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Köszönjük! 

Kedves anyukák!
Kedves nagymamák, dédik, keresztanyukák!

Anyák napjára készítettünk egy kis videót, melyhez néhány 
vállalkozó kedvű gyermek nyújtott segítséget!
Sajnos a jelenlegi helyzetben nem tudtuk a szokásos 
összejövetelünket megtartani e jeles napon, így ezzel 
kedveskedtünk nektek! A videó megtekinthető az egyesület 
honlapján és Facebook lapján is. 

NAGYCSALÁDOSOK BALATONALMÁDI EGYESÜLETE  
www.nbae.hu
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Vírusmentes vásárlás - elindult az 
Almádi Virtuális Piactér
Tisztelt Almádiak!

A koronavírus helyzet országosan és helyben is több olyan in-
tézkedést tett szükségessé, amely nem kedvez a helyi kis-és közép-
vállalkozásoknak, kereskedő és szolgáltató cégeknek, mezőgazdasági 
termelőknek. Balatonalmádi önkormányzata azt szeretné, ha a helyi 
lakosok által működtetett és a helyben tevékenykedő vállalkozások 
valamennyien túlélnék ezt a gazdaságilag nehéz időszakot.

Ezzel a céllal egy új kezdeményezést indítottunk útnak, egy vir-
tuális Almádi piacteret, amelynek online felülete kialakítás alatt áll. 
Itt az őstermelőktől kezdve a kereskedő és vendéglátó cégekig re-
gisztrálhatnak mindazok, akik Almádi területén szolgáltatnak. Az 
internet kapcsolattal nem rendelkező mezőgazdasági őstermelők 
részére segítséget biztosítunk. A rendszer három lábon áll: a kínálati 
oldal (eladó), a keresleti oldal (vevő) és szükség esetén a kiszállítást 
végző harmadik fél.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy néhány kattintással válogasson 
és rendeljen otthonában maradva a helyben fellelhető áruk és szol-
gáltatások közül, melyet Önnek házhoz is szállítanak. Nagyon fon-
tos, hogy az oldalon történő regisztráció a veszélyhelyzet ideje alatt 
az eladó és a vevő számára egyaránt díjmentes. Ezzel talán terhet 
tudunk levenni a Családsegítő munkatársai és önkéntesei válláról 
is, hisz az otthon maradók közül sokan ezen az úton is meg tudják 
majd oldani a napi szükségleteik szerinti vásárlást.

Az oldal április eleje óta működik, a tapasztalatok alapján fogjuk 
fejleszteni és felhasználó baráttá tenni. A regisztráció módjáról és 
mikéntjéről hamarosan újabb tájékoztatással jelentkezünk. Előze-
tes szándék jelezhető már most a jelentkezes@almadipiac.hu e-mail 
címen.

Maradjanak otthon továbbra is, saját biztonságuk érdekében. Se-
gítünk átvészelni a veszélyhelyzet időszakát!

Üdvözlettel:
dr. Kepli Lajos

polgármester, Balatonalmádi Város Önkormányzata

Az Észak-Balatoni vonalon május 1-jétől 
napközben már nem kell átszállni 
vonatpótló buszokra! 

A Budapest–Székesfehérvár–Tapolca vonalon május 4-én éjszaká-
tól június 18-án éjszakáig néhány esti és hajnali, kora reggeli vonat 
helyett pótlóbuszok közlekednek Székesfehérvár és Balatonfüred, 
illetve Aszófő között. Az érintett vonatok: a Székesfehérvárról 3:40-
kor és 23 órakor, továbbá a Balatonfüredről 3:13-kor, 20:45-kor és 
21:37-kor indulók. Az észak-balatoni vonal villamosítását éjszakai 
órákban végzik, amikor kevesebb vonatot és utast érint az átszállás. 

A koronavírus okozta járványhelyzet jelen pillanatban nem befo-
lyásolja a Balaton északi partján elhelyezkedő vasútvonalon végzett 
villamosítási munkákat. A kivitelezés az ütemtervnek meglelően ha-
lad, elkészült a csittényhegyi alagút pályájának korszerűsítése, illetve 
Balatonfűzfő állomás végleges vágányképe.

Április végére befejeződtek a balatonakarattyai nyíltvonali szaka-
szon fekvő csittényhegyi alagút átépítési munkálatai. A 1909-ben 
átadott, 96 méter hosszú alagútban a vasúti pályát 20-40 cm-rel süly-
lyesztették le a szakemberek, annak érdekében, hogy az alagútban 
a villamos felsővezeték az érvényben lévő előírásoknak megfelelően 
kiépülhessen, valamint korszerű betonlemezes felépítményt építettek 
az alagút teljes hosszában.

