neki.
- Igazán? - kérdezte, hangjában érezhető gúnnyal Linda és Bodó 

felé fordult. Bodó elkapta tekintetét, s afféle segélykérő módon rám 
nézett. Legszívesebben odaléptem volna hozzá, gyengéden megbor-
zoltam volna haját, de mégsem mozdultam, csak bíztatóan rákacsin-
tottam, majd lassan, szinte tagoltan megismételtem:

- Igen, mi már megismerkedtünk.
- Na, akkor én megyek - mondta Bodó - ha akarod, megnézheted 

a stadiont, mert felteszem az Intert meg a Reimset, edzést tartok, ké-
szülök a szombati fordulóra.

- Ilyen menő csapataid vannak? - kockáztattam meg még egy kér-
dést, Linda zuhatagos tekintete ellenére.

- Folyton változtatja őket. - kapcsolódott be Linda, hangjában 
némi lekicsinylő és eltérítő szándékkal.

- Ha gomboztál - kapott a lehetőségen Bodó - akkor tudod, hogy 
mennyi mindentől függ, mikor milyen csapata van az embernek. 
Mi most a nagy európai klubcsapatokat osztottuk fel egymás között, 
mert az Európa Kupáért játszunk.

- Hát ez az! - szakította félbe Bodót Linda - Nemrég Világbajnoksá-
got játszottak, Bodó Anglia volt, és anyának a mérkőzések előtt, mint 
angol királynőnek üdvözölnie kellett az ellenfeleket. Képzelheted. A 
gombokat! Halálra röhögtem magam.

- Persze, de amikor a lányok babáznak, az nem nevetséges! - pörölt 
sértve, de félénken Bodó.

- Ez óriási! - tört ki belőlem, mert nem bírtam magamban tartani 
meglepetésem. Előtolultak felejthetetlen emlékeim:

- Figyelj Bodó! Meg te is Linda! Nekem egy időben osztrák vá-
logatottam volt, s a csapatot a pályáról összeszedve, leejtettem a 
gombokat. Az előszobánkban állt az asztal, s alatta a kőlapon három 
játékosom összetört. Talán soha nem felejtem, egyik legjobb játéko-
som, Hanappi is szétesett és megcsorbult. Tudjátok miről beszéltünk 
egymás között hetekig? Nem fogjátok kitalálni. Repülőszerencsétlen-
ségről. Gépírásos újságunkban is tudósítás jelent meg a tragédiáról. A 
barátaimtól pedig soron kívül és áron alul új játékosokat igazolhat-
tam. Értitek? „Repülőszerencsétlenség történt, lezuhant az osztrák vá-
logatottat szállító különgép, három játékos meghalt.” Bodó, te bizto-
san érted, hogy a fenébe is ne értenéd? Olyan ez, mint a te édesanyád 
a királynő szerepében. Hát ez fantasztikus! Nem, Linda?

- Ti tudjátok. - volt a félszeg válasz.
- Mi bizony. Te Linda, csak legalább egy kis időre mehessek be 

Bodóhoz, egy pillantást vetni a stadionra, meg a csapatokra.
- Eredj. - adta meg magát, beletörődéssel Linda.
Engedékenysége jólesett, de kissé zavarba is ejtett. Láttam rajta, 

hogy küszködik magával. Megfogadtam magamban, hogy valóban 
sietek vissza hozzá és megpróbálom felidézni neki gyermekkorom 
legnagyobb varázsát, a gombfoci csodálatos világát, mozgalmasságát, 

amikor 10-15 csapattal, lakást felforgató tornákkal vegyült bennünk 
a valóság és a képzelet. Ha csak egy kicsit is képes leszek visszaadni 
azoknak a napoknak a hangulatát, s a megfelelő szavakat megtalálva, 
fel tudom tárni emlékeimet, érzéseimet, akkor meg fogja érteni, meg 
kell értenie! És akkor Bodó dolgait is más szemmel nézi, most még 
érthetetlen hóbortjával biztosan meg tud majd békélni.

- Gyerünk Bodó, nem sok időt kaptam.
- Ne haragudj Linda, tényleg csak pár perc. - fogta könyörgésre 

Bodó, s már indult is előre, én pedig követtem.
Mikor Bodó már kilépett a szobából, Lindához hajoltam, s nehogy 

véletlenül Bodó meghallja, halkan suttogtam:
- Tudod Linda, nem kell féltékenynek lenned, én már kiöregedtem.
Azt pedig már, Bodó szobájába érve, meglátva a stadiont és a fel-

sorakozott csapatokat, csak magamban és magamnak tettem hozzá: 
Sajnos.

A gyerekek igenis olvasnak! 
Könyvfaló-záró

A 2016/2017-es olvasásnépszerűsítő pályázatunk véget ért, de 
örömmel jelentjük, hogy az utóbbi évek legnépszerűbb könyvfaló-
ját zárhattuk.

Ötvenhat gyermek vett részt a kihívásunkban (nem csak almá-
diak, hanem litériek, főkajáriak és fűzfőiek is), összesen 319 darab 
könyvet olvastak. Legnépszerűbb könyvek a következők voltak: 
Marék Veronika: Kippkopp gyermekei, Bosnyák Viktória: Tün-
dérboszorkány, David Walliams: Gengszter nagyi, Chanda Hahn: 
Bűbájtalan.

Azért, hogy a gyerekeknek még több sikerélményük legyen, idén 
több változtatást is bevezettünk: a városban Bookemonokat, vagyis 
könyvszörnyecskéket kellett megtalálni. Így a „bookemonvadászat” 
alkalmával bejárhatták az egész várost, afféle helyismereti túra ke-
retében. Minden megtalált szörnyecskéért „baglyot” kaptak, de ba-
goly járt a Cimbora foglalkozásokon való részvételért is. A Könyv-
faló program legfontosobb eseményén (június 2-án) jutalmaztuk az 
„Év Könyvfaló”-it, és a legszorgalmasabb olvasókat. Ekkor lehetett 
beváltani a baglyokat is. Az idei legtöbbet olvasók:
Elsős osztályos különdíjasaink: Brokés Sára, Szántód Zénó 
A csoport (2. osztály): Hegyessy Zsombor, Mészáros Barna, Kocsis-
Földi Albert
B csoport (3-4. osztály): Feil Dorka Boróka, Szabó B. Ágoston, 
Brokés Emma
C csoport (5-6. osztály): Hóz Eszter, Tóth Enikő
D csoport (7-8. osztály): Schulcz Anna
Gratulálunk nekik!

A szülőktől is pozitív visszajelzéseket kaptunk: a gyermek végre 
lelkesen olvasott, olyat is a kezébe vett, amire magától nem szánta 
volna rá magát és még tetszett is neki. Sok gyereknek jelentett mo-
tivációt a könyvfaló. Reméljük, jövőre is legalább ilyen sokan részt 
vesznek a küldetésen!
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Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy évek óta folyamatosan visz-
szatérő problémaként jelentkezik a Balatonalmádiban működő sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tarthatatlan állapota, 
annak ellenére, hogy mind az Önkormányzat, mind a Közszolgálta-
tó számos intézkedést hozott ezek enyhítésére.

Fentiek enyhítésére Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. javaslatait figyelembe véve, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében biztosított elkülönített hulladékgyűjtési 
rendszer átalakítása mellett döntött.  2017. július 1. napjától az el-
különített hulladékgyűjtés az alábbiak szerint működik:

•	 A	 csomagolási	 papír,	 műanyag,	 fém	 hulladékok	 elkülönített	
gyűjtése kizárólag házhoz menő rendszerben történik, ennek 
megfelelően a korábban működő papír, műanyag, fém edények fel-
számolásra kerülnek.
•	A	gyűjtőszigeteken	kizárólag	az	üveg	hulladék	gyűjtése	lesz	biz-

tosítva az alábbi helyszíneken: 
•	 Vörösberényi ABC parkoló,  
•	 Balatonalmádi, Hattyú ABC parkoló, 
•	 Káptalanfüred, Csillag tér,
•	 Budatava, Rákóczi u. 43. Balkom Kft. telephely. 

A további 7 gyűjtősziget megszüntetésre kerül.

Kérjük a tisztelt almádi polgárokat, hogy 2017. július 1-től kezdve 
üvegen kívül más hulladékot semmiképp ne vigyenek a megmaradt 
4 gyűjtőszigetre!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés módja
A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 

Közszolgáltató közreműködőjeként a házhoz menő szelektív cso-
magolási hulladékgyűjtést Balatonalmádi egész területén végzi. A 
házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés igénybevételé-
hez a Balkom Kft. a tartozásmentes állandó lakosok és azon üdü-
lő ingatlan tulajdonosok részére, akik a kommunális hulladékot is 
zárt gyűjtőedényben gyűjtik, térítésmentesen 120 l-es zárt szelektív 
hulladékgyűjtő edényt biztosít (a gyűjtőedények a jogszabályoknak 
megfelelő, a szolgáltatásra jellemző legfontosabb információkat tar-
talmazó feliratozásáról a Balkom Kft. gondoskodik, azonban ennek 
egyszeri gyártási költsége, bruttó 450 Ft, az igénybevevőt terheli). 
Azon Ügyfelek, akik a 120 l-es zárt szelektív hulladékgyűjtő edényt 
nem tudják igénybe venni, továbbra is a 120 l-es átlátszó emblé-
mázott szabvány hulladékgyűjtő zsákkal kapcsolódhatnak be a 
szolgáltatásba. Az említett átlátszó szabvány hulladékgyűjtő zsákot 
a Balkom Kft. Ügyfélszolgálatán nyitva tartási időben tudják meg-
vásárolni, évente maximum 26 db-ot, bruttó 25 Ft/db áron.

