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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 

1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2019. július 25-ig  a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett helyes válaszok megfejtőinek nevét 
közöljük.
A 33. forduló (márciusi szám)helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület az 1920-as évek első harmadában épült mint 
cukrászda a Baross úton özv. Kelemen Ferencné tulajdonaként. 
2. A felvétel 1940-es évek elején készült. A szertárt és a 
fotó szaküzletet Glaser Dezső veszprémi kereskedő bérli. A 
működtető pedig Bierling István almádi lakos, aki a képen az 
üzlet bejáratánál látható. 
3. Az épület számtalan funkciót töltött be. Egyebek között 
az almádi OTP első fióküzleteként is funkcionált. Ma teljesen 
átépítve, mint kínai bazár működik.
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett.
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy nyári szünetet tartunk, 
szeptemberben találkozunk!

Kovács István elnök 

forrás: veol.hu

Több sikeres pályázat, több mint 300 fős tag-
ság, almádi és veszprémi iroda, több mint 15 fő 
munkavállaló, érdekes programok, különleges 

rendezvények, hasznos képzések. Címszavakban ezek jellemzik a 
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének mindennapjait. Az 
eseménydús májusi hónapról Benedek Anna elnök asszonnyal be-
szélgettünk. 

- Sűrű időszakon vagytok túl, milyen rendezvényeitek voltak az 
elmúlt időszakban? 

- A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének életében a má-
jus is mozgalmas hónap volt. Az elnyert pályázataink által számos 
rendezvényt, találkozót, workshopot rendeztünk és elindultak a kép-
zéseink is. A hónap egyik jeles napját, az Anyák napját egyesületünk 
a Pannónia Kulturális Központban tartotta. A családok életében ez 
a nap az édesanyák legszebb ünnepe. Kedves, megható műsorral 
és virággal köszöntöttük őket. Köszönet a részvételért városunk 
két általános iskolájának, hiszen mindketten első szóra vállalták a 
fellépést, sőt, idén összefűzték és egységes műsorként mutatták be. 
összedolgozták műsorunkat. Szeretnénk köszönetet mondani a fel-
készítő tanároknak, a Györgyi Iskola részéről: Kucserkáné Moravcsik 
Katalin, Szántód Helga, Glöckl Eszter, Papp Veronika tanítóknak, a 
Vörösberényi Iskola részéről pedig Siposné Kórusz Zsuzsannának.

A hónap másik kiemelt eseménye a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének május 18-i közgyűlése volt, ahol egyesületünk jelö-
lése alapján Aranybölcső díjat vehetett át Dr. Kerényi László nyu-
galmazott polgármester, aki egyesületünk kiemelt civil támogató-
ja hosszú évek óta. Az általa megálmodott kezdeményezés, a civil 
családi pótlék évek óta számos rászoruló családnak nyújt segítséget 
szeptemberben, az iskolakezdés idején. Ezúton is gratulálunk és jó 
egészséget kívánunk! A civil családi pótlékról a következő számban 
fogunk bővebb tájékoztatást adni. 

- Májusban sok olyan országosan kiemelt ünnepet tartunk, mely-
ről a Nagycsaládosok helyben is megemlékeztek. 

- Igen, és nem is első alkalommal. Azt gondolom, hogy lassan 
hagyomány lesz, hogy az Anyák Napja mellett a Születés Hetéről 
sem feledkezünk el. Az Édes Terhem Babahordozó Klubbal közösen 
Veszprémben, a Kolostorok és Kertek völgyében nagysikerű rendez-
vényt tartottunk, ahol számos fiatal szülőtárs, anyuka és apuka vett 
részt az előadásokon. Lehoczky Laurával tartottunk Pszichowellness 
kiscsoportos foglalkozást, a gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű 
ismeretekről workshop zajlott Fazakas Pálmával, az Emma Egye-
sület vezetőjével, és egy másik érdekes témában, Nők és férfiak, 
férfiak és nők címmel Vásárhelyi Anna volt a vendégünk. Jó pél-
dák workshopunk előadója Bálint Boglárka dúla, az Édes Terhem 

Babahordozó Klub vezetője volt. Előadását követően sokan érdek-
lődtek tevékenységük iránt, így ez az estébe nyúló délután nagyon 
hasznosan telt. 

- Almádi irodátokban, a Bajcsy úti Család és Karrierpontban pe-
dig elindultak a várva várt képzések. 

- Igen, nagy örömünkre szolgált, hogy elindultak a Munka és 
magánélet című képzéseink , a Digitális írástudás tanfolyamot és 
Munkaerőpiaci reintegrációs képzést is tartottunk. Képzéseink tovább 
folytatódnak, a nagy sikerre való tekintettel augusztus 10-11-én is-
mét megszervezzük a Munka magánélet összehangolása c. tréninget, 
és tervezzük a Digitális írástudás tanfolyamot is újra megtartani, és 
az elkövetkező másfél évben további újdonságokkal és hasznos kép-
zésekkel is készülünk. 

- Az érdeklődők hol kaphatnak bővebb információt a képzésekkel 
és a programokkal kapcsolatban. 

- Elsősorban honlapunkat ajánlom, ahol mindig friss információ-
kat találnak olvasóink. Aki pedig jobban kedveli a közösségi médi-
át, a Facebookon is ott vagyunk, a Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesületének oldalán is megtalálják a legaktuálisabb híreket, ese-
ményeket. Érdeklődni lehet az almádi Család és Karrierpontban, a 
70/395-8220-as telefonszámon. 

- Talán a legfontosabb maradt a végére, hiszen nálatok nem kell 
semmiért sem fizetni… 

- Igen, ez így van! Az egyesület mindig is törekedett arra, hogy 
ingyenes vagy minimális összeg mellett nyújtson szolgáltatásokat, 
hogy a rászorulók igénybe tudják venni a képzéseket, tanfolyamo-
kat, programokat. A futó pályázatoknak köszönhetően valamennyi 
programon és képzésen való részvétel 2020-ig ingyenes! Érdeklőd-
jenek bátran, minden eseményeinkre szeretettel várunk mindenkit!           

JVE

Május a Nagycsaládosoknál 
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kat, programokat. A futó pályázatoknak köszönhetően valamennyi 
programon és képzésen való részvétel 2020-ig ingyenes! Érdeklőd-
jenek bátran, minden eseményeinkre szeretettel várunk mindenkit!           

JVE

Május a Nagycsaládosoknál 
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László és Halász 

Péter rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese a 2018. évről szóló tájékoz-
tatójukban az alábbiakról számoltak be. A visszajelzések alapján 
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők 
biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív 
értékek. A Kapitányság értékelése 2018. évre vonatkozóan a legpo-
zitívabb képet mutatja megyei szinten. A Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság szolgálati ágai a nyári turisztikai szezonban a Balaton 
partjára látogató és ott pihenő belföldi és külföldi turisták nagy 
számából fakadó rendkívüli közterületi, közlekedésrendészeti, 
bűnügyi rendőri feladatokat sikeresen oldották meg, és megfelelő 
színvonalon szolgáltatták a helyi lakosok és turisták biztonságát, 
amivel jelentős mértékben hozzájárult a Balaton idegenforgalmi 
értékének növeléséhez.

Az illetékességi területen 349 bűncselekmény vált ismertté, 
mely markánsan csökkenő tendenciát mutat az előző év adatai-
hoz viszonyítva. Az összes büntető eljárás vonatkozásában a nyo-
mozáseredményességi mutató pozitív irányba változott a korábbi 
évekhez képest 75,4%-ról 82,34%-ra növekedett, mely eredmény 
a legmagasabb érték az elmúlt kilenc év viszonylatában, egyben 
a tárgyévben a megye rendőrkapitányságai között is az egyik leg-
jobb eredmény. A Kapitányság a Szervezeti Teljesítmény Értékelési 
Rendszerben „kivételes” teljesítmény-minősítést kapott a 2018-as 
évre.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának júniusi 

hír- és információs csokrát olvashatják a következő oldalainkon. 

Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hitelesebben érte-

süljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő 

tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, Kápta-

lanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett fejleszté-

sek 2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulaj-

donosok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a 

fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, a kul-

turális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illet-

ve a város honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy 

sikeresek legyünk a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is 

szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük 

postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 

1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljut-

tatni.). Együttműködésüket megköszönjük.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes nya-

rat kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a rendőrka-
pitányság illetékességi területén a korábban emelkedő tendencia 
2018. évben megfordult (182) ezzel párhuzamosan a nyomozási 
eredményesség mutató tárgyévben megtartotta a 91,8%-ot.

A közlekedésrendészeti állomány közterületi szolgálatteljesítése 
jónak értékelhető. Az előző év adatait figyelembe véve a személyi 
sérüléssel járó balesetek száma 17-el emelkedett, a halálos kime-
netelű balesetek száma stagnált. A személyi sérüléses közlekedési 
baleseteket előidéző vezető ok továbbra is abszolút és relatív ér-
telemben vett sebességtúllépés A baleseti okok megszüntetése ér-
dekében sebességellenőrző berendezést napi szinten működtetnek 
törekedve a napi 8 órás működtetésre.

Az elmúlt években a balatonalmádi Rendőrkapitányság tekin-
tetében a sportrendezvények biztosítása elsősorban futóversenyek, 
kerékpárversenyek biztosítását jelentette. A rendezvénybiztosítási 
feladatok jelentős része a nyári turisztikai időszakra koncentráló-
dott, valamint a nemzeti ünnepeinkhez köthető kulturális rendez-
vényeken történt. 2018. évben 85 esetben került sor rendezvény-
biztosításra, melyet 413 fő rendőr 1378 órában teljesített.

Balatonalmádi Város Önkormányzat közbiztonsági és bűnmeg-
előzési koncepciójának felülvizsgálata a Balatonalmádi Rendőrka-
pitányság, a Polgárőrség, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, az intézmények bevonásával megtörtént.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi zár-
számadásáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület Balatonalmádi 
Város Önkormányzat 2018. évben teljesített – központi, irányító 
szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 7 572 222 864 Ft-ban, 
kiadásait 6 078 527 025 Ft-ban fogadja el. Ezzel együtt megál-
lapították az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásából származó 
pénzmaradványt, melynek összege 1 493 695 839 Ft, és döntöttek 
annak felosztásáról. Az 1 493 695 839 Ft összegű maradvány (elő-
ző évben 2 490 563 e Ft) fedezetet nyújt: a 2019. évi költségvetés-
ben finanszírozási bevételként szerepeltetett 

1 422 946 162 Ft összegű maradvány igénybevételére, a 2018. 
évről áthúzódó önkormányzati és hivatali feladatok, valamint a 
költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt működési célú kiadá-
saira, a működési és „felhalmozási célú” tartalék keretek képzésére, 
egyéb dologi kiadásra.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-
profit Kft. 2018. évi beszámolóját 131 413 e Ft mérleg főösszeggel, 
és 8 556 e Ft adózott eredménnyel jóváhagyta. A benyújtott 2018. 
évi közhasznúsági mellékletét szintén elfogadta a Testület.

Rákos András a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Non-
profit Kft. ügyvezetője beszámolt a Kft. működéséről, a megkül-
dött 2018. évi éves beszámoló főbb számairól, melyet 218.678 e Ft 
mérlegfőösszeggel és 17.135 e Ft adózott eredménnyel elfogadott 
a grémium.

Az Almádi Magocskák Óvoda beszámolójából kiderült, hogy 
a 2018/2019. nevelési évben az óvoda kihasználtsága 221-249 
gyermekkel 98-111% között mozgott. A következő nevelési 
évben a várható gyermeklétszám 252 fő, csoportonként 24-
26 gyermek kezdheti szeptemberben az óvodát. Balatonalmádi 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az Almádi Magocskák Óvodában a 2019/2020. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát 10 csoportban határozza 
meg és hozzájárul a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő 
átlépéséhez, amennyiben a férőhely iránti igény a maximális 
csoportlétszámot meghaladja.

 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartá-
sért felelős miniszterrel közösen az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra pá-
lyázatot nyújt be az alábbi tevékenységek támogatására: Belterü-
leti utak, járdák, hidak felújítása keretén belül a Balatonalmádi, 
Komjáth Aladár köz burkolat felújítása. A nettó 14 907 230 Ft 
+ áfa, azaz bruttó 18 932 182 Ft összegű pályázat összes költsége 
melyből elszámolható bruttó 17 647 059 Ft támogatásként igé-
nyelhető összeg maximum bruttó 15 000 000 Ft, az elszámolható 
költségekhez kapcsolódó önerő bruttó 2 647 059 Ft. A projekt 
teljes megvalósításához további 1 285 123 Ft saját forrás bevonása 
szükséges. A mindösszesen bruttó 3 932 182 Ft saját forrás pénz-
ügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés beruházási kiadások között 
lévő pályázati önrész terhére biztosítja.

EP választás
Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-i választásán 

Balatonalmádiban leadott szavazatok összesítése. A névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma (átjelentkezettekkel együtt): 8101. 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma (átjelentkezettekkel 
együtt): 4369. Érvényes szavazólapok száma: 4352.

Leadott érvényes szavazatok pártlistánként

Lista neve Szavazatok összesen

1 MSZP-PÁRBESZÉD 215
2 MKKP 124
3 JOBBIK  189
4 FIDESZ-KDNP 2362
5 MOMENTUM 537
6 DK  680
7 MI HAZÁNK 122
8 MUNKÁSPÁRT 20
9 LMP 103

Helyi Választási Iroda
Balatonalmádi
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László és Halász 

Péter rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese a 2018. évről szóló tájékoz-
tatójukban az alábbiakról számoltak be. A visszajelzések alapján 
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők 
biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív 
értékek. A Kapitányság értékelése 2018. évre vonatkozóan a legpo-
zitívabb képet mutatja megyei szinten. A Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság szolgálati ágai a nyári turisztikai szezonban a Balaton 
partjára látogató és ott pihenő belföldi és külföldi turisták nagy 
számából fakadó rendkívüli közterületi, közlekedésrendészeti, 
bűnügyi rendőri feladatokat sikeresen oldották meg, és megfelelő 
színvonalon szolgáltatták a helyi lakosok és turisták biztonságát, 
amivel jelentős mértékben hozzájárult a Balaton idegenforgalmi 
értékének növeléséhez.