Balatonfűzfő állomáson a kihasználatlan vágányok elbontásával és 
az új vágányok építésével a korábbitól teljesen eltérő vágánykép ala-
kult ki. Az április 30-i ideiglenes forgalomba helyezést követően aka-
dálymentes peronok várják az utazóközönséget. Az esőbeállók készre 
szerelése, a peronbútorzat telepítése, a teljes körű tereprendezési és 
padkaépítési feladatok elvégzése a 2021 tavaszán esedékes műszaki 
átadásra várható.

A nyíltvonalon már több szakaszon megtörtént a horganyzott 
acéloszlopok állítása, és többek közt Szabadbattyán – Polgárdi Ipar-
telepek, Polgárdi – Csajág és Balatonalmádi – Alsóörs szakaszokon a 
felsővezeték is a helyére került.

A következő nagyobb építési ütem a nyári főszezoni időszakot kö-
vetően, várhatóan 2020 szeptember végén kezdődik. Átépül Polgárdi, 
Balatonkenese és Alsóörs állomás, valamint befejeződik a felsőveze-
ték-rendszer kiépítése. A beruházás befejezése 2021 nyarán várható, 
így a főszezoni időszakban már villamosított pályán közlekedhetnek 
a szerelvények.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízá-
sából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaság beruházásában valósul meg európai uniós forrásból. 
A kivitelezést az ÉB 2018 Konzorcium (Vasútvill Kft. és R-Kord Kft.) 
végzi nettó 23 milliárd forint értékben.

Forrás: NIF Zrt., MÁV Zrt.

forrás: Internet

forrás: Internet
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Tisztelt Ügyfeleink!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás aktuális híreiről.

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS

•	 Balkom emblémás zöldhulladék-gyűjtő zsák forgalmazása át-
menetileg szünetel!

•	 Májustól havonta 1 alkalommal, 2 darab bármilyen max. 120 li-
teres átlátszó zsákot helyezhetnek ki az ingatlan elé elszállításra!
Felhívjuk figyelmüket, hogy jelenleg kizárólag a lágy szárú, 

zsákban vagy edényben gyűjtött zöldhulladékot tudjuk elszállíta-
ni! Kérjük, a fás szárú zöldhulladékokat/kévéket ne rakják ki, azo-
kat egyelőre nem áll módunkban elszállítani! Várhatóan, a kijárási 
korlátozások enyhítése után, még május hónapban lehetőségük 
lesz ezeket leadni a kijelölt gyűjtőpontokon.
•	 A jövőben, 2020. június 30-ig, havi 1 alkalommal tervezzük a 

biológiailag lebomló kerti zöldhulladék elszállítását. 
•	 Az első félév időpontjai az alábbiak: 21. hét (május 18-22.), 25. 

hét, (június 15-19.). A zöldhulladék szállítása továbbra is ürítési 
napon történik.
Ezzel együtt továbbra is arra biztatjuk Önöket, hogy a háztar-

tás körül keletkező zöldhulladékukat próbálják csökkenteni, pl. az 
alábbiak szerint:
•	házi	komposztálás
•	lakóközösségek,	társasházak	válasszák	a	közösségi	komposztálást
•	gyakori	fűnyírás
•	egyéb	felhasználása	a	kertben:

•	 metszésből levágott ágak felhasználhatók palántázásra,
•	 a falevél, komposzt lenyírt fű felhasználható talajtakarásra ágyá-

sokon: tartja a nedvességet, gátolja a gyomosodást, 100%-ban 
lebomlik a talajba.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV CSOMAGOLÁSI HULLADÉK-

GYŰJTÉS

Az eddig megszokott módon, kéthetente, páros heteken, üríté-
si napon gyűjtjük. Kérjük, az összegyűjtött szelektív csomagolási 
hulladékot, vagy az erre rendszeresített zárt gyűjtőedényben, vagy 
átmenetileg, bármilyen átlátszó max. 120 literes zsákban szívesked-
jenek átadni Társaságunk részére!