A lakótelepi és társasházi övezetben a Közszolgáltató a társasházak 
részére 1100 l-es edények útján biztosítja a házhoz menő szelektív 
csomagolási hulladékgyűjtés lehetőségét.

A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés az eddig 
megszokottak szerint történik, egész évben, páros heteken, a kom-
munális hulladék ürítési napján.
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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
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Balatonalmádi Városgondnokság ez úton is kéri az 
ingatlan tulajdonosokat, hogy az ingatlannal határos 
közterületek gondozását A helyi közterületek 
rendjéről szóló (42/2010. (XII.20.) rendeletben 
szabályozottaknak megfelelően elvégezni 
szíveskedjenek.
15.§ (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, 
illetve gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút 
tisztántartása (gyomtalanítása, síkosság-mentesítése, 
hó eltakarítása) az ingatlan tulajdonosának és 
használójának egyetemleges kötelessége.
(7) Fenti bekezdésekben foglalt kötelezettségek 
magukban foglalják:
síkosság – mentesítést (kizárólag környezetkímélő 
anyagok felhasználásával);
szennyeződés, hulladék, lehullott falevél, termés 
összegyűjtését, eltávolítását;
az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz 
szabad lefolyását akadályozó   hulladék eltávolítását;
hó eltakarítását.
„18.§ Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az 
ingatlanuk határvonalától az úttest széléig- de legfeljebb 
5 méterig - a 2.§ (3) bekezdésében meghatározott 
területek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás, tisztítás) 
elvégezni.”
A rendelet teljes egészében  letölthető. https://
balatonalmadi.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/
rendeletek 42/2010. (XII.20.).doc 

Köszönjük együttműködésüket.

Almádi legszebb kertjeit keressük!
Úgy tartja a mondás, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. 
Ám aki gondozza,  ráadásul még kitartó, szorgalmas és kreatív 
is. Mi pedig tudjuk, Almádi lakói jó emberek, erről  győznek meg 
bennünket  lépten-nyomon  a szépséges kertek.
A Nők a Balatonért Almádi Csoportja szeretné, ha még többen 
kapnának kedvet kertvarázsláshoz, ezért örömmel mutatják 
be azok kertjeit, akik büszkén megosztják cserjéik-virágjaik 
harmóniáját a többiekkel. Ha jelentkeznek a   (telefonszámon 
vagy az emailcímen), akkor  felkeressük önöket, képeket 
készítünk,  s a legkülönlegesebbeket oklevéllel jutalmazzuk. 
Örömmel vennénk, ha megosztanák velünk tapasztalataikat, 
hogy mindenki hasznosíthassa azokat.

A Nők a Balatonért Almádi Csoportja

A HARMÓNIA ÉNEKEGYÜTTES KARNAGYÁNAK 
ÚJABB SIKEREI

Demel Eszter, az almádi Harmónia énekegyüttes karnagya áp-
rilisban újabb elismeréseket szerzett a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági 
Kamarazenekarral. Budapesten a IX. Országos Zenekari Versenyen 
léptek fel, ahol az első díjat nyerték el.

Egy héttel később a belgiumi Neerpelti Nemzetközi Ifjúsági Ze-
nei Fesztiválon a nemzetközi zsűri Cum laude minősítéssel első 
díjjal jutalmazta a zenekart és karnagyát. Az értékelésen a zsűri 
elnöke kiemelte a zenekar hangzásvilágának kiváló minőségét, és 
elismeréssel szólt a zenekar és karnagyának bensőséges, harmonikus 
kapcsolatáról.

Gratulálunk Demel Eszternek, további munkájához sok sikert 
kívánunk.

K.Gy.

A május 12-i Tavaszköszöntő koncerten  Káplán György, énekmű-
vész, valamint  Balatonfüred és Balatonalmádi Város Vegyeskara.

Nosztalgia Majális Balatonalmádiban 
a Malom - völgyben

Balatonalmádiban a Vörösberényi Nyugdíjas Klub által szerve-
zett Nosztalgia majális szombaton 10-kor vette kezdetét a Malom 
- völgyben.

 Régi szép hagyományt állított vissza a Lencse Sándor által veze-
tett Nyugdíjas klub, hiszen mint Keszey polgármester úr majáliskö-
szöntőjében elmondta, 50 évvel ezelőtt ő már részt vett majálison 
ebben a szép völgyben, és örül, hogy hosszú évek kihagyása után 
ismét van itt majális. 

Bemelegítő tornával 
kezdődött a program, 
melyen együtt mozog-
hatott zenére gyermek, 
unoka és nagyszülő.  
Ezután elkezdődtek a 
futó és váltóversenyek, 
a férfi, női és gyermek-
meccsek.  Beindult a 
munka a kézműves pa-
vilonban, és élvezték a 
különböző játékokat a gyermekek, de nem unatkoztak a felnőttek 
sem. 

A nyugdíjas klub lelkes tagjai a klub elnökének egyetlen hívó 
szavára vállalták a különböző előkészítő munkálatokat, tereprende-
zést, pályák kijelölését, felszerelések kivitelét-hazaszállítását, sátrak 
felállítását, krumpli pucolást, főzést 150 főre és vállalták az érde-
kesebbnél érdekesebb feladatokat. Volt, aki a kézműves sátorban 
különböző  fortélyokat mutatott be gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt, volt aki népi játékokra, kerekezni, pilickézni tanította 
az unokákat, de lehetett babzsákkal célba dobni, kék halacskákra 
horgászni,ugrókötelezni, hullahoppozni, labdával sörös dobozokra 
dobni, gyep sízni, zsákba futni, talicskában személyeket szállítani és 
pincérversenyen vízzel telt poharakkal egyensúlyozni.  

Minden ügyes versenyző fabatkát kapott, amit egy külön sátorban 
szebbnél szebb ajándékokra, édességre, üdítőkre lehetett beváltani. 
Volt élő zene is, tangóharmonika szóló, a Virág étterem büféjében 
hideg narancs- és citromlé, lángos, sült kolbász, frissen csapolt sör. 
Köszönet jár a nyugdíjas klubon kívül a segítőknek, támogatóknak: 
a Balatonalmádi Városgazdálkodásnak, a Vörösberényi iskolának, 
az Almádiért Közalapítványnak, a Pannónia Kulturális Központ-
nak, a Regina TV-nek, a Virág 

étteremnek és Dér András képviselőnek, aki anyagilag is támo-
gatta a majálist. Jó hangulatban telt az egész nap, az időjárás is ke-
gyeibe fogadta a rendezvényt, és felejthetetlen élménnyel lett gazda-
gabb közel 150 fő, akik ellátogattak a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Nosztalgia majálisára.

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI 
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2017. (A4 méretben)   1500.-
Balatonalmádi Anno II.     2900.-
Balatonalmádi Anno III.     3000.-
Káptalanfüred évtizedei    1900.-
Almádi füzetek I.; II.     300.-
Almádi füzetek III.; IV.          ingyenes kiadvány 
Almádi újság Reprint kiadás    300.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle)  100.-
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Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy évek óta folyamatosan visz-
szatérő problémaként jelentkezik a Balatonalmádiban működő sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tarthatatlan állapota, 
annak ellenére, hogy mind az Önkormányzat, mind a Közszolgálta-
tó számos intézkedést hozott ezek enyhítésére.

Fentiek enyhítésére Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. javaslatait figyelembe véve, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében biztosított elkülönített hulladékgyűjtési 
rendszer átalakítása mellett döntött.  2017. július 1. napjától az el-
különített hulladékgyűjtés az alábbiak szerint működik:

•	 A	 csomagolási	 papír,	 műanyag,	 fém	 hulladékok	 elkülönített	
gyűjtése kizárólag házhoz menő rendszerben történik, ennek 
megfelelően a korábban működő papír, műanyag, fém edények fel-
számolásra kerülnek.
•	A	gyűjtőszigeteken	kizárólag	az	üveg	hulladék	gyűjtése	lesz	biz-

tosítva az alábbi helyszíneken: 
•	 Vörösberényi ABC parkoló,  
•	 Balatonalmádi, Hattyú ABC parkoló, 
•	 Káptalanfüred, Csillag tér,
•	 Budatava, Rákóczi u. 43. Balkom Kft. telephely. 

A további 7 gyűjtősziget megszüntetésre kerül.

Kérjük a tisztelt almádi polgárokat, hogy 2017. július 1-től kezdve 
üvegen kívül más hulladékot semmiképp ne vigyenek a megmaradt 
4 gyűjtőszigetre!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés módja
A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 

Közszolgáltató közreműködőjeként a házhoz menő szelektív cso-
magolási hulladékgyűjtést Balatonalmádi egész területén végzi. A 
házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés igénybevételé-
hez a Balkom Kft. a tartozásmentes állandó lakosok és azon üdü-
lő ingatlan tulajdonosok részére, akik a kommunális hulladékot is 
zárt gyűjtőedényben gyűjtik, térítésmentesen 120 l-es zárt szelektív 
hulladékgyűjtő edényt biztosít (a gyűjtőedények a jogszabályoknak 
megfelelő, a szolgáltatásra jellemző legfontosabb információkat tar-
talmazó feliratozásáról a Balkom Kft. gondoskodik, azonban ennek 
egyszeri gyártási költsége, bruttó 450 Ft, az igénybevevőt terheli). 
Azon Ügyfelek, akik a 120 l-es zárt szelektív hulladékgyűjtő edényt 
nem tudják igénybe venni, továbbra is a 120 l-es átlátszó emblé-
mázott szabvány hulladékgyűjtő zsákkal kapcsolódhatnak be a 
szolgáltatásba. Az említett átlátszó szabvány hulladékgyűjtő zsákot 
a Balkom Kft. Ügyfélszolgálatán nyitva tartási időben tudják meg-
vásárolni, évente maximum 26 db-ot, bruttó 25 Ft/db áron.