Az illetékességi területen 349 bűncselekmény vált ismertté, 
mely markánsan csökkenő tendenciát mutat az előző év adatai-
hoz viszonyítva. Az összes büntető eljárás vonatkozásában a nyo-
mozáseredményességi mutató pozitív irányba változott a korábbi 
évekhez képest 75,4%-ról 82,34%-ra növekedett, mely eredmény 
a legmagasabb érték az elmúlt kilenc év viszonylatában, egyben 
a tárgyévben a megye rendőrkapitányságai között is az egyik leg-
jobb eredmény. A Kapitányság a Szervezeti Teljesítmény Értékelési 
Rendszerben „kivételes” teljesítmény-minősítést kapott a 2018-as 
évre.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának júniusi 

hír- és információs csokrát olvashatják a következő oldalainkon. 

Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hitelesebben érte-

süljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő 

tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, Kápta-

lanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett fejleszté-

sek 2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulaj-

donosok komfortérzetének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a 

fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészségügyet, a kul-

turális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illet-

ve a város honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy 

sikeresek legyünk a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is 

szükségünk van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük 

postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 

1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljut-

tatni.). Együttműködésüket megköszönjük.

A lap valamennyi Olvasójának kellemes olvasást és kellemes nya-

rat kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a rendőrka-
pitányság illetékességi területén a korábban emelkedő tendencia 
2018. évben megfordult (182) ezzel párhuzamosan a nyomozási 
eredményesség mutató tárgyévben megtartotta a 91,8%-ot.

A közlekedésrendészeti állomány közterületi szolgálatteljesítése 
jónak értékelhető. Az előző év adatait figyelembe véve a személyi 
sérüléssel járó balesetek száma 17-el emelkedett, a halálos kime-
netelű balesetek száma stagnált. A személyi sérüléses közlekedési 
baleseteket előidéző vezető ok továbbra is abszolút és relatív ér-
telemben vett sebességtúllépés A baleseti okok megszüntetése ér-
dekében sebességellenőrző berendezést napi szinten működtetnek 
törekedve a napi 8 órás működtetésre.

Az elmúlt években a balatonalmádi Rendőrkapitányság tekin-
tetében a sportrendezvények biztosítása elsősorban futóversenyek, 
kerékpárversenyek biztosítását jelentette. A rendezvénybiztosítási 
feladatok jelentős része a nyári turisztikai időszakra koncentráló-
dott, valamint a nemzeti ünnepeinkhez köthető kulturális rendez-
vényeken történt. 2018. évben 85 esetben került sor rendezvény-
biztosításra, melyet 413 fő rendőr 1378 órában teljesített.

Balatonalmádi Város Önkormányzat közbiztonsági és bűnmeg-
előzési koncepciójának felülvizsgálata a Balatonalmádi Rendőrka-
pitányság, a Polgárőrség, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, az intézmények bevonásával megtörtént.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi zár-
számadásáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület Balatonalmádi 
Város Önkormányzat 2018. évben teljesített – központi, irányító 
szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 7 572 222 864 Ft-ban, 
kiadásait 6 078 527 025 Ft-ban fogadja el. Ezzel együtt megál-
lapították az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásából származó 
pénzmaradványt, melynek összege 1 493 695 839 Ft, és döntöttek 
annak felosztásáról. Az 1 493 695 839 Ft összegű maradvány (elő-
ző évben 2 490 563 e Ft) fedezetet nyújt: a 2019. évi költségvetés-
ben finanszírozási bevételként szerepeltetett 

1 422 946 162 Ft összegű maradvány igénybevételére, a 2018. 
évről áthúzódó önkormányzati és hivatali feladatok, valamint a 
költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt működési célú kiadá-
saira, a működési és „felhalmozási célú” tartalék keretek képzésére, 
egyéb dologi kiadásra.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-
profit Kft. 2018. évi beszámolóját 131 413 e Ft mérleg főösszeggel, 
és 8 556 e Ft adózott eredménnyel jóváhagyta. A benyújtott 2018. 
évi közhasznúsági mellékletét szintén elfogadta a Testület.

Rákos András a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Non-
profit Kft. ügyvezetője beszámolt a Kft. működéséről, a megkül-
dött 2018. évi éves beszámoló főbb számairól, melyet 218.678 e Ft 
mérlegfőösszeggel és 17.135 e Ft adózott eredménnyel elfogadott 
a grémium.

Az Almádi Magocskák Óvoda beszámolójából kiderült, hogy 
a 2018/2019. nevelési évben az óvoda kihasználtsága 221-249 
gyermekkel 98-111% között mozgott. A következő nevelési 
évben a várható gyermeklétszám 252 fő, csoportonként 24-
26 gyermek kezdheti szeptemberben az óvodát. Balatonalmádi 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az Almádi Magocskák Óvodában a 2019/2020. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát 10 csoportban határozza 
meg és hozzájárul a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő 
átlépéséhez, amennyiben a férőhely iránti igény a maximális 
csoportlétszámot meghaladja.

 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartá-
sért felelős miniszterrel közösen az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra pá-
lyázatot nyújt be az alábbi tevékenységek támogatására: Belterü-
leti utak, járdák, hidak felújítása keretén belül a Balatonalmádi, 
Komjáth Aladár köz burkolat felújítása. A nettó 14 907 230 Ft 
+ áfa, azaz bruttó 18 932 182 Ft összegű pályázat összes költsége 
melyből elszámolható bruttó 17 647 059 Ft támogatásként igé-
nyelhető összeg maximum bruttó 15 000 000 Ft, az elszámolható 
költségekhez kapcsolódó önerő bruttó 2 647 059 Ft. A projekt 
teljes megvalósításához további 1 285 123 Ft saját forrás bevonása 
szükséges. A mindösszesen bruttó 3 932 182 Ft saját forrás pénz-
ügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés beruházási kiadások között 
lévő pályázati önrész terhére biztosítja.

EP választás
Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-i választásán 

Balatonalmádiban leadott szavazatok összesítése. A névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma (átjelentkezettekkel együtt): 8101. 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma (átjelentkezettekkel 
együtt): 4369. Érvényes szavazólapok száma: 4352.

Leadott érvényes szavazatok pártlistánként

Lista neve Szavazatok összesen

1 MSZP-PÁRBESZÉD 215
2 MKKP 124
3 JOBBIK  189
4 FIDESZ-KDNP 2362
5 MOMENTUM 537
6 DK  680
7 MI HAZÁNK 122
8 MUNKÁSPÁRT 20
9 LMP 103

Helyi Választási Iroda
Balatonalmádi



Pedagógusnap 2019.
A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szülők hoz-

zák. Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy felnöveszti a 
palántát. Megmunkálja a földet körülötte. Ösztönzi, hogy gyöke-
rei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenyesi a környezetéből mindazt, 
ami meggátolná, hogy a növekedéshez elengedhetetlenül szükséges 
fény elérjen hozzá. Olykor meg, ha erős a szél, a felnövekvő hajtást 
karóhoz köti, hogy derékba ne roppanjon. S egy idő után elveszi 
mellőle a karót - s ettől kezdve aggódva figyeli, most már távolabb-
ról: vajon olyanná nőtt-e fel, amilyennek szerették volna. A hajtásból 
más felnőni nem fog, csak az, amit a szülők ültettek. De hogy majd 
önállóan is megkapaszkodjék, hogy egyenes törzzsel álljon, hogy 
megnyugtató, életet sugárzó legyen: felelős érte, aki ösztönöz, aki 
kertészkedik, aki a csenevésznek látszó hajtásra esetleg tápsót is tesz. 
Igen nagy a felelőssége az iskolának. A jó pedagógus az életre, az 
emberi értékekre is neveli a gyerekeket. Ezért köszönetet mondunk 
egész éves nehéz, felelősséggel teli munkájukért.

A köznevelésben mintegy 145 ezer tanító, tanár, óvodapedagógus, 
a felsőoktatásban csaknem 20 ezer oktató dolgozik. Magyarországon 
1952 júniusa óta köszöntik a pedagógusokat, akkor adták át először 
a kiváló tanítói és tanári okleveleket. Balatonalmádiban június elején 
tartották a hagyományos Pedagógus napot. Az ünnepi műsort köve-
tően került sok az oklevelek átadására. 

Öhlmann Péterné a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara által 
adományozott, arany fokozatú nyugdíjas pedagógus díszokleve-
let kapott, melyet Keszey János Balatonalmádi Város Polgármestere 
adott át. 

A Veszprémi Tankerületi Központ által alapított Lámpás díjat 
Csetényi Tamásné, a Vörösberényi Általános Iskola pedagógusa ve-
hette át Szauer István tankerületi igazgatótól.  

Czuczor Sándor címzetes igazgató Miniszteri Elismerő Oklevelet 
vehetett át, melyet Steiner Attila, Európai Uniós kapcsolatokért fele-
lős helyettes államtitkár adott át. 

„Azt hiszem, a lehetetlenre vállalkozom, hiszen Czuczor Sándort 
szinte lehetetlen pár mondatban bemutatni. Ő egy jelenéség, egyé-
niség. 

Történelem-angol szakos középiskolai tanár, pedagógus újító és 
szakíró, helytörténeti kutató, tolmács, fordító, előadó, újságíró, igaz-
gatóhelyettes, igazgató, európai középiskolák igazgatóinak alelnöke, 
tankönyv- és szótáríró, jószolgálati nagykövet, címzetes igazgató.

Nevéhez fűződik egy megszokottól eltérő oktatási és nevelési 
struktúra meghonosítása. Szinte forradalmi elképzelésnek számító 
idegen nyelvű 5 éves képzés létrehozása. Az iskola egyszerre lett elit 
intézmény, ahová csak a legtehetségesebbek jutottak be és olyan in-
tézmény, melynek a kezdeti időben újra és újra megkérdőjeleződött 
a léte. De 30 év után is élet van benne!

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 6
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Európa-nap 2019. május 16. 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Balatonalmádi

Mint minden évben idén is megrendezésre került iskolánkban 
az Európa-nap. Tekintettel a közelgő választásokra a rendezvényen 
most ezen volt a hangsúly. Az iskola Európa-pontján junior nagy-
követeink segítségével kvízeket és „Szavazni fogok” kártyákat tölt-
hettek ki az érdeklődők. 

Szerencsére iskolánk jó kapcsolatot ápol volt diákjaival, akik kö-
zül ketten most előadóként tértek vissza (Isky Annamária -- Minisz-
terelnöki Hivatal és Remete Ágnes -- Brit Nagykövetség).

Rajtuk kívül Steiner Attila, európai uniós ügyekért felelős helyet-
tes államtitkár és az Antall József Tudásközpont olasz anyanyelvű 
munkatársa, Alessandro D’Onofrio osztotta meg velünk első kéz-
ből tapasztalataikat. Felhívták figyelmünket, milyen fontos, hogy a 
fiatalok is kifejtsék véleményüket Európa jövőjét illetően, majd ké-
sőbb kérdéseinkre is válaszoltak. Előadásuk nagyon hasznos volt sok 
diák számára, mind a szavazásokat, mind a továbbtanulást illetően.

Mindnyájunknak tetszett az idei év interaktivitása és rendhagyó 
programja. Reméljük a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló prog-
ramon való részvételre!

Pődör Anna 10.B

Fotó: Dér András

Nagyot alkotott, fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy Balaton-
almádi kisvárosi gimnáziumát európai szintre emelte. A kapunyitás 
óta minden rezdülésével együtt lélegzett az intézményével. Alapí-
tóként felügyelte és példaértékű lelkesedéssel egyengette az iskola 
pályáját. A gimnázium vezetőjeként kiváló kapcsoltakat ápolt az 
amerikai, brit, kanadai, ausztráliai nagykövetségekkel, de a japán, 
pakisztáni, brazil és osztrák követség is képviseltette magát számos 
rendezvényen. Több nemzetközi tisztséget is betöltött. A diplomá-
ciai és oktatási profil mellett a közéletben is aktív szerepet töltött be 
városi képviselőként és megyei közéleti szereplőként.

Számos írása jelent meg. Újságokban, folyóiratokban több száz 
cikke, közülük számos angol nyelven (Anglia, USA, Kanada), va-
lamint angol és magyar nyelvű könyvek szerzője, vagy társszerzője.

2008. augusztus 15-én ért véget húszéves igazgatói, tízéves igazga-
tóhelyettesi, 37 éves tanári pályafutása, de Európai Uniós jószolgála-
ti nagykövetként, íróként, helytörténészként, tanácsadóként, számos 
testület tagjaként továbbra is jelentős szerepet tölt be városunk éle-
tében. A helyi és megyei közéletnek cselekvő és színes tagja maradt.

Magasra tette a mércét. Diákjai szemléletét formálta, felkeltette 
a tudás iránti vágyat. Humort, szerénységet, elkötelezettséget, kellő 
nyitottságot és mértékletes kritikai szemléletet közvetített. 

Ma is jelen van az iskola életében. Támogató, segítő attitűd vezé-
reli. Útmutatásai nagy szerepet töltenek be az intézmény életében. 
Jelenleg is nyomon követi az intézményben zajló tevékenységet, 
egy-egy finom gondolattal, útmutatással, sziporkázó humorral van 
segítségünkre.

Amit alkotott, mindörökre fennmarad. Szellemi örökségét tovább 
viszik diákjai, kollégái.” (Részlet a laudációból.) 