LOMTALANÍTÁS

Májustól újraindítjuk a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást, 
írásban tudnak időpontot kérni az ugyfelszolgalat@balkom.hu 
e-mail címen keresztül! 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Terveink szerint május közepétől a személyes ügyfélszolgálat 
csökkentett üzemmódban, az Önök rendelkezésére áll az alábbiak 
szerint. Előre egyeztetett időpontban, időpontfoglalását honlapun-
kon (www.balkom.hu) keresztül teheti meg. Az ügyfélszolgálatot 
kizárólag az alábbi ügy típusokkal keresheti fel: 
•	zsák, edény vásárlás (piros, sárga, átlátszó): zöld zsák vásárlása 

miatt kérjük, NE keressenek minket, ahogy a fenti zöldhulladék 
gyűjtésre vonatkozó tájékoztatóban is írtuk, a zöld zsák forgalma-
zása szünetel, 

Tisztelt ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-

vény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tar-
tási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alka-
lommal - ebösszeírást végez, melynek határidejét 2020. október 31. 
napjáig meghosszabbította.

A 2020. évi ebösszeírás céljából kérjük a Balatonalmádi Város 
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tu-
lajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és 
részünkre legkésőbb 2020. október 31. napjáig visszajuttatni szí-
veskedjenek. Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a Ba-
latonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) Településfejlesztési Osztályán, illetve letölthe-
tők a www.balatonalmadi.hu weboldalról. Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként kell kitölteni, az oltási könyv alapján.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
- postai úton: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.).
- a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal portáján elhelye-

zett gyűjtőládába,
- elektronikusan a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címre 

megküldve.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást kö-
teles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogai-
nak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben 
előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsáta-
ni. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat 
tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is köte-
lesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban 
bejelenteni. Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését a fent is-
mertetett módokon teheti meg. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bír-
ságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alap-
ján 30.000 Ft, melyet a megyei kormányhivatal jogosult kiszabni.

Mint az Önök előtt ismert, a korábbi jogszabályváltozás mi-
att 2013. január 1. napjától négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel (chip) megjelölve tartható. A transzponderrel ko-
rábban megjelölt, de az adatbázisban nem szereplő eb adatait az 
állat tartója köteles volt állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata 
az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetését.

Az adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (2) bekezdése, valamint az in-
formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján 
történik.

Együttműködésüket köszönöm! 
dr. Endre Szabolcs

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
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•	szolgáltatás átírása (tulajdonosváltás miatt): csak az ide vonat-

kozó dokumentumokkal együtt keressen minket, pl. adásvétel ese-
tén adásvételi szerződés, az ügyhöz tartozó iratokat minden esetben 
kérjük, hozza magával, ezek hiánya esetén nem tud ügyet intézni.

A járványügyi előírásoknak megfelelően, a személyes ügyfélkap-
csolat, a vonatkozó előírások szerint történik majd, ennek megfele-
lően  várhatóan napi ügyfélforgalom erősen limitált lesz. Kérjük, 
csak az esetben használja ezt a lehetőséget és foglaljon időpontot, 
ha az ügyintézése más módon nem lehetséges (e-mailen, telefo-
non, postai úton). 

Ügyfélszolgálatunkon tartózkodása során a maszk viselése köte-
lező, azon ügyfeleket, akik nem viselnek maszkot, nem tudjuk fo-
gadni (lefoglalt időpont ellenére sem)! Kézfertőtlenítés az ajtóban 
történik, a fertőtlenítőről Társaságunk gondoskodik.

Pontos és friss információkkal kapcsolatosan, kérjük, folyama-
tosan kövessék nyomon honlapunkat (www.balkom.hu/hirek/)!

Szíves együttműködésüket köszönjük!
Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

A Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület tervei
Kedves Olvasók! 

2020-ban a kialakult helyzet kapcsán nem kiszámítható, hogyan ala-
kul a nyári időszak, milyen programokat szervez a város, mit tudunk 
nyújtani a várhatóan hozzánk látogató vendégeknek. Egyesületünk 
Balatonalmádi Város koncepcióját is figyelembe véve alkalmazkodik a 
körülményekhez, és amennyiben lehetőségei, valamint a Kormány és a 
Város által meghozott rendeletek engedik, bizonyos programok meg-
rendezésre kerülnek. 

Az idei Balaton napja rendezvényünket a koronavírus járvány miatt 
sajnos nem tudjuk megtartani. További tervezett programjaink is át-
szervezésre kerülnek egymás egészségének megóvása érdekében, tehát a 
tömegeket vonzó események elmaradnak.