A lakótelepi és társasházi övezetben a Közszolgáltató a társasházak 
részére 1100 l-es edények útján biztosítja a házhoz menő szelektív 
csomagolási hulladékgyűjtés lehetőségét.

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

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
52 1 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12
2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19
3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26
4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28
5 30 31

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
9 1 2 3 4 5 13 1 2

10 6 7 8 9 10 11 12 14 3 4 5 6 7 8 9
11 13 14 15 16 17 18 19 15 10 11 12 13 14 15 16
12 20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 23
13 27 28 29 30 31 17 24 25 26 27 28 29 30

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
18 1 2 3 4 5 6 7 22 1 2 3 4
19 8 9 10 11 12 13 14 23 5 6 7 8 9 10 11
20 15 16 17 18 19 20 21 24 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 28 25 19 20 21 22 23 24 25
22 29 30 31 26 26 27 28 29 30

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
26 1 2 31 1 2 3 4 5 6
27 3 4 5 6 7 8 9 32 7 8 9 10 11 12 13
28 10 11 12 13 14 15 16 33 14 15 16 17 18 19 20
29 17 18 19 20 21 22 23 34 21 22 23 24 25 26 27
30 24 25 26 27 28 29 30 35 28 29 30 31
31 31

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
35 1 2 3 39 1
36 4 5 6 7 8 9 10 40 2 3 4 5 6 7 8
37 11 12 13 14 15 16 17 41 9 10 11 12 13 14 15
38 18 19 20 21 22 23 24 42 16 17 18 19 20 21 22
39 25 26 27 28 29 30 43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
44 1 2 3 4 5 48 1 2 3
45 6 7 8 9 10 11 12 49 4 5 6 7 8 9 10
46 13 14 15 16 17 18 19 50 11 12 13 14 15 16 17
47 20 21 22 23 24 25 26 51 18 19 20 21 22 23 24
48 27 28 29 30 52 25 26 27 28 29 30 31

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
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Balatonalmádi Városgondnokság ez úton is kéri az 
ingatlan tulajdonosokat, hogy az ingatlannal határos 
közterületek gondozását A helyi közterületek 
rendjéről szóló (42/2010. (XII.20.) rendeletben 
szabályozottaknak megfelelően elvégezni 
szíveskedjenek.
15.§ (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, 
illetve gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút 
tisztántartása (gyomtalanítása, síkosság-mentesítése, 
hó eltakarítása) az ingatlan tulajdonosának és 
használójának egyetemleges kötelessége.
(7) Fenti bekezdésekben foglalt kötelezettségek 
magukban foglalják:
síkosság – mentesítést (kizárólag környezetkímélő 
anyagok felhasználásával);
szennyeződés, hulladék, lehullott falevél, termés 
összegyűjtését, eltávolítását;
az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz 
szabad lefolyását akadályozó   hulladék eltávolítását;
hó eltakarítását.
„18.§ Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az 
ingatlanuk határvonalától az úttest széléig- de legfeljebb 
5 méterig - a 2.§ (3) bekezdésében meghatározott 
területek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás, tisztítás) 
elvégezni.”
A rendelet teljes egészében  letölthető. https://
balatonalmadi.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/
rendeletek 42/2010. (XII.20.).doc 

Köszönjük együttműködésüket.

Almádi legszebb kertjeit keressük!
Úgy tartja a mondás, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. 
Ám aki gondozza,  ráadásul még kitartó, szorgalmas és kreatív 
is. Mi pedig tudjuk, Almádi lakói jó emberek, erről  győznek meg 
bennünket  lépten-nyomon  a szépséges kertek.
A Nők a Balatonért Almádi Csoportja szeretné, ha még többen 
kapnának kedvet kertvarázsláshoz, ezért örömmel mutatják 
be azok kertjeit, akik büszkén megosztják cserjéik-virágjaik 
harmóniáját a többiekkel. Ha jelentkeznek a   (telefonszámon 
vagy az emailcímen), akkor  felkeressük önöket, képeket 
készítünk,  s a legkülönlegesebbeket oklevéllel jutalmazzuk. 
Örömmel vennénk, ha megosztanák velünk tapasztalataikat, 
hogy mindenki hasznosíthassa azokat.

A Nők a Balatonért Almádi Csoportja

A HARMÓNIA ÉNEKEGYÜTTES KARNAGYÁNAK 
ÚJABB SIKEREI

Demel Eszter, az almádi Harmónia énekegyüttes karnagya áp-
rilisban újabb elismeréseket szerzett a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági 
Kamarazenekarral. Budapesten a IX. Országos Zenekari Versenyen 
léptek fel, ahol az első díjat nyerték el.

Egy héttel később a belgiumi Neerpelti Nemzetközi Ifjúsági Ze-
nei Fesztiválon a nemzetközi zsűri Cum laude minősítéssel első 
díjjal jutalmazta a zenekart és karnagyát. Az értékelésen a zsűri 
elnöke kiemelte a zenekar hangzásvilágának kiváló minőségét, és 
elismeréssel szólt a zenekar és karnagyának bensőséges, harmonikus 
kapcsolatáról.

Gratulálunk Demel Eszternek, további munkájához sok sikert 
kívánunk.

K.Gy.

A május 12-i Tavaszköszöntő koncerten  Káplán György, énekmű-
vész, valamint  Balatonfüred és Balatonalmádi Város Vegyeskara.

Nosztalgia Majális Balatonalmádiban 
a Malom - völgyben

Balatonalmádiban a Vörösberényi Nyugdíjas Klub által szerve-
zett Nosztalgia majális szombaton 10-kor vette kezdetét a Malom 
- völgyben.

 Régi szép hagyományt állított vissza a Lencse Sándor által veze-
tett Nyugdíjas klub, hiszen mint Keszey polgármester úr majáliskö-
szöntőjében elmondta, 50 évvel ezelőtt ő már részt vett majálison 
ebben a szép völgyben, és örül, hogy hosszú évek kihagyása után 
ismét van itt majális. 

Bemelegítő tornával 
kezdődött a program, 
melyen együtt mozog-
hatott zenére gyermek, 
unoka és nagyszülő.  
Ezután elkezdődtek a 
futó és váltóversenyek, 
a férfi, női és gyermek-
meccsek.  Beindult a 
munka a kézműves pa-
vilonban, és élvezték a 
különböző játékokat a gyermekek, de nem unatkoztak a felnőttek 
sem. 

A nyugdíjas klub lelkes tagjai a klub elnökének egyetlen hívó 
szavára vállalták a különböző előkészítő munkálatokat, tereprende-
zést, pályák kijelölését, felszerelések kivitelét-hazaszállítását, sátrak 
felállítását, krumpli pucolást, főzést 150 főre és vállalták az érde-
kesebbnél érdekesebb feladatokat. Volt, aki a kézműves sátorban 
különböző  fortélyokat mutatott be gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt, volt aki népi játékokra, kerekezni, pilickézni tanította 
az unokákat, de lehetett babzsákkal célba dobni, kék halacskákra 
horgászni,ugrókötelezni, hullahoppozni, labdával sörös dobozokra 
dobni, gyep sízni, zsákba futni, talicskában személyeket szállítani és 
pincérversenyen vízzel telt poharakkal egyensúlyozni.  

Minden ügyes versenyző fabatkát kapott, amit egy külön sátorban 
szebbnél szebb ajándékokra, édességre, üdítőkre lehetett beváltani. 
Volt élő zene is, tangóharmonika szóló, a Virág étterem büféjében 
hideg narancs- és citromlé, lángos, sült kolbász, frissen csapolt sör. 
Köszönet jár a nyugdíjas klubon kívül a segítőknek, támogatóknak: 
a Balatonalmádi Városgazdálkodásnak, a Vörösberényi iskolának, 
az Almádiért Közalapítványnak, a Pannónia Kulturális Központ-
nak, a Regina TV-nek, a Virág 

étteremnek és Dér András képviselőnek, aki anyagilag is támo-
gatta a majálist. Jó hangulatban telt az egész nap, az időjárás is ke-
gyeibe fogadta a rendezvényt, és felejthetetlen élménnyel lett gazda-
gabb közel 150 fő, akik ellátogattak a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Nosztalgia majálisára.

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI 
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2017. (A4 méretben)   1500.-
Balatonalmádi Anno II.     2900.-
Balatonalmádi Anno III.     3000.-
Káptalanfüred évtizedei    1900.-
Almádi füzetek I.; II.     300.-
Almádi füzetek III.; IV.          ingyenes kiadvány 
Almádi újság Reprint kiadás    300.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle)  100.-



További taekwon-dos érmek a tavaszi 
versenyekről

A sikeres Országos Bajnokság után még három versenyünk volt 
a tavasz folyamán. Áprilisban rendezték meg a Spirit Open, nem-
zetközi nyílt taekwon-do versenyt. A kétnapos versenyen több mint 
négyszázan indultak taekwon-dosok, kick-boxosok vegyesen. Ki-
lenc versenyzővel vettünk részt a megmérettetésen. 

Eredményeink:
Szolgai Bence formagyakorlat arany, küzdelem bronz
Kiss Levente Botond küzdelem ezüst
Szabó Patrik formagyakorlat bronz
Bagó Petra és Somogyi Boldizsár küzdelem bronz.
Kosztyu Veronika, a veszprémi csapat színeiben egyéni erőtörés ka-
tegóriában bronzérmet szerzett.