Gratulálunk a díjazottaknak! 
JVE
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Kiemelkedő eredmények az atlétika 
Diákolimpia megyei versenyen

A megyei atlétika Diákolimpián 4X1000 méteres váltófutásban 
IV. korcsoportos fiú csapatunk 1. helyezett lett. Csapattagok: Iker 
Sámuel, Gáspár Levente, Vaczkó Levente, Geréd László. 

A III. korcsoportos többpróba csapatversenyen leány csapatunk 
az előkelő 3. helyezést érte el. Csapattagok: Tamás Kata, Göde Pet-
ra, Tamás Eina, Meiczinger Violetta, Ács Fanni, Blazsur Hanna. 
GRATULÁLUNK!!!

„Ki a mester két keréken?” 
közlekedési verseny

Iskolánk tanulói, Perényi Dorka és Révész Ádám a Balatonfüre-
den megrendezett „KI A MESTER KÉT KERÉKEN” megyei köz-
lekedési versenyen első helyezést értek el. 

Az országos versenyt a Komárom-Esztergom Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság szervezte meg május 21-22-én Tatán. 
Dorka ott 6. helyezést, Ádám pedig 10. helyezést ért el.

Összesítettben országos hatodik helyen végeztek tanulóink. 
Köszönjük iskolánk rendőrének, Lőrincz Gábornak a technikai és 

az elméleti felkészítést.

Matekverseny eredmények
A Matematika Összeköt Minket Egyesület szervezésében több 

mint 1400 versenyző diák és pedagógus vett részt Veszprémben, 
a Medvematek szabadtéri versenyen. Iskolánkból közel 70 tanuló 
mérettette meg magát a különleges, mozgással egybekötött rendez-
vényen, aminek központja a Kolostorok és Kertek volt. 6. osztályos 
csapatunk, Buda Roland, Gáspár Bence, Körmendi György össze-
állításban megyei 2. helyezést ért el, így a fiúk továbbjutottak az 
országos versenyre is. Az 5. osztályosok versenyén Németh Flórián 
érdemelt ki Aranymedve minősítést.

Elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát e rend-
hagyó matekversenyen. 

A Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny megyei fordulóján 
iskolánk tanulói idén is szép eredményeket értek el.

Eredményeink: Gáspár Bence  6.a  I. helyezett, Körmendi György 

6.a  III. helyezett (Felkészítő tanáruk: Zemen János), Kővári Kincső 
4.a IV. helyezett ( Felkészítő tanára: Czuczay Zoltánné), Németh 
Flórián 5.b VII. helyezett, Lipcsei Márk 5.a 

VIII. helyezett (Felkészítő tanáruk: Zemen János), Mester Már-
ton 8.a VI.helyezett
 ( Felkészítő tanára: Tóthné Kunstar Judit).
Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez!

Családi gyereknap

Május 29-én családi gyereknap részesei lehettek iskolánk alsó 
tagozatos tanulói és szüleik. A Wesselényi strandon megrendezett 
eseményen gyermekek és felnőttek is nagyszerűen érezték magukat. 

ERASMUS+ projektünk második 
mobilitás-állomása a belgiumi 
Eupen és a Königliches Athenäum 
középiskola voltak

Néber Natália 10A osztályos diákunk rövid élménybeszámolót írt 
a május 5-11 között zajló nemzetközi találkozóról, aminek kereté-
ben 3 tanár és 8 diákunk utazott a Belgium német nyelvterületének 
központjába, Eupenbe, ahol ismét a drámatechnikai módszerekkel 
és tréningekkel foglalkoztunk, és 3 interaktív, érzékenyítő előadás 
elkészítésével a szegénység problémakörét elevenítettük fel.

„Május elején egy hetet tölthettünk Belgiumban, az Erasmus+ 
projekt keretein belül. A hét egy hajnali repülőúttal indult. Sokunk-
nak ez volt az első repülése, ezért már ez is hatalmas élménynek 
bizonyult. A vasárnapot mindenki a fogadó családdal töltötte. Más-
nap megismerkedtünk a többi országok csoportjaival (Németor-
szág, Spanyolország és Belgium), és elkezdtük a készülést a pénteki 
előadásra. A hét témája a szociális státusz és a szegénység volt. Ezzel 
kapcsolatos előadásokat kellett megrendeznünk képzett drámata-
nárok és színészek segítségével. Délutánonként egyéb kulturális és 
szórakoztató programokon is részt vehettünk. Voltunk Aachenben, 
Németország egy nagy városában, felfedeztük Eupent, a kisvárost, 
ahol laktunk a hét folyamán, és egy egész napot töltöttünk Brüsz-
szelben, a fővárosban is. Itt megnéztük a csokoládé múzeumot, az 
Európa Parkot és az Atomiumot. Összességében tartalmas hetünk 
volt, egy szép helyen, családias társaságban. Azt hiszem mindnyá-
junk nevében mondhatom, mindig emlékezetes élmény marad szá-
munkra.” 

Néber Natália



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 8

Gimnázium hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

9

2019. június Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Kiemelkedő eredmények az atlétika 
Diákolimpia megyei versenyen

A megyei atlétika Diákolimpián 4X1000 méteres váltófutásban 
IV. korcsoportos fiú csapatunk 1. helyezett lett. Csapattagok: Iker 
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A III. korcsoportos többpróba csapatversenyen leány csapatunk 
az előkelő 3. helyezést érte el. Csapattagok: Tamás Kata, Göde Pet-
ra, Tamás Eina, Meiczinger Violetta, Ács Fanni, Blazsur Hanna. 
GRATULÁLUNK!!!

„Ki a mester két keréken?” 
közlekedési verseny

Iskolánk tanulói, Perényi Dorka és Révész Ádám a Balatonfüre-
den megrendezett „KI A MESTER KÉT KERÉKEN” megyei köz-
lekedési versenyen első helyezést értek el. 

Az országos versenyt a Komárom-Esztergom Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság szervezte meg május 21-22-én Tatán. 
Dorka ott 6. helyezést, Ádám pedig 10. helyezést ért el.

Összesítettben országos hatodik helyen végeztek tanulóink. 
Köszönjük iskolánk rendőrének, Lőrincz Gábornak a technikai és 

az elméleti felkészítést.

Matekverseny eredmények
A Matematika Összeköt Minket Egyesület szervezésében több 

mint 1400 versenyző diák és pedagógus vett részt Veszprémben, 
a Medvematek szabadtéri versenyen. Iskolánkból közel 70 tanuló 
mérettette meg magát a különleges, mozgással egybekötött rendez-
vényen, aminek központja a Kolostorok és Kertek volt. 6. osztályos 
csapatunk, Buda Roland, Gáspár Bence, Körmendi György össze-
állításban megyei 2. helyezést ért el, így a fiúk továbbjutottak az 
országos versenyre is. Az 5. osztályosok versenyén Németh Flórián 
érdemelt ki Aranymedve minősítést.

Elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát e rend-
hagyó matekversenyen. 

A Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny megyei fordulóján 
iskolánk tanulói idén is szép eredményeket értek el.

Eredményeink: Gáspár Bence  6.a  I. helyezett, Körmendi György 

6.a  III. helyezett (Felkészítő tanáruk: Zemen János), Kővári Kincső 
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Flórián 5.b VII. helyezett, Lipcsei Márk 5.a 

VIII. helyezett (Felkészítő tanáruk: Zemen János), Mester Már-
ton 8.a VI.helyezett
 ( Felkészítő tanára: Tóthné Kunstar Judit).
Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez!

Családi gyereknap

Május 29-én családi gyereknap részesei lehettek iskolánk alsó 
tagozatos tanulói és szüleik. A Wesselényi strandon megrendezett 
eseményen gyermekek és felnőttek is nagyszerűen érezték magukat. 

ERASMUS+ projektünk második 
mobilitás-állomása a belgiumi 
Eupen és a Königliches Athenäum 
középiskola voltak

Néber Natália 10A osztályos diákunk rövid élménybeszámolót írt 
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ben 3 tanár és 8 diákunk utazott a Belgium német nyelvterületének 
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szág, Spanyolország és Belgium), és elkezdtük a készülést a pénteki 
előadásra. A hét témája a szociális státusz és a szegénység volt. Ezzel 
kapcsolatos előadásokat kellett megrendeznünk képzett drámata-
nárok és színészek segítségével. Délutánonként egyéb kulturális és 
szórakoztató programokon is részt vehettünk. Voltunk Aachenben, 
Németország egy nagy városában, felfedeztük Eupent, a kisvárost, 
ahol laktunk a hét folyamán, és egy egész napot töltöttünk Brüsz-
szelben, a fővárosban is. Itt megnéztük a csokoládé múzeumot, az 
Európa Parkot és az Atomiumot. Összességében tartalmas hetünk 
volt, egy szép helyen, családias társaságban. Azt hiszem mindnyá-
junk nevében mondhatom, mindig emlékezetes élmény marad szá-
munkra.” 

Néber Natália



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10

Vörösberényi Iskola hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

11

Zeneiskola hírei

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

2019. június

Az „Álomút” életre kelt és tovább épül
Iskolánk tanulója, a 6. b 

osztályos Keszei Levente idén 
is nevezett a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által „Álomút” 
címmel meghirdetett országos 
gyermekrajzpályázatra, amelyre 
közel 4000 pályamű érkezett. 
Az elmúlt tanévben Levente Az 
álomút életre kelt című művé-
vel az 5-6. osztályos kategóriát 
megnyerte, s fődíjként egy kirándulást kapott osztálya részére a Kis-
kőrösi Úttörténeti Múzeumba, amelyen szülők és pedagógusok is 
részt vehettek, s melynek minden költségét a Magyar Közút viselte.

Levente idei tanévi alkotását is kiemelkedőnek ismerték el, s új-
ból díjjal jutalmazták. Ez alkalommal öccse, a hasonló kiváló tehet-
séggel rendelkező Csanád is indult a 3-4. osztályosok közt, és ő is 
díjat nyert remek rajzával. Gratulálunk az eredményükhöz, további 
sikereket kívánunk!

Zsapka Andrea, Domonkosné Tóth Anikó
osztályfőnökök

Szabadtéri „matekozás”
Május 11-én, szombaton rendezte meg a „A Matematika Össze-

köt Egyesület” a Medvematek Versenyt Veszprémben. A 3 fős csa-
patok, tanulmányaiknak megfelelően hat különböző kategóriában 
indulhattak. A „küzdelem” 10.30-15.00-ig tartott.

A Vörösberényi Általános Iskola 
atlétika diákolimpia körzeti 
bajnokság eredményei:
II. kcs. leány csapat 
3. helyezés: Polniczky 
Boglárka, Takáts 
Boglárka, Marton 
Dorina, Németh Petra, 
Vajda Alexa, Koronczai 
Ármina
II. kcs. fiú csapat 2. 
helyezés: Szántó Dániel, 
Igaz Dániel, Hoffmann 
Balázs, Horváth 
Valentin, Lendvai Péter, 
Szűcs Botond
II. kcs. fiú egyéni összetett: 2. helyezés Hoffmann Balázs, 3. 
helyezés: Igaz Dániel
III. kcs. leány csapat 2. helyezés: Lendvai Réka, Murai Rebeka, 
Gyarmati Eszter, Mesics Borbála, Orbán Zselyke
III. kcs. egyéni összetett: 1. helyezés: Mesics Borbála
III. kcs. fiú csapat: 1. helyezés: Bagarus Andor, Beődi Bence, Matos 
Manó, Orbán Jácint, Somorácz Olivér
IV. kcs. leány csapat : 3. helyezés: Kun Dorottya, Kovács Sára, 
Németh Gréta, Zsendovics Lilla, Somorácz Luca
IV. kcs. leány egyéni összetett: 3. helyezés: Kovács Sára

Nyuszi-túra
2019. április 17-én délután iskolánk Trázsi Erika tanítónő veze-

tésével megszervezte tavaszi túráját az érdeklődő gyerekeknek és fel-
nőtteknek. A „Nyuszi-túra” mintegy 172 embert mozgatott meg. A 
vállalkozó kedvű, természetjáró családok, baráti társaságok a 7,5 km-
es utat 6 ellenőr-
ző pont érintésé-
vel tették meg, 
ahol húsvéti 
játékok, mókás 
feladatok, apró 
ajándékok és 
nyuszisimogató 
várta a barango-
lókat. A progra-
mot a Mandu-
lás-piknik zárta 
uzsonnával, ki-
tűzővel, oklevéllel, élménybeszámolókkal és úton született vicces 
húsvéti „költemények” előadásával. Köszönet a segítő kollégáknak, 
családtagjainknak, ismerőseinknek és a középiskolásoknak a közre-
működésért! 

A Magocskák Alapítvány Hírei
A Kolompos együttes műsorával indult és jutott azonnal tető-

pontjára az idei gyereknapi mulatság, kicsik és szüleik örömére. 
Mindenkit játékba vontak, szülőt kutyává, gyermeket lepkévé va-
rázsoltak, és persze muzsikáltak, nevettettek, meséltek és tanítottak: 
hangszereket, népszokásokat, kultúránk sokszínűségét mutatták 
meg kicsiknek és nagyoknak! 

A koncertet színes és izgalmas játékok sora követte az udvaron, a 
trambulinozástól a szélforgó készítésig, amik az óvoda dolgozóinak 
kreativitását és odaadását dicsérik. Nagyon köszönjük nekik! 

Az pedig adományozóink érdeme, hogy az Alapítványunk 
támogatásával ez a csodás délelőtt is létrejöhetett. Köszönjük 
mindannyiuknak! 

A programok megvalósítását Balatonalmádi Város Önkormány-
zata is támogatta, köszönjük!