Balatonalmádi az egészséges életmódra és a sport fontosságára hívta 
fel a figyelmet a Balaton Napján az elmúlt két évben, ahol a részvevők 
izgalmas nyereményjátékokon, vetélkedőkön mérettethették meg ma-
gukat. A nyári szezon kezdetét egy közös tóba futással indítottuk el, 
amit gyermekeknek szóló műsorok követtek. Ha a körülmények en-
gedni fogják, május 30-án, a Balaton Napján a Wesselényi strandon 
leszünk, hogy idén más formájában, de megtartsuk a két éve tartó ha-
gyományt.

2020 évben egyesületünk a következő programok megvalósítását 
tervezi: A kormány által hozott rendelet alapján augusztus 15-ig nem 
tarthatóak rendezvények a nyáron, ezért az egyesület tervei között  az 
idei évben a következő események szerepelnek:
•	 Vásártér a sétányon – kézműves vásár a Wesselényi strand előtti ren-

dezvénytéren
•	 Életre kel a Zenepavilon- Parkzenészek műsorai 
•	 Almádi jól fest- élményfestés a Parkban
•	 Szezonzáró strandparti
•	 Fényes Advent 

Bízunk abban, hogy a korlátozások pozitív eredményt hoznak és ha-
marosan újra találkozunk!

A megváltozott körülmények hatásaként a Balatonalmádi Informá-
ciós Füzet 2020. májusban készül el. Az éves programlistát nem jelen-
tetjük meg benne, a szerkesztők és az érintettek úgy döntöttek, hogy 
külön programfüzetbe kerülnek idén városunk rendezvényei, program-
jai. A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, mint szerkesztő által fenn-
tartott 2020. március 13-tól bizonytalan ideig zárva tartó Tourinform 
irodát reményeink szerint hamarosan újra nyitjuk vendégeink előtt. Az 
információs füzetek irodánkban, a Polgármesteri Hivatal portáján, üz-
letekben, a Postán és az Egészségházban is elérhetőek lesznek.

Üdvözlettel: a szerkesztők

HIRDESSEN AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995  telefonszámon.
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A kiváló tanulmányi teljesítményért és kiemelkedő közösségépítő 
tevékenységért járó oklevelek és díjak sorából két különleges plakett 
és ezek tulajdonosai emelendők ki. A DLSB kiváló véradója címet 
Győri Sára Etelka (12A) Nagy Noel Nimród (12A), Szücs Levente 
(12A), Tuba Csilla (12B) nyerték el. A Patrik-díj átadására a „Leg-
különbek” fala előtt került sor. A díjazottat a végzős évfolyamból 
minden évben hagyo-
mányosan a tantestület 
választja ki, az emlékpla-
kettet pedig a Herendi 
Porce lánmanufaktúra 
Zrt. készíti el. Ebben az 
évben a díjat egy olyan fi-
atalember kapta, aki több 
tekintetben is kiérdemelte 
azt. Minden tantárgy-
ból kiegyensúlyozott és 
kiemelkedő tanulmányi 
eredményt ért el az elmúlt 
öt tanévben. Több rangos 
tanulmányi egyéni és csa-
patversenyen is lelkesen 
szerepelt. Figyelmes, se-
gítőkész, higgadt, szelíd 
közösségi ember. Zenesze-
retetét számos kulturális 
eseményen megmutatta. 
Mind diáktársai, mind 
tanárai bármiben számít-
hattak rá. A legkülönbnek 
járó Patrik-díjat 2020-ban 
Medve Ádám 12A osztá-
lyos diákunk kapta.

Az ünnepség végéről a búcsúzást jelképező, magasba emelkedő 
(animált) léggömbök sem maradhattak el. A végzősöket ebben az 
évben oktató tanárok egy közös idézettel eresztették el a nagybe-
tűs ÉLET-be, melynek minden egyes szava feliratát más-más tanár 
tartotta fel a képernyőn: Szeretettel üzenjük nektek búcsúzóul: 
„Gondolj merészet és nagyot, s tedd rá életedet, nincs veszve bármi 
sors alatt, ki el nem csüggedett.” (Vörösmarty Mihály) Hiányozni 
fogtok!

A teljes műsor a következő linken érhető el: 
https://www.youtube.com/watch?v=W46B7lUws6E

Ballagás karantén idején
A 2020-as év sok szempontból különleges mindannyiunk számá-

ra. 
A 2019/2020-as tanév a világjárvány hatására 56 végzős diákunk 

számára nem csak különlegessé, de rendhagyóvá is vált. A szokásos 
utolsó féléves hagyományos ballagási előkészületek, a tablók elké-
szítése, a szerenád mind elmaradt, a ballagást azonban más közép-
iskolákhoz hasonló módon egy online ünnepség keretében megtar-
tottuk. Április 30-án 15h-kor a digitális munkarendben használt 
távoktatási csoportban minden diák és szülő élőben követhette an-
nak a videó-összeállításnak a premierjét, amelyet iskolánk tanárai 
közös erőfeszítésként szívvel-lélekkel forgattak le. 