Ezután a hagyományos megyei versenyen jártunk, ahol mintegy 
150 résztvevő mérte össze tudását formagyakorlat kategóriákban. 
12 indulónkból kilencen aranyat szereztek egyéni gyakorlatban, 4 
csapatunkból 4 aranyat szereztünk csapat formagyakorlatban.
Érmeseink: 
arany – Babicz Bence, Kiss Levente Botond, Kiss Attila Lajos, Gás-
pár Patrik, Nagy Lili, Szabó Patrik, Szolgai Bence, ifj. Babicz Mi-
hály, Bressel Botond
ezüst – Somogyi Boldizsár, Soós András
bronz – Bagó Petra
aranyérmes csapataink: Babicz Bence - Bagó Petra - Kiss Levente 
Botond, Bressel Botond - ifj. Babicz Mihály - Szolgai Bence, Nagy 
Lili - Gáspár Patrik - Kiss Attila Lajos, Somogyi Bodizsár – Soós 
András – Szabó Patrik
Speciáltechnikai versenyszámot is rendeztek, ebben Kiss Levente 
Botond aranyérmet szerzett. Grand champion versenyszámban ifj. 
Babicz Mihály döntőbe jutott.

Végül május 13-án a Nemzetek Kupájára látogattunk, Hatvanba. 
A versenyen 6 ország 240 versenyzője képviseltette magát. Forma-
gyakorlat kategóriákban nem volt ritka a 30-32 fős mezőny sem. 
Remek eredményeket értek el versenyzőink:
Bressel Botond formagyakorlat arany, ugyanebben a csoportban 
Szolgai Bence formagyakorlat bronz
Kiss Levente Botond formagyakorlat arany, ugyanebben a csoport-
ban Babicz Bence formagyakorlat bronz
Bagó Petra formagyakorlat ezüst, küzdelem bronz
Nagy Lili küzdelem ezüst
Soós András küzdelem bronz
Szabó Patrik formagyakorlat bronz

A tavaszi versenyek után elsősorban a júniusi övvizsgákra készü-
lünk, majd irány a nyári edzőtábor.

Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18
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EFOP 1.3.5-16-2016-00503 
Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus 
Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése

Sikeres volt az Almádi Húsvéti Futás a FI-LE Sportegyesület ren-
dezésében a Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia közösségi 
szerepvállalás erősítése című pályázat keretében

Április 29-én szombaton 10 óra előtt pár perccel a Szt. Erzsé-
bet Liget megtelt jókedvű résztvevőkkel, akiket az egyesület elnöke 
Beckerné Sabján Ottilia és Szakál Dániel képviselő úr köszöntött. 
Azokat a lelkes gyermekeket és felnőtteket, akik szeretik a sportot, 
akiknek fontos a mozgás öröme. Nem voltak kevesen, hiszen több 
mint 150 futó jelezte részvételi szándékát a versenyen, végül 166 
versenyző vett részt. Igazi élmény volt látni, ahogy Pásztor Ági ve-
zetésével bemelegített a kis három éves, és a hetven feletti sportra-
jongó.

Tíz óra után pár perccel indult a verseny, mégpedig a családi fu-
tással. Igen, így, ahogy írom, a családoké volt a főszerep! A legki-
sebbeket babakocsiban tolva, apa, anya, gyerekek – mind lelkesen 
futották le az ötszáz méteres távot a Balaton mellett, a gyönyörű 
almádi Ligetben, a platánfák alatt. Aztán egymást követték a ver-
senyszámok – külön 50+ és 70+ futás, anya futás, apa futás, korosz-
tályokra bontva ovis- és iskolás futás, végül a hatod maraton – köz-
ben számtalan izgalmas kiegészítő tevékenységet (népi fajátékok, 
kézműveskedés, ügyességi játékok, kvíz...) lehetett kipróbálni az 
éppen pihenőknek.

A rendezvény műsorvezetője a mindig vidám Czoma-Szegedi 
Nóra volt, aki 3 órán keresztül folyamatosan buzdította a verseny-
zőket, kihirdette a díjazottakat...

A rendezvény délután, egy óra 
magasságában ért véget, az érmek jól 
megérdemelt helyükre, a győztesek 
nyakába kerültek. De az a boldog-
ság, ami minden résztvevő arcán 
tükröződött, mikor beért a célba, az 
volt az igazi jutalom – a szervezők-
nek mindenképpen. Ígéretet is tet-
tek a versenyzőknek, hogy – Jövőre, Veletek, ugyanitt találkozunk!

Így aki idén lemaradt, jövőre szeretettel várja a versenyre a FI-LE 
Sportegyesület!

A rendezvény a Fiatalos Lendület Sportegyesület régi álma volt, 
mely a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztése 
alatt a Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus Plébánia kö-
zösségi szerepvállalás erősítése című projekt támogatásával valósult 
meg.

A verseny segítői:  Balatonalmádi Város Önkormányzata, Bala-
tonalmádi Városgondnokság, Pannónia Kulturális Központ, Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság, Bauxitkutató Természetjáró SE, 
Honismereti és Városszépítő Kör, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 
Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért, Vajda Team – 
Oriflame, Éva Műhelye, Czoma Disegn, Stiger fotó, Két Tücsök 
Bt., Pásztor Ágnes, Cimbora Büfé és sok-sok önkéntes magánsze-
mély. Köszönet nekik!

FI-LE Sportegyesület 
Czoma-Szegedi Nóra „tollából”

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb 
KRESZ szabályok – 3. rész 

A kerékpár olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő 
hajt, és ezt legfeljebb 300 Watt teljesítményű motor segíti. A ke-
rékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas 
ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés he-
lyezhető el.

A két keréken való közlekedés évszázadok óta ismert és használt 
módszer. A technika fejlődésével sok-sok közlekedési jármű került 
használatba, és annak érdekében, hogy ezeket biztonságosan tudjuk 
használni, betartandó szabályokat alkottak az illetékesek.  Most a 
kerékpárra, mint járműre vonatkozó szabályokkal szeretném meg-
ismertetni Önöket.

Meglehetősem komoly tévhit, hogy kerékpárral minden hol lehet 
közlekedni. Hogy mennyire nem így van, kérem, olvassák el a cikk 
végén összefoglalt, a kerekpározásra vonatkozó szabályokat. Néhány 
alapvető szabályra külön is felhívnám a figyelmet.

A közlekedésben csak az a kerékpár használható, amely fel van 
szerelve azokkal az eszközökkel melyet a KRESZ előír. Könnyítés-
ként két ábrát is láthatnak, milyen felszerelésekkel kell rendelkeznie 
a járműnek ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vehessen. A 
kerékpár vezetőjére vonatkozó szabály, hogy alkalmas legyen a ve-
zetésre.

Tévedés az a felfogás is, hogy a gyalogátkelőn át lehet hajtani. A 
gyalogátkelő a gyalogosé, ezért a gyalogátkelőn le kell szállni, tolni 
kell a kerékpárt, mert ebben az esetben már gyalogosnak minősül. 
Sajnos nem ritka, hogy családi kerékpározás során a felnőttek azok, 
igen rossz példát mutatva a gyereket is rákényszerítik a hibázásra. 

Szintén téves az a felfogás, hogy az egyirányú utcában kerékpárral 
be lehet hajtani.

A valóság az, hogy egyirányú utcába csak akkor lehet behajtani, 
ha azt kiegészítő tábla engedélyezi (mellékletben megtekinthető). 
Talán országosan is, de Almádiban is komoly gondot okoz a fiata-
loknak a KRESZ-ben előírtak szerinti kerékpározás. A boltokban 
ma már több típusú kerékpár vásárolható, ebből fakadóan a fiatalok 
saját hobbijuknak megfelelőt választhatnak. A gond csak akkor van, 
ha ezek a kerékpárok nem a KRESZ szerint vannak felszerelve, és 
kimennek vele a közútra. Ez bizony szabálysértés, mely büntetést 
von maga után. Hogy mekkora a veszély, egy példa: képzeljünk el 
egy fék nélküli kerékpárost vészhelyzetben, amikor azonnal meg 
kellene állni. Ez a lehetetlen állapot, viszont komoly életveszélyes 

balesetek lehetnek belőle. Fiatal barátaim azt javaslom, hogy azokat 
a kerékpárokat, melyek nem felelnek meg a közlekedés feltételei-
nek, a közúti forgalomban ne használjátok. A felnőtt lakosságot arra 
kérem, hogy segítsenek abban, hogy Almádiban több olyan helyet 
találjunk, ahol a fiatalok biztonságosan kerékpározhatnak, mert ez 
egy igazi sport.  

Kívánok mindenkinek sportos kerékpározást azzal, hogy egyetlen 
védelmünk a szabályosan felszerelt kerékpár, az azt vezető józan, a 
szabályokkal tisztába levő vezető. Ne feledjük hazavárnak bennün-
ket.

Balogh Csaba, elnök

Polgárőr hírek
Május a polgárőröknek mindig nehéz hónapot jelentett, jelent. 

Ekkor derül ki, hogy a téli hónapok hogy teltek, volt-e nem kívánt 
látogató a nyaralókban. Minden hétvégén rendezvények vannak, 
megnő a városba látogatók száma. Elmondhatjuk, eddig sikerült 
- komoly járőr munkával - biztonságban tudni köztereinket, in-
gatlanainkat. Munkánk mellett szeretnék néhány mondatot írni a 
gyalogosokról, mint a közlekedés egyik legnagyobb létszámú rész-
vevőjéről.

A közlekedés, első résztvevője a gyalogos volt. Őseink szabályok 
nélkül közlekedhettek, mígnem a közlekedési eszközök elterjedé-
sével, a gyalogosok is részei lettek a közlekedésnek, és őrájuk nézve 
is megfogalmaztak szabályokat.  Az általánosságokon túl nézzünk 
meg városunk gyalogos forgalmát.