A Magocskák Alapítvány Önkéntesei

 A Vörösberényi Általános Iskolából még nem vettünk részt ilyen 
versenyen. Próbaképpen 3 lelkes csapatot vittünk. Jó volt látni, 
hogy a kb. 1500 résztvevő mindegyike gondolkozik, számol, prob-
lémát old meg. Kismedve kategóriában a  Czintos Benedek, Czúni 
Vilmos és Mesics Borbála alkotta hatodikos csapatunk 5. helyezett 
lett a 167 csapatból. Nagyon örültünk ennek a kiváló eredménynek 
és kedvet kaptunk a jövő évi erőpróbához is! Köszönjük a szülők 
együttműködését a verseny lebonyolításában.

Felkészítő tanár: Kovács Katalin
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Felkészítő tanár: Kovács Katalin
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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! 

Július 10. szerda 20.30 - Roby Lakatos és zenekarának koncertje. 
Helyszín: Magtár
Július 13. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Kováts Péter és a 
Mendelssohn Kamarazenekar. Helyszín: Erődített templom
Július 17. szerda 20.30 – Évszakok. Balázs Fecó koncert

Július 20. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Szokos Augustin 
XVIII. századi hegedűszonáták. Helyszín: Erődített templom
Július 21. vasárnap 20.30 – Nyár estére hangolva. Szekeres Adrien 
koncertje. Helyszín: Magtár
Július 22. hétfő 20 óra – Cserháti Zsuzsa színházi emlékest 
élőzenekarral. Helyszín: Magtár
Július 29. hétfő 20 óra – Bor, mámor, szerelem – élőzenés operett. 
Helyszín: Magtár
Július 30. kedd 20 óra - Tanár úr kérem – ifjúsági színházi előadás. 
Helyszín: Magtár
Július 31. szerda 20 óra - Bor, mámor, szerelem – élőzenés operett. 
Helyszín: Magtár
Augusztus 7. szerda 20 óra - Cserháti Zsuzsa színházi emlékest 
élőzenekarral. Helyszín: Magtár
A rendezvényekre jegyértékesítés a Magtárban (Balatonalmádi, Thököly 
u. 1.), a Pannóniában és a Turinform Irodában (Balatonalmádi, 
Városház tér 4.), valamint a Veszprémi Petőfi Színház Jegyirodájában 
és Jegypénztárában (Veszprém, Óvári F. u. 2.) – illetve előadás előtt a 
helyszínen.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 88/542-514 (könyvtár)
Könyvheti kínálat:

Június 14. péntek 17 óra – Négyesi Pál: A hazai automobilizmus története 
és múzeumi dokumentáció
Június 14. péntek 18 óra – Czuczor Sándor: ALMÁDI FÜZETEK XVI. 
Kronológiai kóstoló című könyvének bemutatója
Június 15. szombat 17 óra – Hahner Péter: Hatalmasok gyermekkora: 23 
történelmi személyiség ifjúsága
Június 15. szombat 18 óra – Vecsey Kiss Mária: …minden, minden 
darabokban című verseskötetének bemutatója
A Pannónia előtt 19 órától felolvasás a könyvheti könyvekből.
Június 15. szombat 16 órától Könyvheti könyvek vására a Pannóniában
Június 17-29. Használt könyvek nagy vására a Pannónia előcsarnokában 
az intézmény nyitvatartási idejében
Kiállítások:

• Mindennapi természet. Kovács András természetfotó kiállítása. 
Látogatható a Pannónia nyitvatartási idejében június 29-ig.
• Július 8-augusztus 24-ig Állatpreparátum kiállítás a Pannónia 3. 
számú termében, az intézmény nyitvatartási idejében.

Strandkoncertek – helyszín: Wesselényi Strand – jegyvásárlás a 
koncert előtt a jegypénztáraknál:
Május 25. szombat 18 óra – Sub Bass Monster
Június 15. Pély Barna
Június 22. Halas Adelaida és Nagy Miklós
Június 29. Peter & Pan
Július 6. Láng Zsófia duó
Augusztus 24. Jar of Soul
Szeptember 7. Petruska
Szeptember 14. Sonny & Crazy Benny

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 14-18 óra között, szombaton és 
vasárnap zárva.
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM – A tárgyalkotó népművészet, 
a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művészetek hagyományos 
Balaton parti ünnepe. 2019. június 28-29. IDÉN ÚJ HELYSZÍNEN! 
MAGTÁR rendezvényközpontban (Balatonalmádi-Vörösberény 
Thököly u. 1.) PÉNTEK ESTI VIGASSÁG 18 órától Miska mesék 
– Bárókert Bábszínház előadása; Vásári Komédiák Garagulya módra 
- Gólyalábas bemutató; Almádi ifjú néptáncosainak műsora viselet 
bemutatóval SZOMBATI MULATSÁG 18 órától Almádi szépkorú 
táncosainak és a dalosainak bemutatója; Kulturális szomszédolás: Irinyi 
fúvószenekar műsora – Balatonfűzfő; Fűzfői Néptánc Csoport; Pannónia 
Citerazenekar (Balatonkenese) A Vigadalom ideje alatt hagyományos 
ételekkel és jó féle italokkal várjuk az éhezőket és szomjazókat! – Bővebb 
információ a 2. oldalon!

Kerényi Imre-program keretében megvalósuló programok 
Információ: www.vorosbereny.pkkk.hu; 88/542-515
Kiállítások a Magtárban:

• Június 21. péntek 18 óra – XV. Balaton Tárlat Biennálé – 
Kiállítás megnyitó a Magtárban. A kiállítás látogatható az intézmény 
nyitvatartási idejében július 12-ig.
• Július 22-én nyílik Baky Péter festő kiállítása a Magtárban. A 
kiállítás látogatható augusztus 15-ig.
• Augusztus 18-án nyílik a Dunántúli Szalon. A kiállítás 
megtekinthető szeptember 18-ig.

Táborok:  
• Vörösberényi festőiskola – június 22. – július 1. 
• Carpe diem! Ifjúsági tábor – július 7. – július 14. valamint július 
28. – augusztus 4.
• Vörösberényi művésztelep – augusztus 21. – augusztus 31.

Rendezvények:

Június 23. vasárnap 18 órától – Szent Iván éj a Magtár 
Rendezvényközpontnál – az év leghosszabb napjának délutánján-
estéjén várunk mindenkit, akit érdekel a napforduló földrajzi-
csillagászati, avagy néprajzi vonatkozása. Előadók: Gráfik Imre 
néprajztudós, Regenye Csaba amatőr csillagász. Az előadások után a 
HolddalaNap Zenekar ünnepi koncertjével készülhetünk az estére. 
A név és az alkalom kötelez. Az esztendő leghosszabb napján miről 
is énekelnének másról, mint a Napról és a Holdról! Például a menny 
hajlatán kelő, tulipán-arcú napról, az égen holdat kergető felhő-cápáról, 
a szárnyával napot-holdat zengető égmadárról, s még sok más égi s földi 
tüneményről. Pergő ritmusokkal, szerelmi dalokon, virág-énekeken át, 
a tűzön átkelés dalain keresztül a szív ébredésének muzsikájáig keresik 
a tűz lángjának fényében szívünk benső fényét: tükörét a magasban 
lakozó Fénynek. 
Mindezek után a Ringató Balaton Néptáncegyüttes és a Balatonalmádi 
Néptáncműhely – Kiki és Kreutz Karcsi vezetésével – játékos 
szerelemvarázslásra és tűzugrásra hív bennünket. A tűz elhamvadása 
után csillagnézés is lesz!
Július 6. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Gótikától a barokkig 
– Orlando Énekegyüttes. Helyszín: Erődített templom
Július 9. kedd 20 óra – Tanár úr kérem – ifjúsági színházi előadás. 
Helyszín: Magtár

Szeptember 21. Tramps (Roy és Ádám)
Október 5. Grunting Pigs
Almádi Napok a Szent Erzsébet ligetben, a Körszínpadnál
• Július 12. péntek 18 óra - Az Almádi Napok nyitó eseménye: Magyar 
Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar koncertje. A 
PArt Alapítvány védnökségével Béres János szobrászművész bronz 
szobrát Bereményi Géza író avatja fel, majd az íróval Koszteczky László 
operatőr beszélget. 
• Július 12-14. Almádi Napok – Július derekán helyi zenekarokkal, jó 
hangulattal, várjuk a kikapcsolódni vágyókat. Legyen zene a Ligetben!

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Június 7-én pénteken :indulás 06 órakor a posta elől BUDAPEST: 
parlament, Szépművészeti Múzeum,Vár, városnézés
Június 28-án pénteken : indulás 8.00 órakor a posta elől TAMÁSI  -  
LAJOSKOMÁROM: fürdés -  látogatás a Toldiék birtokára
Július 12-én pénteken: indulás 7.00 órakor  a posta elől 
NAGYKANIZSA: városnézés- Thúry múzeum - fürdés
Augusztus 2-án pénteken : indulás 7.30-kor a Posta elől TATA 
nevezetességei,  városnézés - Öreg- tó - fürdés - Vármúzeum
Augusztus 31-től szeptember 2-ig indulás 6 órakor a posta elől 
BESZTERCEBÁNYA - ZÓLYOM - PÁRKÁNY - városnézés, vár és 
múzeumlátogatás, találkozó a párkányi testvérklubbal - folklór műsor 
- fürdés a Vadas termálfürdőben. Szállás: az Atlasz panzióban és az 
Európa szállodában
BOLHAPIAC 
Június 16-án nem lesz bolhapiac, akkor Baba-Mama börze lesz. A 
hónap többi vasárnapján lesz bolhapiac. 

Almádi Kupa

M E G H Í V Ó
Balatonalmádiban a városi Hungarikum Klub szervezésében

2019. június 28-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: 2019. június 15!

 Érkezés a helyszínre: 2019. június 28. 09.00.
Nevezés a helyszínen. Nevezési díj nincs!

Minden érdeklődőt szívesen várunk!
Tiéd a pálya!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Pannónia Kul-
turális Központ és Könyvtár nagytermébe „Ép testben ép lélek, ép 
lélekben ép test” címmel megrendezésre kerülő interaktív előadá-
sunkra 2019.06.06-án csütörtökön, 17.00 órai kezdettel. 

Előadók: Tóthné Stupián Anikó, a Sportolj Velünk SE elnöke; 
Kardos Klára klinikai szakpszichológus.

Téma: A mozgás nemcsak az izmokat, de a lelkünket is erősíti. A 
lelki betegségekre, rossz hangulatra kitűnő orvosság a sport, amely 
örömhormonokat szabadít fel testünkben. Jobban látunk, köny-
nyebben veszünk levegőt, szabályosabb lesz szívverésünk, kitolja az 
időskori feledékenységet.

Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.

Balatonalmádi Városgondnokság éves 
foglalkoztatásra keres univerzális 
zöldterületi munkást: motoros fűkasza, 
láncfűrész, önjáró fűnyíró kezelésére. 
„B” kategóriás jogosítvány előny.

Jelentkezés: 06 88/542-563
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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! 

Július 10. szerda 20.30 - Roby Lakatos és zenekarának koncertje. 
Helyszín: Magtár
Július 13. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Kováts Péter és a 
Mendelssohn Kamarazenekar. Helyszín: Erődített templom
Július 17. szerda 20.30 – Évszakok. Balázs Fecó koncert

Július 20. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Szokos Augustin 
XVIII. századi hegedűszonáták. Helyszín: Erődített templom
Július 21. vasárnap 20.30 – Nyár estére hangolva. Szekeres Adrien 
koncertje. Helyszín: Magtár
Július 22. hétfő 20 óra – Cserháti Zsuzsa színházi emlékest 
élőzenekarral. Helyszín: Magtár
Július 29. hétfő 20 óra – Bor, mámor, szerelem – élőzenés operett. 
Helyszín: Magtár
Július 30. kedd 20 óra - Tanár úr kérem – ifjúsági színházi előadás. 
Helyszín: Magtár
Július 31. szerda 20 óra - Bor, mámor, szerelem – élőzenés operett. 
Helyszín: Magtár
Augusztus 7. szerda 20 óra - Cserháti Zsuzsa színházi emlékest 
élőzenekarral. Helyszín: Magtár
A rendezvényekre jegyértékesítés a Magtárban (Balatonalmádi, Thököly 
u. 1.), a Pannóniában és a Turinform Irodában (Balatonalmádi, 
Városház tér 4.), valamint a Veszprémi Petőfi Színház Jegyirodájában 
és Jegypénztárában (Veszprém, Óvári F. u. 2.) – illetve előadás előtt a 
helyszínen.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 88/542-514 (könyvtár)
Könyvheti kínálat:

Június 14. péntek 17 óra – Négyesi Pál: A hazai automobilizmus története 
és múzeumi dokumentáció
Június 14. péntek 18 óra – Czuczor Sándor: ALMÁDI FÜZETEK XVI. 
Kronológiai kóstoló című könyvének bemutatója
Június 15. szombat 17 óra – Hahner Péter: Hatalmasok gyermekkora: 23 
történelmi személyiség ifjúsága
Június 15. szombat 18 óra – Vecsey Kiss Mária: …minden, minden 
darabokban című verseskötetének bemutatója
A Pannónia előtt 19 órától felolvasás a könyvheti könyvekből.
Június 15. szombat 16 órától Könyvheti könyvek vására a Pannóniában
Június 17-29. Használt könyvek nagy vására a Pannónia előcsarnokában 
az intézmény nyitvatartási idejében
Kiállítások:

• Mindennapi természet. Kovács András természetfotó kiállítása. 
Látogatható a Pannónia nyitvatartási idejében június 29-ig.
• Július 8-augusztus 24-ig Állatpreparátum kiállítás a Pannónia 3. 
számú termében, az intézmény nyitvatartási idejében.