Dudásné Pirik Mariann igazgatónő és a két osztályfőnök: Mód 
Rudolf (12A) és Dergez György (12B) búcsúzó szavait követően 
virtuális ballagásra indulhattak végzőseink az épületben, követve az 
ilyenkor hagyományos útvonalat az iskola folyosóin, termeiben és 
díszudvarán. A zenei betétek némelyikét a 11. évfolyamos Hirschl 
Laura és Pató Bálint énekelte fel.
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Maradj otthon! Suli-galéria 
Fogadják szeretettel a felső tagozatosok rajz és kreatív kihívás 

feladataira vissza küldött alkotásaiból nyíló galériánkat. Gyönyörű 
alkotások születtek! 

Nagyon örülünk, hogy a tanulás mellett a diákoknak van ked-
vük alkotni és ilyen szép, ötletes megvalósításokat készíteni! Van, 
aki a kisebb testvérét is bevonja a munkába! Büszkék vagyunk a 
györgyisekre! Csak így tovább! 

Cholnoky matematikaverseny 
A járványügyi helyzetet megelőzően iskolánk több tanulója is 

részt vett a Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola hagyomá-
nyos területi Alapműveleti versenyén. Intézményünk növendékei 
szép eredményeket értek el. Az 5. osztályosok között Bagó Petra 
1., Pató Ágoston 5., a 6. évfolyamosoknál Éliás Lilla az 5., a 7. 
osztályosoknál Kovács Bíborka a 6., míg a legnagyobbaknál Geréd 
László az 5. helyen végzett. Gratulálunk!
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Válogatás az otthoni tanulás során 
készített művészeti munkákból

Köszönjük a diákjainknak, szüleiknek és pedagógusainknak a 
digitális oktatásra történő átálláshoz nyújtott munkájukat, támo-
gatásukat!

További jó munkát és jó egészséget mindenkinek!
Zanathy László

Vörösberényi Általános Iskola intézményvezetője

Szőlősi Blanka 6.o.

Zanathy Pálma 8.o.

Sipos Luca 8.o.

Kocsis Domonkos 4.o.

Újvári Gréta 6.o.

Máhl Levente 7.a

Máhl Levente 7.a

Szabó Balázs Ágoston 7.a

Herendi Bella 4.o.
Varga Milán 4.o.
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Kedves Olvasóink, Látogatóink!

Előző havi beszámolómat ezzel a mondattal fejeztem be:
„… az élet nem áll meg: érkeznek a fotelok az olvasó sarokhoz 

(reméljük, kedvelt hely lesz az előtérben!), jönnek a számlák, tervez-
ni kell az év további részét -, ha soká tart a kényszerű elkülönülés, 
akkor elvégezni a könyvtári leltárt. És persze könyvet rendelni, hogy 
legyen mit olvasni, ha majd újra találkozunk!”

Innen folytatom a tájékoztatómat, épp csak csipegetve:
•	 Még mindig nem látszik az a konkrét dátum, amikor szép aprán-

ként – vagy hirtelen, nem tudom – kinyithatjuk az intézmény 
összes ajtaját. Ennek ellenére készülünk erre a pillanatra.

•	 Több kolléga végez olyan „háttérmunkát”, amely első pillanatra 
tán nem fog feltűnni, de nagyon jó, hogy most van rá kényszerű 
idő (minőségbiztosítás tervezése, adatbázis korrektúra, digitalizá-
lás, stb) – és a haszna is érzékelhető lesz.

•	 Mások látványosan ténykednek: új világítás épül a Pannónia kis-
termében, stúdió épül a berényi kultúrban, a könyvtár raktárában 
nagymérvű selejtezés zajlik (ősszel kiárusítjuk!)

•	 A selejtezést követően májusban előrehozott állományleltárt vég-
zünk, hogy a törvényileg előírt időpontban (jövőre) emiatt ne 
legyünk kénytelenek újra szüneteltetni szolgáltatásainkat.

Mindenki jókedvűen végzi a munkát ebben a szokatlan tavasz-
ban, alig várva, hogy a változásokat együtt élvezhessük. 