Talán az első és legelrettentőbb példa a PENNY áruház megköze-
lítése. Idős, fiatal minden veszéllyel dacolva, a lánckorlátot átlépve 
körültekintés nélkül megy át a 71 sz. főútvonalon. Több esetben 
láttam, amikor a mutatvány nem sikerült, mert a láncban elakadt 
a lába, és hason érkezett a főútvonalra, a sofőrök legnagyobb meg-
lepetésére.  Egyszerűen nem érthető, hogy felelős gondolkodású 
emberek az adott pillanatban az életükkel játszanak, amiről tudjuk, 
hogy csak egy van.  Teszik ezt úgy, hogy az adott helytől jobbra is, 
balra is védett gyalogos átkelőhelyen is meg tudnák közelíteni az 
áruházat. Igaz ehhez kb. 100 métert kellene tovább menni. SZÁZ 
MÉTER AZ ÉLETÜNKÉRT, vagy a halottas kocsi, talán érdemes 
lenne ezen elgondolkodni. Tudjuk, hogy a nagy számok törvénye 
szerint bekövetkezhet a tragédia is, de remélem, ezt nem kell meg-
várni, és mindenki a kijelölt helyen, biztonságban fog közlekedni. 

Ha gyerekeink ez a morált látják, hogyan várjuk el tőlük a sza-
bályos közlekedést? Vagy a mentőautó szirénázását várjuk? Az ada-
tok azt mutatják, hogy egyre több gyalogosbaleseteknél, a gyalogos 
okozza a balesetet.

Gyalogosként főszabályként jegyezzünk meg, ha az úttesten kívá-
nunk áthaladni, megfelelő körültekintés után határozott léptekkel 
haladjunk át az úttesten, a lehető legrövidebb útvonalon. Ezzel a 
magatartásunkkal a körülöttünk közlekedők is pontosan tudják, 
hogy mi célunk.

A járművezetők, ha kiszállnak a járműből, gyalogosok lesznek, a 
közlekedési eszközökön utazók, - ha leszállnak - gyalogosok lesznek, 
tehát valahol egyszer minden gyalogosként fog közlekedni. Ezért 
arra kérem a közlekedésben részvevőket, vigyázzanak egymásra, és 
higgyék el: könnyebb egy tragédiát megelőzni, mint életünk végéig 
annak súlyát viselni.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail, hu 
vagy a 06-30-265-5059 telefonszámon.

Balogh Csaba elnök



További taekwon-dos érmek a tavaszi 
versenyekről

A sikeres Országos Bajnokság után még három versenyünk volt 
a tavasz folyamán. Áprilisban rendezték meg a Spirit Open, nem-
zetközi nyílt taekwon-do versenyt. A kétnapos versenyen több mint 
négyszázan indultak taekwon-dosok, kick-boxosok vegyesen. Ki-
lenc versenyzővel vettünk részt a megmérettetésen. 

Eredményeink:
Szolgai Bence formagyakorlat arany, küzdelem bronz
Kiss Levente Botond küzdelem ezüst
Szabó Patrik formagyakorlat bronz
Bagó Petra és Somogyi Boldizsár küzdelem bronz.
Kosztyu Veronika, a veszprémi csapat színeiben egyéni erőtörés ka-
tegóriában bronzérmet szerzett.

Ezután a hagyományos megyei versenyen jártunk, ahol mintegy 
150 résztvevő mérte össze tudását formagyakorlat kategóriákban. 
12 indulónkból kilencen aranyat szereztek egyéni gyakorlatban, 4 
csapatunkból 4 aranyat szereztünk csapat formagyakorlatban.
Érmeseink: 
arany – Babicz Bence, Kiss Levente Botond, Kiss Attila Lajos, Gás-
pár Patrik, Nagy Lili, Szabó Patrik, Szolgai Bence, ifj. Babicz Mi-
hály, Bressel Botond
ezüst – Somogyi Boldizsár, Soós András
bronz – Bagó Petra
aranyérmes csapataink: Babicz Bence - Bagó Petra - Kiss Levente 
Botond, Bressel Botond - ifj. Babicz Mihály - Szolgai Bence, Nagy 
Lili - Gáspár Patrik - Kiss Attila Lajos, Somogyi Bodizsár – Soós 
András – Szabó Patrik
Speciáltechnikai versenyszámot is rendeztek, ebben Kiss Levente 
Botond aranyérmet szerzett. Grand champion versenyszámban ifj. 
Babicz Mihály döntőbe jutott.

Végül május 13-án a Nemzetek Kupájára látogattunk, Hatvanba. 
A versenyen 6 ország 240 versenyzője képviseltette magát. Forma-
gyakorlat kategóriákban nem volt ritka a 30-32 fős mezőny sem. 
Remek eredményeket értek el versenyzőink:
Bressel Botond formagyakorlat arany, ugyanebben a csoportban 
Szolgai Bence formagyakorlat bronz
Kiss Levente Botond formagyakorlat arany, ugyanebben a csoport-
ban Babicz Bence formagyakorlat bronz
Bagó Petra formagyakorlat ezüst, küzdelem bronz
Nagy Lili küzdelem ezüst
Soós András küzdelem bronz
Szabó Patrik formagyakorlat bronz

A tavaszi versenyek után elsősorban a júniusi övvizsgákra készü-
lünk, majd irány a nyári edzőtábor.

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

Sikeres volt az Almádi Húsvéti Futás a FI-LE Sportegyesület ren-
dezésében a Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia közösségi 
szerepvállalás erősítése című pályázat keretében

Április 29-én szombaton 10 óra előtt pár perccel a Szt. Erzsé-
bet Liget megtelt jókedvű résztvevőkkel, akiket az egyesület elnöke 
Beckerné Sabján Ottilia és Szakál Dániel képviselő úr köszöntött. 
Azokat a lelkes gyermekeket és felnőtteket, akik szeretik a sportot, 
akiknek fontos a mozgás öröme. Nem voltak kevesen, hiszen több 
mint 150 futó jelezte részvételi szándékát a versenyen, végül 166 
versenyző vett részt. Igazi élmény volt látni, ahogy Pásztor Ági ve-
zetésével bemelegített a kis három éves, és a hetven feletti sportra-
jongó.

Tíz óra után pár perccel indult a verseny, mégpedig a családi fu-
tással. Igen, így, ahogy írom, a családoké volt a főszerep! A legki-
sebbeket babakocsiban tolva, apa, anya, gyerekek – mind lelkesen 
futották le az ötszáz méteres távot a Balaton mellett, a gyönyörű 
almádi Ligetben, a platánfák alatt. Aztán egymást követték a ver-
senyszámok – külön 50+ és 70+ futás, anya futás, apa futás, korosz-
tályokra bontva ovis- és iskolás futás, végül a hatod maraton – köz-
ben számtalan izgalmas kiegészítő tevékenységet (népi fajátékok, 
kézműveskedés, ügyességi játékok, kvíz...) lehetett kipróbálni az 
éppen pihenőknek.

A rendezvény műsorvezetője a mindig vidám Czoma-Szegedi 
Nóra volt, aki 3 órán keresztül folyamatosan buzdította a verseny-
zőket, kihirdette a díjazottakat...

A rendezvény délután, egy óra 
magasságában ért véget, az érmek jól 
megérdemelt helyükre, a győztesek 
nyakába kerültek. De az a boldog-
ság, ami minden résztvevő arcán 
tükröződött, mikor beért a célba, az 
volt az igazi jutalom – a szervezők-
nek mindenképpen. Ígéretet is tet-
tek a versenyzőknek, hogy – Jövőre, Veletek, ugyanitt találkozunk!

Így aki idén lemaradt, jövőre szeretettel várja a versenyre a FI-LE 
Sportegyesület!

A rendezvény a Fiatalos Lendület Sportegyesület régi álma volt, 
mely a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztése 
alatt a Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus Plébánia kö-
zösségi szerepvállalás erősítése című projekt támogatásával valósult 
meg.

A verseny segítői:  Balatonalmádi Város Önkormányzata, Bala-
tonalmádi Városgondnokság, Pannónia Kulturális Központ, Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság, Bauxitkutató Természetjáró SE, 
Honismereti és Városszépítő Kör, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 
Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért, Vajda Team – 
Oriflame, Éva Műhelye, Czoma Disegn, Stiger fotó, Két Tücsök 
Bt., Pásztor Ágnes, Cimbora Büfé és sok-sok önkéntes magánsze-
mély. Köszönet nekik!

FI-LE Sportegyesület 
Czoma-Szegedi Nóra „tollából”

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb 
KRESZ szabályok – 3. rész 

A kerékpár olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő 
hajt, és ezt legfeljebb 300 Watt teljesítményű motor segíti. A ke-
rékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas 
ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés he-
lyezhető el.

A két keréken való közlekedés évszázadok óta ismert és használt 
módszer. A technika fejlődésével sok-sok közlekedési jármű került 
használatba, és annak érdekében, hogy ezeket biztonságosan tudjuk 
használni, betartandó szabályokat alkottak az illetékesek.  Most a 
kerékpárra, mint járműre vonatkozó szabályokkal szeretném meg-
ismertetni Önöket.

Meglehetősem komoly tévhit, hogy kerékpárral minden hol lehet 
közlekedni. Hogy mennyire nem így van, kérem, olvassák el a cikk 
végén összefoglalt, a kerekpározásra vonatkozó szabályokat. Néhány 
alapvető szabályra külön is felhívnám a figyelmet.