Strandkoncertek – helyszín: Wesselényi Strand – jegyvásárlás a 
koncert előtt a jegypénztáraknál:
Május 25. szombat 18 óra – Sub Bass Monster
Június 15. Pély Barna
Június 22. Halas Adelaida és Nagy Miklós
Június 29. Peter & Pan
Július 6. Láng Zsófia duó
Augusztus 24. Jar of Soul
Szeptember 7. Petruska
Szeptember 14. Sonny & Crazy Benny

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 14-18 óra között, szombaton és 
vasárnap zárva.
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM – A tárgyalkotó népművészet, 
a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művészetek hagyományos 
Balaton parti ünnepe. 2019. június 28-29. IDÉN ÚJ HELYSZÍNEN! 
MAGTÁR rendezvényközpontban (Balatonalmádi-Vörösberény 
Thököly u. 1.) PÉNTEK ESTI VIGASSÁG 18 órától Miska mesék 
– Bárókert Bábszínház előadása; Vásári Komédiák Garagulya módra 
- Gólyalábas bemutató; Almádi ifjú néptáncosainak műsora viselet 
bemutatóval SZOMBATI MULATSÁG 18 órától Almádi szépkorú 
táncosainak és a dalosainak bemutatója; Kulturális szomszédolás: Irinyi 
fúvószenekar műsora – Balatonfűzfő; Fűzfői Néptánc Csoport; Pannónia 
Citerazenekar (Balatonkenese) A Vigadalom ideje alatt hagyományos 
ételekkel és jó féle italokkal várjuk az éhezőket és szomjazókat! – Bővebb 
információ a 2. oldalon!

Kerényi Imre-program keretében megvalósuló programok 
Információ: www.vorosbereny.pkkk.hu; 88/542-515
Kiállítások a Magtárban:

• Június 21. péntek 18 óra – XV. Balaton Tárlat Biennálé – 
Kiállítás megnyitó a Magtárban. A kiállítás látogatható az intézmény 
nyitvatartási idejében július 12-ig.
• Július 22-én nyílik Baky Péter festő kiállítása a Magtárban. A 
kiállítás látogatható augusztus 15-ig.
• Augusztus 18-án nyílik a Dunántúli Szalon. A kiállítás 
megtekinthető szeptember 18-ig.

Táborok:  
• Vörösberényi festőiskola – június 22. – július 1. 
• Carpe diem! Ifjúsági tábor – július 7. – július 14. valamint július 
28. – augusztus 4.
• Vörösberényi művésztelep – augusztus 21. – augusztus 31.

Rendezvények:

Június 23. vasárnap 18 órától – Szent Iván éj a Magtár 
Rendezvényközpontnál – az év leghosszabb napjának délutánján-
estéjén várunk mindenkit, akit érdekel a napforduló földrajzi-
csillagászati, avagy néprajzi vonatkozása. Előadók: Gráfik Imre 
néprajztudós, Regenye Csaba amatőr csillagász. Az előadások után a 
HolddalaNap Zenekar ünnepi koncertjével készülhetünk az estére. 
A név és az alkalom kötelez. Az esztendő leghosszabb napján miről 
is énekelnének másról, mint a Napról és a Holdról! Például a menny 
hajlatán kelő, tulipán-arcú napról, az égen holdat kergető felhő-cápáról, 
a szárnyával napot-holdat zengető égmadárról, s még sok más égi s földi 
tüneményről. Pergő ritmusokkal, szerelmi dalokon, virág-énekeken át, 
a tűzön átkelés dalain keresztül a szív ébredésének muzsikájáig keresik 
a tűz lángjának fényében szívünk benső fényét: tükörét a magasban 
lakozó Fénynek. 
Mindezek után a Ringató Balaton Néptáncegyüttes és a Balatonalmádi 
Néptáncműhely – Kiki és Kreutz Karcsi vezetésével – játékos 
szerelemvarázslásra és tűzugrásra hív bennünket. A tűz elhamvadása 
után csillagnézés is lesz!
Július 6. szombat 20 óra – Régi zene koncertek: Gótikától a barokkig 
– Orlando Énekegyüttes. Helyszín: Erődített templom
Július 9. kedd 20 óra – Tanár úr kérem – ifjúsági színházi előadás. 
Helyszín: Magtár

Szeptember 21. Tramps (Roy és Ádám)
Október 5. Grunting Pigs
Almádi Napok a Szent Erzsébet ligetben, a Körszínpadnál
• Július 12. péntek 18 óra - Az Almádi Napok nyitó eseménye: Magyar 
Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar koncertje. A 
PArt Alapítvány védnökségével Béres János szobrászművész bronz 
szobrát Bereményi Géza író avatja fel, majd az íróval Koszteczky László 
operatőr beszélget. 
• Július 12-14. Almádi Napok – Július derekán helyi zenekarokkal, jó 
hangulattal, várjuk a kikapcsolódni vágyókat. Legyen zene a Ligetben!

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Június 7-én pénteken :indulás 06 órakor a posta elől BUDAPEST: 
parlament, Szépművészeti Múzeum,Vár, városnézés
Június 28-án pénteken : indulás 8.00 órakor a posta elől TAMÁSI  -  
LAJOSKOMÁROM: fürdés -  látogatás a Toldiék birtokára
Július 12-én pénteken: indulás 7.00 órakor  a posta elől 
NAGYKANIZSA: városnézés- Thúry múzeum - fürdés
Augusztus 2-án pénteken : indulás 7.30-kor a Posta elől TATA 
nevezetességei,  városnézés - Öreg- tó - fürdés - Vármúzeum
Augusztus 31-től szeptember 2-ig indulás 6 órakor a posta elől 
BESZTERCEBÁNYA - ZÓLYOM - PÁRKÁNY - városnézés, vár és 
múzeumlátogatás, találkozó a párkányi testvérklubbal - folklór műsor 
- fürdés a Vadas termálfürdőben. Szállás: az Atlasz panzióban és az 
Európa szállodában
BOLHAPIAC 
Június 16-án nem lesz bolhapiac, akkor Baba-Mama börze lesz. A 
hónap többi vasárnapján lesz bolhapiac. 

Almádi Kupa

M E G H Í V Ó
Balatonalmádiban a városi Hungarikum Klub szervezésében

2019. június 28-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: 2019. június 15!

 Érkezés a helyszínre: 2019. június 28. 09.00.
Nevezés a helyszínen. Nevezési díj nincs!

Minden érdeklődőt szívesen várunk!
Tiéd a pálya!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Pannónia Kul-
turális Központ és Könyvtár nagytermébe „Ép testben ép lélek, ép 
lélekben ép test” címmel megrendezésre kerülő interaktív előadá-
sunkra 2019.06.06-án csütörtökön, 17.00 órai kezdettel. 

Előadók: Tóthné Stupián Anikó, a Sportolj Velünk SE elnöke; 
Kardos Klára klinikai szakpszichológus.

Téma: A mozgás nemcsak az izmokat, de a lelkünket is erősíti. A 
lelki betegségekre, rossz hangulatra kitűnő orvosság a sport, amely 
örömhormonokat szabadít fel testünkben. Jobban látunk, köny-
nyebben veszünk levegőt, szabályosabb lesz szívverésünk, kitolja az 
időskori feledékenységet.

Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.

Balatonalmádi Városgondnokság éves 
foglalkoztatásra keres univerzális 
zöldterületi munkást: motoros fűkasza, 
láncfűrész, önjáró fűnyíró kezelésére. 
„B” kategóriás jogosítvány előny.

Jelentkezés: 06 88/542-563



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 14

Krónika

15

2019. június
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Hetvenkedők hébérközeli köszöntése

Kedves színfoltot jelent egy-egy klub életében, amikor évfordu-
lós tagjait ünnepeli, élnek is vele mindahányan. Legutóbb a Ba-
latonalmádi Kertbarát Kör hívott meg egy ilyen jeles alkalomra a 
Kerekes Pincébe. Olyan sokan s olyan jeles emberek ünnepelték 
születés-napjukat 70 és 80 között, hogy legott elneveztem őket 
hetvenkedőknek. Drága nagyapámtól hallottam egykoron ezt a 
szép szót, aki alig várta, hogy kéthetes, azaz 77 éves legyen. Nem 
bírtam ki, hogy ne köszöntsem őket közgazdasági köntösbe öltöz-
tetett némi nyelvészeti nyaktekeréssel. Ezt először a dán születésű 
amerikai humorista, Victor Borge próbálta ki a XX. században, 
csak ő angol nyelven.

Ebben az üde fiatal korban, amikor az ember gyermeke visszaifjo-
dik s előbb-utóbb kéthetes, avagy akár több is lesz, akkor egyáltalán 
nem tűnik fölöslegesnek megjegyezni, hogy nem is néznek ki annyi 
idősnek, mint amennyinek a hivatalos dokumentumok megpróbál-
ják beállítani őket. A lélektani indokláson túl, ott vannak persze 
azok a közgazdasági érvek, hogy az infláció mindent befolyásol, sőt 
még az emberi életkorra is kihat. Túl sokat láttak viszont ezek a het-
venkedők, azért aztán ilyen nevetséges dolgoknak már egyáltalán 
nem dőlnek be. Az anti-inflációs indokok természetesen másokat 
is meggyőzhetnek:

1. nem volt közülük egyke senki, mert akkor kétke lett volna
2. nem kellene kételkedni szavaimban, de háromkodni sem
3. három a magyar igazság, negyedik a ráadás - már át is ment a 
köztudatba
4. negyedelték a Koppányt vagy ötödölték valahol a környéken?
5. ötlet helyett hatlat lenne a jobb elgondolás
6. ötöl-hatol vagy hatol-hetel a rosszban sántikáló? Ötröl-hatra 
vagy hatról-hétre jut?
7. hetedhét országon túl nincs ott a nyolcadnyolc...
8. az egykori híres olasz film 8 és fél volt nem pedig kilenc és fél!
9. kilencedet kellet fizetni a középkorban a földesúrnak
10. tizedet pedig az egyháznak – nem pedig fordítva...

Mindegyik felvetésre boldog bólogatással jeleztek vissza az ün-
nepeltek, így aztán már bele sem mentem, hogy hány fodor is van 

a hölgyek szoknyáján, mert régen 13 volt. Nem firtattam az egy 
híján 20 problémáját, sőt a harmincadvám valódi mértékét sem. 
Dalolni ugyan nem daloltak a fantasztikus borok mellett, de nem 
lett volna gond, hogy a „Száz forintnak ötven a fele” vagy esetleg 
valami más összeg. Egyszerűen megállapítottam, hogy ezek az em-
berek nem inflálódtak és biztos vagyok abban, hogy nem is fognak. 
Kérdés csak az, hogy akik a helyükbe lépnek majd, azok tudnak-e és 
akarnak-e ragaszkodni a 2x2 józanságához, ahogyan Radnóti írta?

Ilyen és még ilyenebb gondolatok kóvályogtak bennünk, miköz-
ben csodálatos házi ételeket eszegettünk, pazar borokat hörpölget-
tünk és örültünk egymásnak. Örültünk még hozzá jobban, mint 
az az amerikai férfi, aki 70. házassági évfordulóján a következő be-
ceneveken szólítja a feleségét: „Édesem, Mókuskám, Arany Boga-
ram...” A barátja azon-
nal gratulál neki, hogy 
ilyen nagy a szerelem 
még mindig közöttük. 
Szomorúan legyint az 
öreg: „Igazándiból, 
kénytelen vagyok kü-
lönböző beceneveket 
kitalálni, mert 10 éve 
elfelejtettem, hogy is 
hívják valójában.”

Bár közöttünk ek-
kora feledékenység 
még nem ütötte fel 
a fejét senkinél sem, 
de bájos kis dolgokat 
tudtunk felhozni saját 
emlékeink közül. Nem is egyet...

Nyelvi infláció ide, viccek oda, fiatalabb korunkban nem sokan 
bíztunk abban, hogy megéljük ezt a kort. Azt pedig, hogy ez ’green 
old age’ lesz, azaz ép ésszel, humorérzékkel és önkritikával is rendel-
kezünk azt több mosolygós kertbarát-tag bizonyítja a legékesebben.

Czuczor Sándor

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Balatonalmádi csoportja 
buszos zarándoklatot szervezett a 
Szent Imre plébánia segítségével 
Pannonhalmára. 

A csoport lelki vezetője Ber-
kes Péter alsóörsi plébános volt 
és elkísért minket Vántus Gábor 
fűzfői kántor is. Az érdeklődés 
olyan nagy volt, hogy a nagybusz 
mellett az utolsó pillanatban egy 
plusz gépkocsit is be kellett állí-
tani.

A pannonhalmi apátságban 
Tóth Bálint 18 éves bencés diák 
várt ránk. Olyan felkészültséggel 
és lelkesedéssel vezetett minket, 
hogy másfél óra alatt, élvezetes 
formában, sok újdonságot megtudtunk az épületekről, szobrokról, 
a világörökség részét képező apátság történetéről. Lenyűgöző volt a 
könyvtár, a régi írásos emlékek és a csodaszép kegytárgyak.

Rövid ebédszünet után az erdészethez tartozó lombkorona tanös-
vény következett. 14 méter magasból csodálhattuk meg a fák felett 
sétálva a panorámát. A Boldog Mór kilátóból minden égtáj neveze-
tességeit láthattuk, a korlátburkolatra írt feliratok informáltak min-
ket. 

Az utolsó séta a gyógynövénykertbe vezetett, illatos levendulatelep 
és különleges gyógynövények között vezetett az utunk. Péter atya 

egy-egy pihenőnél szívesen beszélgetett a lelki táplálékra vágyókkal.
Hazafelé megálltunk a pár napja nyílt Bakonybéli monostor láto-

gatócentrumánál, ahol Simeon testvér fogadott minket és mutatta 
be a szerzetesek életét. “A monostor jel a világ számára, a közösség 
imádsága és önátadásuk megszenteli a teret és az időt. Így lesz a mo-
nostor Isten országának képe, a közösség pedig Krisztus visszatérését 
váró gyülekezet a földön.”