A közlekedésben csak az a kerékpár használható, amely fel van 
szerelve azokkal az eszközökkel melyet a KRESZ előír. Könnyítés-
ként két ábrát is láthatnak, milyen felszerelésekkel kell rendelkeznie 
a járműnek ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vehessen. A 
kerékpár vezetőjére vonatkozó szabály, hogy alkalmas legyen a ve-
zetésre.

Tévedés az a felfogás is, hogy a gyalogátkelőn át lehet hajtani. A 
gyalogátkelő a gyalogosé, ezért a gyalogátkelőn le kell szállni, tolni 
kell a kerékpárt, mert ebben az esetben már gyalogosnak minősül. 
Sajnos nem ritka, hogy családi kerékpározás során a felnőttek azok, 
igen rossz példát mutatva a gyereket is rákényszerítik a hibázásra. 

Szintén téves az a felfogás, hogy az egyirányú utcában kerékpárral 
be lehet hajtani.

A valóság az, hogy egyirányú utcába csak akkor lehet behajtani, 
ha azt kiegészítő tábla engedélyezi (mellékletben megtekinthető). 
Talán országosan is, de Almádiban is komoly gondot okoz a fiata-
loknak a KRESZ-ben előírtak szerinti kerékpározás. A boltokban 
ma már több típusú kerékpár vásárolható, ebből fakadóan a fiatalok 
saját hobbijuknak megfelelőt választhatnak. A gond csak akkor van, 
ha ezek a kerékpárok nem a KRESZ szerint vannak felszerelve, és 
kimennek vele a közútra. Ez bizony szabálysértés, mely büntetést 
von maga után. Hogy mekkora a veszély, egy példa: képzeljünk el 
egy fék nélküli kerékpárost vészhelyzetben, amikor azonnal meg 
kellene állni. Ez a lehetetlen állapot, viszont komoly életveszélyes 

balesetek lehetnek belőle. Fiatal barátaim azt javaslom, hogy azokat 
a kerékpárokat, melyek nem felelnek meg a közlekedés feltételei-
nek, a közúti forgalomban ne használjátok. A felnőtt lakosságot arra 
kérem, hogy segítsenek abban, hogy Almádiban több olyan helyet 
találjunk, ahol a fiatalok biztonságosan kerékpározhatnak, mert ez 
egy igazi sport.  

Kívánok mindenkinek sportos kerékpározást azzal, hogy egyetlen 
védelmünk a szabályosan felszerelt kerékpár, az azt vezető józan, a 
szabályokkal tisztába levő vezető. Ne feledjük hazavárnak bennün-
ket.

Balogh Csaba, elnök

Polgárőr hírek
Május a polgárőröknek mindig nehéz hónapot jelentett, jelent. 

Ekkor derül ki, hogy a téli hónapok hogy teltek, volt-e nem kívánt 
látogató a nyaralókban. Minden hétvégén rendezvények vannak, 
megnő a városba látogatók száma. Elmondhatjuk, eddig sikerült 
- komoly járőr munkával - biztonságban tudni köztereinket, in-
gatlanainkat. Munkánk mellett szeretnék néhány mondatot írni a 
gyalogosokról, mint a közlekedés egyik legnagyobb létszámú rész-
vevőjéről.

A közlekedés, első résztvevője a gyalogos volt. Őseink szabályok 
nélkül közlekedhettek, mígnem a közlekedési eszközök elterjedé-
sével, a gyalogosok is részei lettek a közlekedésnek, és őrájuk nézve 
is megfogalmaztak szabályokat.  Az általánosságokon túl nézzünk 
meg városunk gyalogos forgalmát.

Talán az első és legelrettentőbb példa a PENNY áruház megköze-
lítése. Idős, fiatal minden veszéllyel dacolva, a lánckorlátot átlépve 
körültekintés nélkül megy át a 71 sz. főútvonalon. Több esetben 
láttam, amikor a mutatvány nem sikerült, mert a láncban elakadt 
a lába, és hason érkezett a főútvonalra, a sofőrök legnagyobb meg-
lepetésére.  Egyszerűen nem érthető, hogy felelős gondolkodású 
emberek az adott pillanatban az életükkel játszanak, amiről tudjuk, 
hogy csak egy van.  Teszik ezt úgy, hogy az adott helytől jobbra is, 
balra is védett gyalogos átkelőhelyen is meg tudnák közelíteni az 
áruházat. Igaz ehhez kb. 100 métert kellene tovább menni. SZÁZ 
MÉTER AZ ÉLETÜNKÉRT, vagy a halottas kocsi, talán érdemes 
lenne ezen elgondolkodni. Tudjuk, hogy a nagy számok törvénye 
szerint bekövetkezhet a tragédia is, de remélem, ezt nem kell meg-
várni, és mindenki a kijelölt helyen, biztonságban fog közlekedni. 

Ha gyerekeink ez a morált látják, hogyan várjuk el tőlük a sza-
bályos közlekedést? Vagy a mentőautó szirénázását várjuk? Az ada-
tok azt mutatják, hogy egyre több gyalogosbaleseteknél, a gyalogos 
okozza a balesetet.

Gyalogosként főszabályként jegyezzünk meg, ha az úttesten kívá-
nunk áthaladni, megfelelő körültekintés után határozott léptekkel 
haladjunk át az úttesten, a lehető legrövidebb útvonalon. Ezzel a 
magatartásunkkal a körülöttünk közlekedők is pontosan tudják, 
hogy mi célunk.

A járművezetők, ha kiszállnak a járműből, gyalogosok lesznek, a 
közlekedési eszközökön utazók, - ha leszállnak - gyalogosok lesznek, 
tehát valahol egyszer minden gyalogosként fog közlekedni. Ezért 
arra kérem a közlekedésben részvevőket, vigyázzanak egymásra, és 
higgyék el: könnyebb egy tragédiát megelőzni, mint életünk végéig 
annak súlyát viselni.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail, hu 
vagy a 06-30-265-5059 telefonszámon.

Balogh Csaba elnök
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Almádi az aknafúrás központja VI. 
Gépészet 4. 

Vállalatunknál kitün-
tetett helyet foglalt el az 
aknafúrás, amelyet Ma-
gyarországon csak mi 
végeztünk. Zavartalan 
működéséhez biztos gépé-
szeti háttérre volt szükség. 
Bizonyos fejlesztések után 
– Ertli Mihály osztályve-
zető irányításával – gépé-
szetünk teljes mértékben 
alkalmassá is vált erre a 
feladatra. Az aknafúrásnak 
végzett sokrétű munkájuk 
közül cikkünkben a nagy-
átmérőjű béléscső gyártást 
ismertetem, amely úgy tömegét, mint méreteit tekintve, kiemelke-
dő teljesítményüknek számított. Egy aknába átlagosan 200 méter 
hosszú 100 tonna tömegű acél béléscsövet építettünk be, de mivel 
évente több akna is készült – különösen, amikor két aknafúró be-
rendezés üzemelt – ezért 300-400 tonna csövet is igényeltünk. Ezzel 
pedig már a gépészet lehetőségeinek felső határait feszegettük. 

Nagyátmérőjű béléscső gyártás az aknafúráshoz

Fúrt aknák biztosításához 
vékonyfalú (héjszerkezetű) 8 
mm-es acéllemezből készült 
béléscsöveket használtunk, 
külső U-acél gyűrűkkel meg-
erősítve. Az acéláru vagon-
számra érkezett az almádi 
vasútállomás tehervágányára, 
később már Fűzfőre, majd 
Alsóörsre, ahogy fokozatosan 
kitiltották a Balaton körül a 
vasúti teherforgalmat. 

Leginkább 2,6; 2,1 és 1,4 
m átmérőjű csöveket alkal-
maztunk (esetenként 3,2; 
1,5; 1,2 és 1,0 méterest is), 
a fúrási átmérőkhöz igazo-
dóan. A gyártás a gépüzem 
nagy csarnokában történt, 
kezdetben saját tervezésű le-
mezhajlító gépen, majd egy 

– akkor korszerűnek számító – távvezérelhető UBBDA 2500x11 
típusú lemezhengerrel. Egy csapat foglalkozott a lemez- és U-acél 
hajlítással, valamint 3 vagy 5 m hosszú csövekké illesztésükkel, egy 
másik – kizárólag minősített hegesztőkből álló – csapat ezeket ösz-
szehegesztette, a festők pedig kívül-belül korróziógátló anyaggal 
vonták be. 1,4 m-es méretben még szűrőcsövek is készültek (rajtuk 
keresztül áramlott a karsztvíz az elkészült aknákba), melyekhez a 
sima 4 mm-es lemezeket a csarnok hátsó részébe telepített hidra-
ulikus tüskesorral perforálták. A szűrőcsövek kisebb falvastagságát 
sűrűbben rakott acélgyűrűkkel ellensúlyozták. 

Gyártásnál szigorúan be kellett tartani az előírásokat: a cső egy-
tengelyűségét, a körszelvényt, a hegesztési varratok szilárdságát, ne-

hogy a vékonyfalú biztosító szerkezet az aknában fellépő hidroszta-
tikus- és kőzetnyomás hatására összeroppanjon. Dolgozóink úgy 
belejöttek a minőségi gyártásba, hogy soha semmilyen kifogás nem 
merült fel velük szemben. 

A csőgyártás hajrájában – határidő közeledtével – a csarnok 
megtelt acéllemezzel, félkész csövekkel, szikrával, zajjal, no meg 
serényen dolgozó emberekkel. A kész csöveket kivitték az udvar-
ra, s mikor már alig lehetett tőlük férni, megkezdődött a szállítás. 
Hosszú éveken keresztül – szinte kizárólag – Szóládi Ferenc végezte 
ezt a munkát, speciális útvonalengedéllyel felfegyverkezve. Pótko-
csis teherautójára öt béléscsövet raktak: hármat a gépesre, kettőt a 
pótkocsira. Vitte is reggeltől estig, napokon keresztül, úgyhogy a 
beépítés kezdetére a csövek már a fúrótelepen sorakoztak, mint az a 
fényképen is látható. 

Fúrásnál azonban bármi-
kor közbejöhetnek várat-
lan események. Így volt ez 
nálunk is. Hiába a földtani 
megalapozottság és a ten-
gelyfúrás, mégis megtörtént 
néhányszor, hogy a tényle-
ges rétegsor, vagy a kőzetek 
állékonysága, vagy a vízadó 
képessége oly mértékben 
eltért az előzetes adatoktól, 
hogy az utolsó pillanatokban 
tervmódosításra kényszerül-
tünk. Növelni kellett a fúrás 
hosszát, vagy változtatni az 
átmérőt. Ezzel pedig nehéz 
helyzetbe hoztuk a gépésze-
tet, hiszen soron kívül – fél-
beszakítva egyéb munkáikat 
– rendkívül szoros határidő-
vel újabb csöveket kellett 
gyártaniuk. 

Egy-egy szakasz lefúrása után kezdődhetett a sokszor napokig 
tartó béléscsövezés. Ehhez a munkához Almádiból 2-3 minősített 
hegesztőt kaptunk segítségül, akiket – hogy a 12 órás műszak után 
kipihenhessék magukat – munkásszállón kívántunk elhelyezni. 
Meglepetésünkre azonban, ragaszkodtak ahhoz, hogy a fúrásnál 
maradhassanak. Így aztán esetükben olyan szaggatott munkarend 
alakult ki, hogy amikor egy cső hegesztésével végeztek, gyorsan be-
húzódtak a fúróbarakkba pihenni, melegedni arra a rövidke időre, 
amíg a következő csövet beemelik és illesztik. Télidőben, de egyéb-
ként is hűvös éjszakákon, olajos rongyot dobtak a kályhába, amitől 
egy-kettőre jó meleg lett, de a kicsapódó füsttől, koromtól a végén 
úgy néztek ki, mint az ördögök. Ennek ellenére az almádi hegesztő 
csapat minden esetben ezt a megoldást választotta, bármilyen sze-
mélyi összetételben érkezett is. És ami különösen dicsérendő, kivá-
lóan dolgoztak, és végig bírták a fárasztó munkát. 

Az összes cső összehegesztése után már csak a rakat aknatalpra 
süllyesztése, valamint a cementezés (vagy kavicsozás) maradt hátra. 

Végezetül, a gépészet tevékenységének érzékeltetésére ide kíván-
kozik két adat: összességében több mint 8000 méter hosszú és 4000 
tonna súlyú nagyátmérőjű acél béléscsövet gyártottak a felhasználó 
aknafúró üzem, és az aknákat működtető bauxitbánya teljes meg-
elégedésére. 

Tóth Béla
okleveles bányamérnök

1,4 m átmérőjű béléscső beépítése

Béléscső hengerelés

2 m-es fúró és béléscsövek a 
fúrótelepen

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 

Megjegyzés egy Teniszversenyhez.
A Magyar Tenisz Szövetség az idei évben három 15.000 és kettő 

25.000 dolláros ITF világranglista pontszerző versenyt rendez Ma-
gyarországon! Ennek egyik állomása Balatonalmádi, olvasom. Min-
dig is tudtam, hogy Dudás Zsolt, az Almádi Tenisz Klub vezetője 
agilis és tehetséges ember, de hogy ezt is bevállalta…  Na, nézzük!

Miután már sok nemzetközi versenyen magam is játszottam, kí-
váncsian megyek le a pályára. Mint mindenhol, itt is Kvalifikáció-
val kezdődik a verseny. Szép a mezőny, a világ minden tájáról, 23 
országból vannak versenyzők és hát a magyar élmezőny egy része.

A versenyrendezés tökéletes, minden a helyén van!  A Magyar 
Teniszszövetséget  Kuhárszky Zoltán  régi éljátékos, Davis Kupa ka-
pitány képviseli.

 A nemzetközi versenybírók ismerősök, ők vezetik a szenior 
versenyeket is. A mérkőzések színvonalasak, nézők is vannak szép 
számmal, pedig ez még csak a Kvali. A magyar élmezőny nagy része 
is itt van: Nagy Péter Davis Kupa játékos, Piros Zsombor Ausztrál 
ifi győztes, Borsos Gábor Davis Kupa játékos.

A fő táblán már nagyon jó mér-
kőzések vannak, a rendezés töké-
letes!  A középső pálya centernek 
van kialakítva tribünnel, lelátóval 
az 50-100 fős nézőknek. Szuper 
sokan vagyunk, élvezzük a teniszt, 
a jó színvonalas játékot. Az elő-
döntőben két magyar is van. A kö-
zönség szinte futballmeccshez szo-
kott hangulatban - persze a tenisz 
etikettet betartva- biztatja Őket. 
A hangulat kitűnő, a játék is, de 
sajnos nem a magyarok kerülnek 
a döntőbe. Ennek ellenére  a dön-
tőn is teltház van. Más élsportolók is itt vannak! Például Csoknyai 
István, aki tudja, hogy ez egy különleges rendezvény. 

A német versenyző Paskal Meis nyeri a versenyt! Ezzel a 18 ATP 
pontot is!  Gratulálunk! A díjkiosztó is tökéletes! A díjakat a város 
polgármestere Keszey János Kuhárszky Zoltánnal és Dudás Zsolttal 
adják át.

A megyében ilyen verseny a Fűzfői Balaton bajnokság óta (30 
éve) nem volt.

Kedves Zsolt! Még egyszer fogadd gratulációmat Neked és 
csapatodnak ehhez a nagyszerű rendezéshez és további sikert a 
következő évi versenyhez!
Remélem az új klubházatok is megépülhet, ami nagyban emelné 
Almádiban a tenisz színvonalát!
     Üdvözlettel,

Péczely Péter
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Almádi az aknafúrás központja VI. 
Gépészet 4. 

Vállalatunknál kitün-
tetett helyet foglalt el az 
aknafúrás, amelyet Ma-
gyarországon csak mi 
végeztünk. Zavartalan 
működéséhez biztos gépé-
szeti háttérre volt szükség. 
Bizonyos fejlesztések után 
– Ertli Mihály osztályve-
zető irányításával – gépé-
szetünk teljes mértékben 
alkalmassá is vált erre a 
feladatra. Az aknafúrásnak 
végzett sokrétű munkájuk 
közül cikkünkben a nagy-
átmérőjű béléscső gyártást 
ismertetem, amely úgy tömegét, mint méreteit tekintve, kiemelke-
dő teljesítményüknek számított. Egy aknába átlagosan 200 méter 
hosszú 100 tonna tömegű acél béléscsövet építettünk be, de mivel 
évente több akna is készült – különösen, amikor két aknafúró be-
rendezés üzemelt – ezért 300-400 tonna csövet is igényeltünk. Ezzel 
pedig már a gépészet lehetőségeinek felső határait feszegettük. 

Nagyátmérőjű béléscső gyártás az aknafúráshoz

Fúrt aknák biztosításához 
vékonyfalú (héjszerkezetű) 8 
mm-es acéllemezből készült 
béléscsöveket használtunk, 
külső U-acél gyűrűkkel meg-
erősítve. Az acéláru vagon-
számra érkezett az almádi 
vasútállomás tehervágányára, 
később már Fűzfőre, majd 
Alsóörsre, ahogy fokozatosan 
kitiltották a Balaton körül a 
vasúti teherforgalmat. 

Leginkább 2,6; 2,1 és 1,4 
m átmérőjű csöveket alkal-
maztunk (esetenként 3,2; 
1,5; 1,2 és 1,0 méterest is), 
a fúrási átmérőkhöz igazo-
dóan. A gyártás a gépüzem 
nagy csarnokában történt, 
kezdetben saját tervezésű le-
mezhajlító gépen, majd egy 

– akkor korszerűnek számító – távvezérelhető UBBDA 2500x11 
típusú lemezhengerrel. Egy csapat foglalkozott a lemez- és U-acél 
hajlítással, valamint 3 vagy 5 m hosszú csövekké illesztésükkel, egy 
másik – kizárólag minősített hegesztőkből álló – csapat ezeket ösz-
szehegesztette, a festők pedig kívül-belül korróziógátló anyaggal 
vonták be. 1,4 m-es méretben még szűrőcsövek is készültek (rajtuk 
keresztül áramlott a karsztvíz az elkészült aknákba), melyekhez a 
sima 4 mm-es lemezeket a csarnok hátsó részébe telepített hidra-
ulikus tüskesorral perforálták. A szűrőcsövek kisebb falvastagságát 
sűrűbben rakott acélgyűrűkkel ellensúlyozták. 

Gyártásnál szigorúan be kellett tartani az előírásokat: a cső egy-
tengelyűségét, a körszelvényt, a hegesztési varratok szilárdságát, ne-

hogy a vékonyfalú biztosító szerkezet az aknában fellépő hidroszta-
tikus- és kőzetnyomás hatására összeroppanjon. Dolgozóink úgy 
belejöttek a minőségi gyártásba, hogy soha semmilyen kifogás nem 
merült fel velük szemben. 