Szép emlékekkel hazatérve hálásan köszönjük Szabó János plé-
bánosnak a közösségépítő pályázat támogatását a buszköltséghez és 
Péter atyának a lelki vezetést.

A zarándokcsoport Pannonhalmán a híres kép alatt, ahol Szent Márton kettészeli köpönyegét, 
hogy megossza koldussal.

Zarándoklat Pannonhalmára és Bakonybélbe
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Hetvenkedők hébérközeli köszöntése
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Kerekes Pincébe. Olyan sokan s olyan jeles emberek ünnepelték 
születés-napjukat 70 és 80 között, hogy legott elneveztem őket 
hetvenkedőknek. Drága nagyapámtól hallottam egykoron ezt a 
szép szót, aki alig várta, hogy kéthetes, azaz 77 éves legyen. Nem 
bírtam ki, hogy ne köszöntsem őket közgazdasági köntösbe öltöz-
tetett némi nyelvészeti nyaktekeréssel. Ezt először a dán születésű 
amerikai humorista, Victor Borge próbálta ki a XX. században, 
csak ő angol nyelven.
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dik s előbb-utóbb kéthetes, avagy akár több is lesz, akkor egyáltalán 
nem tűnik fölöslegesnek megjegyezni, hogy nem is néznek ki annyi 
idősnek, mint amennyinek a hivatalos dokumentumok megpróbál-
ják beállítani őket. A lélektani indokláson túl, ott vannak persze 
azok a közgazdasági érvek, hogy az infláció mindent befolyásol, sőt 
még az emberi életkorra is kihat. Túl sokat láttak viszont ezek a het-
venkedők, azért aztán ilyen nevetséges dolgoknak már egyáltalán 
nem dőlnek be. Az anti-inflációs indokok természetesen másokat 
is meggyőzhetnek:

1. nem volt közülük egyke senki, mert akkor kétke lett volna
2. nem kellene kételkedni szavaimban, de háromkodni sem
3. három a magyar igazság, negyedik a ráadás - már át is ment a 
köztudatba
4. negyedelték a Koppányt vagy ötödölték valahol a környéken?
5. ötlet helyett hatlat lenne a jobb elgondolás
6. ötöl-hatol vagy hatol-hetel a rosszban sántikáló? Ötröl-hatra 
vagy hatról-hétre jut?
7. hetedhét országon túl nincs ott a nyolcadnyolc...
8. az egykori híres olasz film 8 és fél volt nem pedig kilenc és fél!
9. kilencedet kellet fizetni a középkorban a földesúrnak
10. tizedet pedig az egyháznak – nem pedig fordítva...

Mindegyik felvetésre boldog bólogatással jeleztek vissza az ün-
nepeltek, így aztán már bele sem mentem, hogy hány fodor is van 
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berek nem inflálódtak és biztos vagyok abban, hogy nem is fognak. 
Kérdés csak az, hogy akik a helyükbe lépnek majd, azok tudnak-e és 
akarnak-e ragaszkodni a 2x2 józanságához, ahogyan Radnóti írta?

Ilyen és még ilyenebb gondolatok kóvályogtak bennünk, miköz-
ben csodálatos házi ételeket eszegettünk, pazar borokat hörpölget-
tünk és örültünk egymásnak. Örültünk még hozzá jobban, mint 
az az amerikai férfi, aki 70. házassági évfordulóján a következő be-
ceneveken szólítja a feleségét: „Édesem, Mókuskám, Arany Boga-
ram...” A barátja azon-
nal gratulál neki, hogy 
ilyen nagy a szerelem 
még mindig közöttük. 
Szomorúan legyint az 
öreg: „Igazándiból, 
kénytelen vagyok kü-
lönböző beceneveket 
kitalálni, mert 10 éve 
elfelejtettem, hogy is 
hívják valójában.”

Bár közöttünk ek-
kora feledékenység 
még nem ütötte fel 
a fejét senkinél sem, 
de bájos kis dolgokat 
tudtunk felhozni saját 
emlékeink közül. Nem is egyet...

Nyelvi infláció ide, viccek oda, fiatalabb korunkban nem sokan 
bíztunk abban, hogy megéljük ezt a kort. Azt pedig, hogy ez ’green 
old age’ lesz, azaz ép ésszel, humorérzékkel és önkritikával is rendel-
kezünk azt több mosolygós kertbarát-tag bizonyítja a legékesebben.

Czuczor Sándor

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Balatonalmádi csoportja 
buszos zarándoklatot szervezett a 
Szent Imre plébánia segítségével 
Pannonhalmára. 

A csoport lelki vezetője Ber-
kes Péter alsóörsi plébános volt 
és elkísért minket Vántus Gábor 
fűzfői kántor is. Az érdeklődés 
olyan nagy volt, hogy a nagybusz 
mellett az utolsó pillanatban egy 
plusz gépkocsit is be kellett állí-
tani.

A pannonhalmi apátságban 
Tóth Bálint 18 éves bencés diák 
várt ránk. Olyan felkészültséggel 
és lelkesedéssel vezetett minket, 
hogy másfél óra alatt, élvezetes 
formában, sok újdonságot megtudtunk az épületekről, szobrokról, 
a világörökség részét képező apátság történetéről. Lenyűgöző volt a 
könyvtár, a régi írásos emlékek és a csodaszép kegytárgyak.

Rövid ebédszünet után az erdészethez tartozó lombkorona tanös-
vény következett. 14 méter magasból csodálhattuk meg a fák felett 
sétálva a panorámát. A Boldog Mór kilátóból minden égtáj neveze-
tességeit láthattuk, a korlátburkolatra írt feliratok informáltak min-
ket. 

Az utolsó séta a gyógynövénykertbe vezetett, illatos levendulatelep 
és különleges gyógynövények között vezetett az utunk. Péter atya 
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gatócentrumánál, ahol Simeon testvér fogadott minket és mutatta 
be a szerzetesek életét. “A monostor jel a világ számára, a közösség 
imádsága és önátadásuk megszenteli a teret és az időt. Így lesz a mo-
nostor Isten országának képe, a közösség pedig Krisztus visszatérését 
váró gyülekezet a földön.”

Szép emlékekkel hazatérve hálásan köszönjük Szabó János plé-
bánosnak a közösségépítő pályázat támogatását a buszköltséghez és 
Péter atyának a lelki vezetést.

A zarándokcsoport Pannonhalmán a híres kép alatt, ahol Szent Márton kettészeli köpönyegét, 
hogy megossza koldussal.

Zarándoklat Pannonhalmára és Bakonybélbe
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Böjte Csaba és a gyermekkórus újra a 
Balaton partján

Az VII. Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csa-
ba ferences szerzetes, és a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkar látogat idén nyáron is a Balaton partjára. A 
rendkívül sűrű programjaik, sok meghívás miatt hosszú egyeztetést 
igényelt, hogy idén is találkozhassunk velük. Egyenesen a loreto-i 
egyházzenei fesztiválról érkezik július 9-én késő este a gyermekkar 
Fűzfőre. Ahogy Vera nővér elmondta, mindig nagy örömmel ké-
szülnek a gyerekek a Balatonhoz! Most is lesznek, akik még sosem 
jártak ott, akik újak a kórusban, s az egész éves szorgalmas kórus-
tagságuk jutalmául jöhetnek.

A tervezett program a következő:
Balatonfűzfő július 10. szerda 18 óra, szabadtéri szentmise Csaba 
testvérrel és Laposa Norbert plébánossal a Jézus Szíve plébánia-
templomnál, rossz időben a gyártelepi templomban.
Balatonfüred július 11. csütörtökön 18 óra szabadtéri szentmise 
Csaba testvérrel a Koloska-völgyben, a Gyermek Jézus-kegyhelyen, 
mely Európában az első és egyetlen ilyen kegyhely. Rossz időben a 
Vörös templomban.

Polgári piknik először
Igazi volt a piknik a Zenepavilon környékén: a gyerekek labdáz-

tak és ugráltak, a felnőttek beszélgettek, ráadásként még a Nap is 
előbújt május 19-én délután az Aranyhíd Polgári Egyület első nyil-
vános rendezvényén. Az új egyesület Balatonalmádiért fogott össze. 
Elsőként bölcsődéért lobbiznak. Almádiban nincs ilyen gyermekin-
tézmény, egy másik településre kellene járniuk a gyerekekkel a szü-
lőknek havi 75 ezer forintos gondozási díj ellenében, amit kevesen 
tudnak kifizetni, de egyébként is csak 19 férőhelyes az említett ma-
gánbölcsőde, Almádiban pedig ennél többszöröse az igény. Az egye-
sület a Bajcsy utcában az óvoda épületében megoldhatónak tartja a 
bölcsőde kialakítását, miután az ősszel kiürül, mert új helyre köl-
töznek a gyerekek. Több mint 700 támogató csatlakozott kérésük-
höz. Az Aranyhíd Polgári Egyesület nyílt levélben kérte javaslatuk 
támogatását dr. Kontrát Károly és Novák Katalin államtitkároktól, 
Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztostól. 

A piknikre meghívták a város képviselőit, Boros László és Dér 
András jelen is volt a jó hangulatú délutánon. Keszey János polgár-
mester viszont egyeztető beszélgetésre hívta az egyesület vezetőit.

KÖLTSÖN EL OKOSAN 1 MILLIÁRD FORINTOT!

VOKSOLÓ A MAJÁLISON

Ilyen könnyen soha nem kaphatott és költhetett el 1 milliárd fo-
rintot, mint nálunk a majálison. Egyesületünk ugyanis játékra invi-
tálta a sátrunk előtt elsétáló látogatókat. Megkértük őket, képzeljék 
el, hogy a város nyert 1 Mrd forintot. Hét befőttes üveg képviselte 
a város szerintünk hét legfontosabb problémáját. Minden játékos 
kapott 3 különböző értéket képviselő golyót, ezeket dobták azok-
ba a befőttes üvegekbe, amik szerintük a legfontosabb megoldandó 
problémát jelentik.  De lehetett saját javaslatot is tenni. Az emberek 
egész nap folyamatosan jöttek és voksoltak, összesen 188-an.

A részletes eredmények honlapunkon olvashatók, most nézzük a 
sorrendet:

Nem meglepő, hogy az „UTAK, UTCÁK”  feliratú üveg lett a 
nyertes.

Második helyezett a „STRANDOK”fejlesztése lett, ami a helyi 
lakosokon kívül  a nyaralóktól is rengeteg szavazatot kapott.

Csakúgy, mint a „PARKOLÓK”, mivel a kellő számú parkoló-
hely hiányát a helyiek és a látogatók is egyaránt érzik a bőrükön. 

A „RÉGI FOCIPÁLYA” felirat olyan szabadtéri létesítmények-
re utal, amikre a lakosság már márciusban leadta a voksát, mikor 
egyesületünk felmérte, hogy mit szeretnének az emberek a focipálya 
elköltözése után. Harmadik helyezett lett ez a téma.

A „CSATORNA” sajnos még mindig nem jutott el minden ut-
cába, ez tükröződik is a lakosság szavazataiból. Sokan segítenének a 
„VÁROSGONDNOKSÁGNAK” is, hogy több forrást kapjanak a 
napi feladataik megoldásához. 

A „CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS” főleg azoknak probléma, 
akik alacsonyabb területen lakva elszenvedik, hogy egy-egy na-
gyobb esőzés után folyóként hömpölyög a házuk előtt a víz. 

Javaslatokat kaptunk még vitorlás kikötő és vitorlás iskola, ku-
tyás strand, kutyafuttató és kézműves alkotótábor létrehozására is.

Az első, de nem az utolsó „VOKSOLÓ” volt a május elsejei. A 
város lakói még sokszor fognak találkozni a most megismert befőt-
tes üvegekkel és golyókkal, valamint csapatunk tagjaival. Almádi 
különböző forgalmas helyein rendszeresen fogjuk játékos formá-
ban, ám komoly kérdésekről megkérdezni az emberek véleményét. 

Tóth Nóra
Városunkért Közösen Egyesület

Balatonalmádiban  kettéválik a program. Július 9-én, KEDDEN 
18 óra szabadtéri szentmise Csaba testvérrel  és Szabó János plé-
bánossal a Szent Jobb kápolnánál, Szent István, Boldog Gizella, és 
Szent Imre herceg ereklyéinél, rossz idő esetén ugyanott, a Szent 
Imre templomban.
Három nappal később, július 12. péntek 18 órakor a a Magyar 
Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar az Almádi 
Napok megnyitóján ad koncertet az Európa szoborpark körszínpa-
dán. Itt már nem találkozhatunk Csaba testvérrel, fontos programja 
aznap már máshová szólítja.

A kórus az előző években szovátai kulturális központja, a Ma-
rianum - Tündérkert Ház felépítésére, berendezésére gyűjtött. Az 
épület gyakorlótermek, ünnepi előadóterem, vendégek fogadására 
alkalmas szálláshely mellett a kórusvezető nővérek szerzetesi lakását 
is magában foglalja. Az idei adományokat a fenntartási költségekre 
gyűjtik.  

Örömmel fogadunk felajánlásokat a gyerekek reggelijéhez, ebéd-
jéhez, vacsorájához a következő számokon: Lajkó Frigyes NIKE Ét-
terem 88/586-155, 20/ 9521-768, Töltési Zsóka 30/9719-446, és 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat almádi vagy fűzfői csoportjánál.

Csaba testvér májusi vatikáni látogatásán Ferenc pápának ugyan-
olyan Gyermek Jézus szobrot vitt ajándékul, mint ami a Koloska 
völgyben van. Azt kérte a pápától, nyilvánítsa június 1-ét a Gyer-
mek Jézus ünnepnapjának.

Ahogy Csaba testvér mondja: „Szeretném a magyarság figyelmét az 
élet felé fordítani. A gyermeki élet pedig maga a csoda. Minden gyer-
mek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket. Gyermeket 
nevelni – Istennel való találkozás. Jézus azt mondta: aki egyetlent is 
befogad a legkisebbek közül, engem fogad be.”