A csőgyártás hajrájában – határidő közeledtével – a csarnok 
megtelt acéllemezzel, félkész csövekkel, szikrával, zajjal, no meg 
serényen dolgozó emberekkel. A kész csöveket kivitték az udvar-
ra, s mikor már alig lehetett tőlük férni, megkezdődött a szállítás. 
Hosszú éveken keresztül – szinte kizárólag – Szóládi Ferenc végezte 
ezt a munkát, speciális útvonalengedéllyel felfegyverkezve. Pótko-
csis teherautójára öt béléscsövet raktak: hármat a gépesre, kettőt a 
pótkocsira. Vitte is reggeltől estig, napokon keresztül, úgyhogy a 
beépítés kezdetére a csövek már a fúrótelepen sorakoztak, mint az a 
fényképen is látható. 

Fúrásnál azonban bármi-
kor közbejöhetnek várat-
lan események. Így volt ez 
nálunk is. Hiába a földtani 
megalapozottság és a ten-
gelyfúrás, mégis megtörtént 
néhányszor, hogy a tényle-
ges rétegsor, vagy a kőzetek 
állékonysága, vagy a vízadó 
képessége oly mértékben 
eltért az előzetes adatoktól, 
hogy az utolsó pillanatokban 
tervmódosításra kényszerül-
tünk. Növelni kellett a fúrás 
hosszát, vagy változtatni az 
átmérőt. Ezzel pedig nehéz 
helyzetbe hoztuk a gépésze-
tet, hiszen soron kívül – fél-
beszakítva egyéb munkáikat 
– rendkívül szoros határidő-
vel újabb csöveket kellett 
gyártaniuk. 

Egy-egy szakasz lefúrása után kezdődhetett a sokszor napokig 
tartó béléscsövezés. Ehhez a munkához Almádiból 2-3 minősített 
hegesztőt kaptunk segítségül, akiket – hogy a 12 órás műszak után 
kipihenhessék magukat – munkásszállón kívántunk elhelyezni. 
Meglepetésünkre azonban, ragaszkodtak ahhoz, hogy a fúrásnál 
maradhassanak. Így aztán esetükben olyan szaggatott munkarend 
alakult ki, hogy amikor egy cső hegesztésével végeztek, gyorsan be-
húzódtak a fúróbarakkba pihenni, melegedni arra a rövidke időre, 
amíg a következő csövet beemelik és illesztik. Télidőben, de egyéb-
ként is hűvös éjszakákon, olajos rongyot dobtak a kályhába, amitől 
egy-kettőre jó meleg lett, de a kicsapódó füsttől, koromtól a végén 
úgy néztek ki, mint az ördögök. Ennek ellenére az almádi hegesztő 
csapat minden esetben ezt a megoldást választotta, bármilyen sze-
mélyi összetételben érkezett is. És ami különösen dicsérendő, kivá-
lóan dolgoztak, és végig bírták a fárasztó munkát. 

Az összes cső összehegesztése után már csak a rakat aknatalpra 
süllyesztése, valamint a cementezés (vagy kavicsozás) maradt hátra. 

Végezetül, a gépészet tevékenységének érzékeltetésére ide kíván-
kozik két adat: összességében több mint 8000 méter hosszú és 4000 
tonna súlyú nagyátmérőjű acél béléscsövet gyártottak a felhasználó 
aknafúró üzem, és az aknákat működtető bauxitbánya teljes meg-
elégedésére. 

Tóth Béla
okleveles bányamérnök

1,4 m átmérőjű béléscső beépítése

Béléscső hengerelés

2 m-es fúró és béléscsövek a 
fúrótelepen

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 

Megjegyzés egy Teniszversenyhez.
A Magyar Tenisz Szövetség az idei évben három 15.000 és kettő 

25.000 dolláros ITF világranglista pontszerző versenyt rendez Ma-
gyarországon! Ennek egyik állomása Balatonalmádi, olvasom. Min-
dig is tudtam, hogy Dudás Zsolt, az Almádi Tenisz Klub vezetője 
agilis és tehetséges ember, de hogy ezt is bevállalta…  Na, nézzük!

Miután már sok nemzetközi versenyen magam is játszottam, kí-
váncsian megyek le a pályára. Mint mindenhol, itt is Kvalifikáció-
val kezdődik a verseny. Szép a mezőny, a világ minden tájáról, 23 
országból vannak versenyzők és hát a magyar élmezőny egy része.

A versenyrendezés tökéletes, minden a helyén van!  A Magyar 
Teniszszövetséget  Kuhárszky Zoltán  régi éljátékos, Davis Kupa ka-
pitány képviseli.

 A nemzetközi versenybírók ismerősök, ők vezetik a szenior 
versenyeket is. A mérkőzések színvonalasak, nézők is vannak szép 
számmal, pedig ez még csak a Kvali. A magyar élmezőny nagy része 
is itt van: Nagy Péter Davis Kupa játékos, Piros Zsombor Ausztrál 
ifi győztes, Borsos Gábor Davis Kupa játékos.

A fő táblán már nagyon jó mér-
kőzések vannak, a rendezés töké-
letes!  A középső pálya centernek 
van kialakítva tribünnel, lelátóval 
az 50-100 fős nézőknek. Szuper 
sokan vagyunk, élvezzük a teniszt, 
a jó színvonalas játékot. Az elő-
döntőben két magyar is van. A kö-
zönség szinte futballmeccshez szo-
kott hangulatban - persze a tenisz 
etikettet betartva- biztatja Őket. 
A hangulat kitűnő, a játék is, de 
sajnos nem a magyarok kerülnek 
a döntőbe. Ennek ellenére  a dön-
tőn is teltház van. Más élsportolók is itt vannak! Például Csoknyai 
István, aki tudja, hogy ez egy különleges rendezvény. 

A német versenyző Paskal Meis nyeri a versenyt! Ezzel a 18 ATP 
pontot is!  Gratulálunk! A díjkiosztó is tökéletes! A díjakat a város 
polgármestere Keszey János Kuhárszky Zoltánnal és Dudás Zsolttal 
adják át.

A megyében ilyen verseny a Fűzfői Balaton bajnokság óta (30 
éve) nem volt.

Kedves Zsolt! Még egyszer fogadd gratulációmat Neked és 
csapatodnak ehhez a nagyszerű rendezéshez és további sikert a 
következő évi versenyhez!
Remélem az új klubházatok is megépülhet, ami nagyban emelné 
Almádiban a tenisz színvonalát!
     Üdvözlettel,

Péczely Péter
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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

Részletfizetési 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

REDŐNY
NAPELLENZŐ
NAPHÁLÓ
SZÚNYOGHÁLÓ

PVC AJTÓ
ABLAK
DEKOR ÉS FURNÉR
BELTÉRI AJTÓ

FAZEKAS RÓBERT

BALAT  N ABLAK ÉS
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

WWW.ALMADIABLAK.HU
+3630/184-80-85

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561

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”

DESKTOPDIGITAL SOLUTIONS

Szakfordítás | DTP szerkesztés | Könyvelés

contact@desktopdigitalsolutions.com

www.desktopdigitalsolutions.com +36 30 525 0229

+36 30 591 1070
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Részletfizetési 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

REDŐNY
NAPELLENZŐ
NAPHÁLÓ
SZÚNYOGHÁLÓ

PVC AJTÓ
ABLAK
DEKOR ÉS FURNÉR
BELTÉRI AJTÓ

FAZEKAS RÓBERT

BALAT  N ABLAK ÉS
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

WWW.ALMADIABLAK.HU
+3630/184-80-85

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561

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”

DESKTOPDIGITAL SOLUTIONS

Szakfordítás | DTP szerkesztés | Könyvelés

contact@desktopdigitalsolutions.com

www.desktopdigitalsolutions.com +36 30 525 0229

+36 30 591 1070
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2017

8. a osztály
első sor (balról jobbra): Beődi Barbara, Halmi Barbara, Fabók 
Nikolett Antónia, Szabóki Luca Réka, Pataki Éva osztályfőnök
második sor: Kedves Lőrinc András, Deres Mátyás, Suri Lóránd, 
Zsendovics Máté László
harmadik sor: Bozzay Barnabás Endre, Telek Marcell, Vincze László 
Márk
negyedik sor: Istenes Bence Zsolt, Zuba András Csaba, Herendi 
Bence

8. b osztály
első sor (balról jobbra): Eigner Laura, Békési Maja, Orbán Lili, Boros 
Petra, Gaschler Petra Dominika, Szekeres Kinga, Maász Evelin, 
István Fruzsina Luca, Nagy Vanessza Glória
második sor: Horváth Soma, Gombás Ákos, Bogdán Soma Ágoston, 
Favero Riccardo Zerind, Szűcs Gergely, Mesics Jeromos, Kovács 
Gergő, Zsapka Andrea osztályfőnök

Vörösberényi Általános Iskola 

Györgyi Dénes Általános Iskola 

8 A (5042-1)
felső sor (balról jobbra): Szabó Csaba Dávid, Bognár Balázs, Jósa 
Elemér, Sági Tamás, Hujber Zsombor, Egressy Domokos
alsó sor,balról jobbra: Szurdok Lia, Bérces Bíbor, Marton Eszter, 
Győrffy-Kucserka Timea (osztályfőnök), Bokros Csenge, Kiss Kata, 
Perger Dóri, Vecsey-Körmendy Laura

8 B (5867-1)
felső sor, balról jobbra: Sánta Szabolcs, Mester Ádám, Nádas András, 
Csizmadia Márk, Szolgai Gergő Bence, Hajdú Tamás, Rézmüves 
Miklós, Kálmán István, Fekete Bálint
alsó sor,balról jobbra: Nemes Virág, Csomai Kitti, Máthé Csenge, 
Kurucz Dorka, Tóth Kitti, Geréd-Bakó Tünde (osztályfőnök), Bíró 
Kata Virág, Penics Anna, Domokos Dia, Gáspár Petra