Töltési Erzsébet
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A Dalárnapról – prózában
avagy kipirult dalosok és fehér huszárok

A 2016-os olimpián Usain Bolt nyerte meg a 100 méteres férfi 
síkfutást 9,81-gyel. Nem egész tíz másodperc alatt dőlt el az arany-
érem sorsa. A jamaicainak ebbe a nyúlfarknyi időbe kellett bele-
sűrítenie addigi pályafutása minden tapasztalatát, erőfeszítését, és 
megfelelnie a pillanat kihívásának. Ez ötlött eszembe, amikor Bala-
tonalmádi Város Vegyeskara május 4-én reggel felkerekedett, Pestre 
utazott, majd az Erkel színházban – egy félnapi várakozás után – 
végre elénekelhette nyolc perces műsorát. Hja, kérem, a művészet 
nem versenyfutás, bár itt, a Da-lárnapon az almádiaknak is arány-
talanul rövid idő alatt kellett bizonyítani. (Előrebocsátom: sikerült!)

Mi is ez a Dalárnap? Egy olyan, a Magyar Állami Operaház által 
kezdeményezett zenei talál-kozó, amelyen a magyar kórusok évről-
évre bemutatkozhatnak egymás és a közönség előtt. Az elsőt 2015 
májusában rendezték hagyományteremtő céllal. Az idén már 38 
kórus 1500 dalosa szerepelt az Erkel színpadán. A szervezés (mint 
általában, és most is) profi volt, a kórusokat konzervatóriumi nö-
vendékek kalauzolták a pódiumig, pontos ütemterv szerint. A fel-
konferálás után (a résztvevők tömeges volta miatt) csupán 8 perces 
produkcióra nyílt mód. A hatalmas, visszhangtalan színpadi tér, a 
sűrű levegő, az otthoni próbateremtől eltérő akusztika, egyáltalán a 
hely tekintélye mindenkit próbára tett.

Balatonalmádi Város Vegyeskarának műsora (Farkas Ferenc és 
Bárdos Lajos egy-egy darabja) rendkívül jól sikerült. E kiváló telje-
sítmény elgondolkodtatott. Hiszen a kórus tagjai eltérő énekhangi 
adottsággal, intonációs biztonsággal, előképzettséggel rendelkez-
nek. Ráadásul a karnagyasszonyuk „külsősnek” számít a népszerű 
kórusvezetők viszonylag zárt szakmai kö-zösségében. Itt valami 
megfejtésre váró titok lappang. Látván/hallván a kórus és vezető-
jének folyamatos munkáját, arra jutottam, hogy az almádiak nem 
diszkrét hangokat (kottafejeket) énekelnek, hanem zenei íveket fűz-
nek össze, mégpedig igen tudatosan. A próbák prózai ma-gyarázatai 
juttatták el a kórust a tudatosságnak arra fokára, amely az Erkel 
színpadán ezt az összeszedettséget, cizellált, árnyalat gazdag megszó-
lalást lehetővé tették a számára. Persze, a Tiszai dallamokat el lehet 
nótázni, egy pillanatnyi hangulat ösztönösségével, népdalkörös jó-
kedvvel „repesztve”, de a népdalkincs mégiscsak ebben a finom át-
fogalmazásban áll meg klasszikusként (is) az opera színpadán. Szó, 
mi szó, dinamikailag és koncepcionálisan „jamai-cai” benyomást 
tett rám.

A Dalárnapok műsorrendjéhez hozzátartozik egy esti operaelő-
adás, melybe – a lenti széksor-okból – bekapcsolódhatnak a kóru-
sok is. Idén Kodály Zoltán Háry János című daljátékával zárult a 
zenei ünnep. A hangulat kitűnő volt, bár a darab rendezését nem 
mindenki érezte teli-találatnak. Az ő bizonytalanságuk gyökerét az 
elhibázott rendezői koncepcióban látom/vélem. Nem azt nehez-
ményezem, hogy a huszárok inkább Alice Csodaországából jöttek, 
fehér egyenruhájuk a 18-19. századi osztrák (burkus) mundért 
idézte, és a színpadkép erőltetetten stilizáltra sikeredett – mindez 
ízlés kérdése. Ám a daljáték voltaképpen az öreg Háry hazudo-zásait 
eleveníti meg, amely annál szórakoztatóbb tud lenni a maga ne-
mében, minél hihetőbb. (A hazugságoknak ez általános ismérve.) 
Vidnyánszky Attila álomszerűvé varázsolta, elgyen-gítette a művé-
szi „hazugságot”. A vaskos realizmus meggyőzőbb lett volna a kissé 
szépelgő, népi szürrealizmusnál. Így eshetett meg, hogy a Háryt so-
kan értetlenül nézték, és megköny-nyebbülve hallgatták. No, meg 
dalolták!

A 2019-es Dalárnap mérlege – mindent egybevetve – pozitív: a 
színpadon ülő zenemű-vész/konferanszié is megdicsérte a Balaton-
almádi Város Vegyeskarának vezetőjét kifejező, inspiráló mozdula-
taiért, a kórustagokat pedig a felszabadult éneklésért. Hatott rá a 
produkció, s ez minden udvariaskodásnál vagy céhes dicsérgetésnél 
értékesebb. Jövőre, veletek, ugyanitt!

Hősök napja alkalmából - mint minden esztendőben - a Pinkóczi 
temetőben lévő hősi sírok megkoszorúzása a Honismereti és Város-
szépítő Kör részéről

Fotó Molnár Jánosné Éva.
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Nyárra készülve….
Közeledik a tanév vége az oktatási intézményekben. A gyermekek 

kikerülnek a biztonságot adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig 
fájhat a feje, hogyan oldják meg gyermekeik felügyeletét a szünet-
ben. A gyermekek a rendszeres napi elfoglaltság után a szünetben 
hirtelen rengeteg szabadidőhöz jutnak, amelynek nagy részét fel-
ügyelet nélkül töltik el. Ehhez járul még a gondtalansággal együtt 
járó felszabadultság, óvatlanság, amelyet nem csak az ő esetükben 
figyelhetünk meg, hanem a Balatonra érkező turisták esetében is.

Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyermeke-
ket a rájuk leselkedő veszélyekre. 

Az áldozattá válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók, 
nemcsak gyerekeknek: 

• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható he-
lyen, ne adják oda idegeneknek. 
• Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A leg-
jobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 
• Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne 
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem. 
• A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül 
haza, hanem egymást védve-kísérve. 
• Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket 
védjék. 
• Ismerjék az általános segélyhívó telefonszámot: 112, illetve ta-
nulják meg szüleik telefonszámát is. 
• Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, kábító-
szereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámítha-
tatlan, és kiszolgáltatott állapotban könnyebben válhatnak bűn-
cselekmény áldozatává, de elkövetőjévé is.
• A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket, 
ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tudják 
mikorra várhatók haza.
• Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfoglaltságot! 
Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a családért, la-
kóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.
Úgy gondolom, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal leülve, egy 

„megállapodást” kötve, amelyben otthoni feladatokat adunk ne-
kik és cserébe - általunk is ismert, tudott - szabadidős, szórakozási 
programokban támogatjuk, tudjuk a felügyeletüket megvalósítani. 
Természetesen a megállapodás megbeszélése ad alkalmat arra is, 
hogy a veszélyekre felhívjuk figyelmüket!

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy fi-
gyeljen a közterületeken több időt töltő akár gyalogosan, akár 
kerékpárral közlekedő gyermekekre, fiatalokra. Számítsanak arra, 
hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs ve-
szélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.

Kívánom, hogy ez a nyár rendkívüli eseménymentes vakáció legyen 
minden gyermeknek, fiatalnak és családnak!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Baj van a segélyhívásokkal!!!!!!
Az ORFK közzétette a segélyhívó számok használatával kapcso-

latos adatokat. A mintegy 5 millió hívás csaknem fele indokolatlan 
volt, magyarul nem segítséget kért a telefonáló, csupán információt.

A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és kizárólag emberi életet, anyagi 
javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben 
hívhatók, amikor a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy 

rendőrség beavatkozására van szükség. 
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe 

sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek 
segítségére szorulnak! 
Csak valóban indokolt esetben hívják a segélyhívó számokat!

Én úgy gondolom, ma az állampolgárok, még a fiatalok és gyer-
mekek is jól mérik fel a valódi vészhelyzetek kialakulását, fennál-
lását. Arra, hogy van-e a tervezett útvonalon baleset, vagy egy fo-
lyamatban lévő ügyben kíván érdeklődni valami, vannak megfelelő 
elérhetőségek, applikációk. 

Tudom, ott mindig, gyorsan felveszik a telefont, és ráadásul in-
gyen lehet beszélni, de pontosan a nem idevaló hívásokkal akadá-
lyozzuk meg a valóban segítségre szorulókkal történő, minél gyor-
sabb kapcsolatfelvételt, és nem is fogjuk a központtól a megfelelő 
választ megkapni.

A segélyhívó számok feladatának védelmére született meg a tör-
vény, amely

• a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevételét
• vészhelyzetről vagy rendzavarásról tett valótlan bejelentést, 
szabálysértésnek minősítette, és 150.000 forinttal büntethető.
Minden telefonról (tikosított, kártyás, SIM nélküli) érkező sza-

bálysértő hívás esetén is megállapítható, hogy honnan és milyen 
készülékről indították a hívást. Így van lehetőség a szabálysértési 
eljárás lefolytatására. 

Kérem, mindenki csak valódi veszélyhelyzet esetén hívja
a 112-es (esetleg 104-es, 105-ös, 107-es) segélyhívó számot!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Rendőrségi és polgárőr hírek

Polgárőr hírek
Mire az újságban megjelennek a hírek már „vakáció” van, és javá-

ban tombol a nyár. A nyaralók megtelnek, a strandokon tömegek 
töltik szabadidejüket. Polgárőröknek a kialakult helyzetet kezelni 
kell, úgy hogy az az elvárásnak megfeleljen. Minden hétvégén ren-
dezvények vannak, megnő a városba látogatok száma. Elmondhat-
juk, eddig sikerült, komoly járőr munkával, biztonságban tudni 
köztereinket, ingatlanainkat. Kérjük, a városban tartózkodókat, se-
gítsék munkánkat azzal, hogy ha a normálisnak ellentmondó hely-
zetet találnak, jelezzék a cikk végén megadott elérhetőségen, vagy 
a 107 rendőrségi, illetve a 112 segélykérő vonalon. A szünidőben 
megnő a gyerekforgalom az utakon és tereken, kérjük, fokozott fi-
gyelemmel vezessenek a közlekedésben résztvevők. A nagy meleg-
ben megnő a reakció idő, különösen az idősebb generációnál, és le-
het, hogy a gyalogátkelőn nem ér át az elég rövid idejű zöld jelzésen, 
kérem legyünk türelemmel. A múlt havi hírekben a PENNY-nél 
kialakuló helyzetekről írtam, most néhány autóst szeretnék bemu-
tatatni elrettentés okán. 

Május hónapban a rendezvények sokasága tette próbára a pol-
gárőrök munkáját. Volt futás, kerékpározás, parkoló lezárás több 
alkalommal is. Legutóbb is parkoló lezárása történt, a veterán au-
tók találkozójánál. Többen szóvá tették, hogy nem örülnek a le-
zárásnak, de tudomásul vették. Annyiban segítettünk, hogy más 
pakolókba irányítottuk őket. De mint tudjuk, mindig vannak, akik 
semmibe vesznek minden szabályt, és átlépik. Most is ez történt, 
sajnos éppen egy helyi autóssal. Azt, hogy a KRESZ-t nem ismeri, 
az a kihelyezett tábla figyelmen kívül hagyásánál derült ki. Mikor 
szóban is közölve lett vele, hogy nem lehet a parkolóba behajtani, 
ennek ellenére behajtott, veszélyeztetve ezzel a bent lévő autók biz-
tonságát. Ezzel nem ért véget a dolog, mert mikor visszajött, ketten 
ültek a kocsiban, és nem elnézést kért, hanem megállt a versenyző 
kocsik sávjában, és meg nem engedhető hangon kiabált, csak a vé-
letlen és az erőteljes fellépés akadályozta meg a balesetet. Úgy gon-
dolom fogalma sem volt arról, milyen veszélyhelyzetet teremtett két 
alkalommal is. Természetesem nem lett következménye az esetnek, 
de remélem, magára ismer, és végig gondolja mit tett. Mindezt 30 
fokban az aszfalton.

Ezt azért írtam le, hogy vezetés közben mindenki gondolja át, és 
a tiltó táblákat, az irányító karjelzéseket szigorúan vegye figyelembe. 
Vigyázzunk egymásra!

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében, jó pihenést, ki-
kapcsolódást, és ha még belefér, értékeikre is figyeljenek, mert lehet, 
hogy egy másik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu 
vagy a 06-30-621-5320 telefonszámon.

Balogh Csaba, Polgárőr elnök

Balatonalmádi himnusz
Három évvel ezelőtt az Egyházzenei kórustalálkozón a herendiek 

egy gyönyörű dalt énekeltek. “Mindig kék és mindig zöld...” zengett 
a szép dallam, és nagyon megfogott! Hiszen ez Almádiról szól - gon-
doltam, és nyomban elkértem tőlük a kottát! “Mindig kék” - az ég 
és a Balaton! “Mindig zöld” - a sok gyönyörű zöld a parkjainkban, 
a part mentén. De jó lenne ez Balatonalmádi himnuszának! Ráke-
restem a neten. Sok kórus énekelte már, de időbe telt, míg kinyo-
moztam, hogy Somorjai József a zeneszerző. A Facebooknak hála, a 
kispesti kórusánál találtam rá az elérhetőségére, és engedélyt kértem 
a zene használatára. Kovács Imre Attila vállalta a szöveg megírását, 
először csak egynyári verzió készült, aztán megszületett a teljes mű. 
Hálás vagyok a szerzőknek, Balatonalmádi Város Vegyeskarának, a 
Balatonalmádiért Közalapítványnak, hogy a 30 éves ünnepen el-
hangozhatott ez a szép mű. Remélem, sokan fogják dúdolni, éne-
kelni az elkövetkező évtizedekben.

Balatonalmádi himnusz
Zene: Somorjai József
Szöveg: Kovács Imre Attila

Mindig kék és mindig zöld,
itt mindig szép a nyár.
Lágyan ring a Balaton, téged vár,
szívünkben lánggal ég az almádi nyár.

Az esti part, a kövek, a szél… És a Nap:
nézd, bíborszín búcsút int az aranyhídon.
Mély kék tó, csendesen hullámzó
tükrén, mint jégmadár, egy vitorla száll…
Almádi vár!

Jön az ősz, és enyhet ád,
és színes lesz a táj.
Tarka lombok ölelik, ringatják,
s dalolnak hozzá vén, susogó fák.

Hűvös tél, oly tiszta és szép, hófehér.
A Balaton titka, hogy így is mitől csodás.
Kristály kék. Elolvad hó s a jég,
zengi a föld s az ég új tavasz dalát.
Almádi vár!

Mindig kék és mindig zöld,
itt mindig szép a nyár.
Áldott táj legyen, ó, Istenünk,
és ki e tájon él, áldásra vár.

Fotó: Fényes Lóránd
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Nyárra készülve….
Közeledik a tanév vége az oktatási intézményekben. A gyermekek 

kikerülnek a biztonságot adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig 
fájhat a feje, hogyan oldják meg gyermekeik felügyeletét a szünet-
ben. A gyermekek a rendszeres napi elfoglaltság után a szünetben 
hirtelen rengeteg szabadidőhöz jutnak, amelynek nagy részét fel-
ügyelet nélkül töltik el. Ehhez járul még a gondtalansággal együtt 
járó felszabadultság, óvatlanság, amelyet nem csak az ő esetükben 
figyelhetünk meg, hanem a Balatonra érkező turisták esetében is.

Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyermeke-
ket a rájuk leselkedő veszélyekre. 

Az áldozattá válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók, 
nemcsak gyerekeknek: 

• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható he-
lyen, ne adják oda idegeneknek. 
• Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A leg-
jobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 
• Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne 
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem. 
• A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül 
haza, hanem egymást védve-kísérve. 
• Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket 
védjék. 
• Ismerjék az általános segélyhívó telefonszámot: 112, illetve ta-
nulják meg szüleik telefonszámát is. 
• Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, kábító-
szereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámítha-
tatlan, és kiszolgáltatott állapotban könnyebben válhatnak bűn-
cselekmény áldozatává, de elkövetőjévé is.
• A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket, 
ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tudják 
mikorra várhatók haza.
• Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfoglaltságot! 
Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a családért, la-
kóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.
Úgy gondolom, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal leülve, egy 

„megállapodást” kötve, amelyben otthoni feladatokat adunk ne-
kik és cserébe - általunk is ismert, tudott - szabadidős, szórakozási 
programokban támogatjuk, tudjuk a felügyeletüket megvalósítani. 
Természetesen a megállapodás megbeszélése ad alkalmat arra is, 
hogy a veszélyekre felhívjuk figyelmüket!

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy fi-
gyeljen a közterületeken több időt töltő akár gyalogosan, akár 
kerékpárral közlekedő gyermekekre, fiatalokra. Számítsanak arra, 
hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs ve-
szélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.

Kívánom, hogy ez a nyár rendkívüli eseménymentes vakáció legyen 
minden gyermeknek, fiatalnak és családnak!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Baj van a segélyhívásokkal!!!!!!
Az ORFK közzétette a segélyhívó számok használatával kapcso-

latos adatokat. A mintegy 5 millió hívás csaknem fele indokolatlan 
volt, magyarul nem segítséget kért a telefonáló, csupán információt.

A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és kizárólag emberi életet, anyagi 
javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben 
hívhatók, amikor a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy 

rendőrség beavatkozására van szükség. 
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe 

sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek 
segítségére szorulnak! 
Csak valóban indokolt esetben hívják a segélyhívó számokat!

Én úgy gondolom, ma az állampolgárok, még a fiatalok és gyer-
mekek is jól mérik fel a valódi vészhelyzetek kialakulását, fennál-
lását. Arra, hogy van-e a tervezett útvonalon baleset, vagy egy fo-
lyamatban lévő ügyben kíván érdeklődni valami, vannak megfelelő 
elérhetőségek, applikációk. 

Tudom, ott mindig, gyorsan felveszik a telefont, és ráadásul in-
gyen lehet beszélni, de pontosan a nem idevaló hívásokkal akadá-
lyozzuk meg a valóban segítségre szorulókkal történő, minél gyor-
sabb kapcsolatfelvételt, és nem is fogjuk a központtól a megfelelő 
választ megkapni.

A segélyhívó számok feladatának védelmére született meg a tör-
vény, amely

• a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevételét
• vészhelyzetről vagy rendzavarásról tett valótlan bejelentést, 
szabálysértésnek minősítette, és 150.000 forinttal büntethető.
Minden telefonról (tikosított, kártyás, SIM nélküli) érkező sza-

bálysértő hívás esetén is megállapítható, hogy honnan és milyen 
készülékről indították a hívást. Így van lehetőség a szabálysértési 
eljárás lefolytatására. 

Kérem, mindenki csak valódi veszélyhelyzet esetén hívja
a 112-es (esetleg 104-es, 105-ös, 107-es) segélyhívó számot!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Rendőrségi és polgárőr hírek

Polgárőr hírek
Mire az újságban megjelennek a hírek már „vakáció” van, és javá-

ban tombol a nyár. A nyaralók megtelnek, a strandokon tömegek 
töltik szabadidejüket. Polgárőröknek a kialakult helyzetet kezelni 
kell, úgy hogy az az elvárásnak megfeleljen. Minden hétvégén ren-
dezvények vannak, megnő a városba látogatok száma. Elmondhat-
juk, eddig sikerült, komoly járőr munkával, biztonságban tudni 
köztereinket, ingatlanainkat. Kérjük, a városban tartózkodókat, se-
gítsék munkánkat azzal, hogy ha a normálisnak ellentmondó hely-
zetet találnak, jelezzék a cikk végén megadott elérhetőségen, vagy 
a 107 rendőrségi, illetve a 112 segélykérő vonalon. A szünidőben 
megnő a gyerekforgalom az utakon és tereken, kérjük, fokozott fi-
gyelemmel vezessenek a közlekedésben résztvevők. A nagy meleg-
ben megnő a reakció idő, különösen az idősebb generációnál, és le-
het, hogy a gyalogátkelőn nem ér át az elég rövid idejű zöld jelzésen, 
kérem legyünk türelemmel. A múlt havi hírekben a PENNY-nél 
kialakuló helyzetekről írtam, most néhány autóst szeretnék bemu-
tatatni elrettentés okán. 

Május hónapban a rendezvények sokasága tette próbára a pol-
gárőrök munkáját. Volt futás, kerékpározás, parkoló lezárás több 
alkalommal is. Legutóbb is parkoló lezárása történt, a veterán au-
tók találkozójánál. Többen szóvá tették, hogy nem örülnek a le-
zárásnak, de tudomásul vették. Annyiban segítettünk, hogy más 
pakolókba irányítottuk őket. De mint tudjuk, mindig vannak, akik 
semmibe vesznek minden szabályt, és átlépik. Most is ez történt, 
sajnos éppen egy helyi autóssal. Azt, hogy a KRESZ-t nem ismeri, 
az a kihelyezett tábla figyelmen kívül hagyásánál derült ki. Mikor 
szóban is közölve lett vele, hogy nem lehet a parkolóba behajtani, 
ennek ellenére behajtott, veszélyeztetve ezzel a bent lévő autók biz-
tonságát. Ezzel nem ért véget a dolog, mert mikor visszajött, ketten 
ültek a kocsiban, és nem elnézést kért, hanem megállt a versenyző 
kocsik sávjában, és meg nem engedhető hangon kiabált, csak a vé-
letlen és az erőteljes fellépés akadályozta meg a balesetet. Úgy gon-
dolom fogalma sem volt arról, milyen veszélyhelyzetet teremtett két 
alkalommal is. Természetesem nem lett következménye az esetnek, 
de remélem, magára ismer, és végig gondolja mit tett. Mindezt 30 
fokban az aszfalton.

Ezt azért írtam le, hogy vezetés közben mindenki gondolja át, és 
a tiltó táblákat, az irányító karjelzéseket szigorúan vegye figyelembe. 
Vigyázzunk egymásra!

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében, jó pihenést, ki-
kapcsolódást, és ha még belefér, értékeikre is figyeljenek, mert lehet, 
hogy egy másik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu 
vagy a 06-30-621-5320 telefonszámon.

Balogh Csaba, Polgárőr elnök

Balatonalmádi himnusz
Három évvel ezelőtt az Egyházzenei kórustalálkozón a herendiek 

egy gyönyörű dalt énekeltek. “Mindig kék és mindig zöld...” zengett 
a szép dallam, és nagyon megfogott! Hiszen ez Almádiról szól - gon-
doltam, és nyomban elkértem tőlük a kottát! “Mindig kék” - az ég 
és a Balaton! “Mindig zöld” - a sok gyönyörű zöld a parkjainkban, 
a part mentén. De jó lenne ez Balatonalmádi himnuszának! Ráke-
restem a neten. Sok kórus énekelte már, de időbe telt, míg kinyo-
moztam, hogy Somorjai József a zeneszerző. A Facebooknak hála, a 
kispesti kórusánál találtam rá az elérhetőségére, és engedélyt kértem 
a zene használatára. Kovács Imre Attila vállalta a szöveg megírását, 
először csak egynyári verzió készült, aztán megszületett a teljes mű. 
Hálás vagyok a szerzőknek, Balatonalmádi Város Vegyeskarának, a 
Balatonalmádiért Közalapítványnak, hogy a 30 éves ünnepen el-
hangozhatott ez a szép mű. Remélem, sokan fogják dúdolni, éne-
kelni az elkövetkező évtizedekben.

Balatonalmádi himnusz
Zene: Somorjai József
Szöveg: Kovács Imre Attila

Mindig kék és mindig zöld,
itt mindig szép a nyár.
Lágyan ring a Balaton, téged vár,
szívünkben lánggal ég az almádi nyár.

Az esti part, a kövek, a szél… És a Nap:
nézd, bíborszín búcsút int az aranyhídon.
Mély kék tó, csendesen hullámzó
tükrén, mint jégmadár, egy vitorla száll…
Almádi vár!

Jön az ősz, és enyhet ád,
és színes lesz a táj.
Tarka lombok ölelik, ringatják,
s dalolnak hozzá vén, susogó fák.

Hűvös tél, oly tiszta és szép, hófehér.
A Balaton titka, hogy így is mitől csodás.
Kristály kék. Elolvad hó s a jég,
zengi a föld s az ég új tavasz dalát.
Almádi vár!

Mindig kék és mindig zöld,
itt mindig szép a nyár.
Áldott táj legyen, ó, Istenünk,
és ki e tájon él, áldásra vár.

Fotó: Fényes Lóránd
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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

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

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

T. András
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Új 2019Általános iskoláink ballagói

Vörösberényi Általános Iskola 8.a osztály

4.sor: Bujtás Marcell, Istenes Bálint, Gerendai Máté, 
Howe Peter, Demeter Péter

3.sor: Vajda Máté, Szakonyi Szelim, Bressel Botond, 
Böröndi Roland, Csányi Márk, Cserna Viktor,

2.sor: Ozsváth Lili, Barna Nóra, Fa Virág, Soós Barbara,

1.sor: Németh Gréta, Zuba Noémi, Szalai-Figder Flóra, 
Farkas Eszter, Jakab Alexandra, Török Dorka

Legfelül: Kittlinger András osztályfőnök

Vörösberényi Általános Iskola 8.b osztály

Balról-jobbra: 
Negyedik sor: Komáromi Dániel, Horváth Tamás, 
Molnár András, Zákányi Ádám, Deres Péter

Harmadik sor: Maász Dávid Kovács Kornél, 
Bagarus Olivér, Meggyesi Márk, Hoffmann Bálint, 
Herendi Ágoston

Második sor: Horváth Anna, Holló Melitta, 
Csetényi Tamásné (osztályfőnök), Kun Dorottya, 
Kalupka Beáta, Kovács Sára

Első sor: Ficsor Zita, Csajági Laura, Gyarmati Dóra, 
Beődi Boglárka, Zsendovics Lilla, Sipos Gréta

Györgyi Dénes Általános Iskola 8. osztály

Első sor: Gergely Gabriella, Hóz Eszter, Sánta Zsófia, 
Kurucz Luca, Nagy Csenge Panna, Kepli Emese, 
osztályfőnök Tóthné Kunstar Judit, Sasvári Aliz Amira, 
Varga Dorina, Gergelyi Noémi, Kádár Panna, 
Osváth Kinga Diána

Második sor: Maczkó Daniel Dylan, Abuczki Máté, 
Vaczkó Levente, Gáspár Levente, Pirka Botond Bors, 
Horváth Máté Bendegúz, Mester Márton Ferenc, 
Horváth Levente, 

Harmadik sor: Vaczkó Máté, Gyimóthy Olivér István, 
Gózon Bendegúz, Iker Sámuel, Petkovics Bence Mózes, 
Vadas Csaba, Hámori Gábor Bendegúz, Molnár Szabolcs

Kovács András almádi természetfotós kiállítása
június végéig látható a Pannóniában
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