…utolsó mondatként jelzem, hogy kicsomagoltuk a fotelokat, a 
képet mellékelem!

Fábiánné Sáray Anna

Tájékoztató az ausztriai 
kiskörutazásra jelentkezetteknek

Megnyugtatásul közlöm a tervezett júniusi utazás résztvevőivel, 
a Vörösberé- nyi Nyugdíjas Klub tagjaival és a nem klubtagokkal  
is, hogy a kialakult járvány miatt az utazást 3 fő kivételével nem 
mondtuk le, mert elveszítenénk a befizetett 10.000,- + 500,-Ft elő-
leget és foglalási díjat. Ha nem utazhatunk a tervezett időpontban, 
átfoglalunk ugyan erre az útra, ugyanezen az áron egy későbbi, 
közösen meghirdetésre kerülő időpontra. (Tehát a foglalt helyünk 
mindenképpen biztosítva lesz.) Így egyeztem meg a Gyopár Utazási 
Irodával. Úgy gondolom, helyesen tettem, így senkinek nincs ve-
szélyben a befizetett pénze. Természetesen az utazás, a hátralék befi-
zetésének és a közös megbeszélésünk új időpontjáról az Új Almádi 
újság hasábjain – mindenki időben értesülhet.

Mindezek alapján arra kérek mindenkit, hogy higgadtan gondolja 
át a jelenlegi helyzetet, s azt javasolom, hogy senki ne mondja vissza 
ezt az utazást. Ha azonban valaki most még is le kívánja mondani 
az utat, természetesen megteheti (írásban!), de a fenti összeget akkor 
sem kapja vissza, ha az utazás később a koronavírus miatt még sem 
jöhetne létre. Bízzunk abban, hogy ez az állapot valamikor véget 
ér, és örömünkre majd együtt utazhatunk a megálmodott,festői 
szépségű ausztriai 4 napos útra más időpontban. Ha valakinek kér-
dése van, nyugodtan hívjon a 30/902–4268 számon vagy írjon a 
lencsesandor@vipmail.hu címre, szívesen válaszolok. 

Más: Klubtársaimat tisztelettel értesítem, hogy a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub egyéb kirándulásait (Siófok, Lendva, Zempléni 3 
napos út) sem mondtuk le, hanem – amikor már lehet - egy későb-
bi időpontban utazunk majd. A hátralék befizetésének időpontjáról 
és a lehetséges első összejövetelünkről a facebookon, köre-mailben 
vagy egyéb módon mindenkit értesítünk, de érdeklődhettek Ti is a 
fenti telefonszámon vagy a megadott e-mail címemen.

Megragadva az alkalmat, klubtársaim nevében ezúton mondok 
hálás köszönetet a Balatonalmádiban élő Halas Adelaida színész-
nőnek, aki nap, mint nap egy képzeletbeli teadélutánon virtuálisan 
verssel, dallal, beszélgetéssel kedveskedik a vírus miatt a szabályokat 
betartva otthonaikban tartózkodó nyugdíjasainknak. Ugyancsak 
elismerés és köszönet illeti a Családsegítő Szolgálat valamennyi 
munkatársát, akik készségesen segítik naponta a rászoruló időseket.
Nagyon jó érzés ez az összefogás, ez az önzetlen segítés. Igazi nemes 
cselekedet. Köszönjük.

Kedves Klubtársaim! Kérlek benneteket, hogy nagyon vigyázza-
tok magatokra! Vigyázzunk egymásra! Jó egészséget, további türel-
met kívánok mindenkinek.

Lencse Sándor
a klub elnöke

Május 10-től újra kinyit a bolhapiac a Balatonalmádi 
Városi Piac területén minden vasárnap.

A bolhapiac nyitvatartása: 6-14 óra között
A bolhapiacot a már megszokott, kor szerinti vásárlási 
idősávok szerint lehet látogatni:

− 6-9 óra között, illetve 11-14 óra között 65 év alattiak
− 9-11 óra között 65 év felettiek

A piacon maszk használata kötelező.

Köszönjük az együttműködést, vigyázzunk egymásra!
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Kedves Szülők!

A Kormány Rendelet és a Polgármesteri közlemény alapján 2020. 
május 4-től hétfőtől az óvoda ügyeletet biztosít azoknak a csalá-
doknak a számára, akiknek mind két szülője munkahelyen dol-
gozik és nem tudja biztonsággal megoldani gyermeke elhelyezését 
otthon.

Szeretnénk minél kevesebb személyes érintkezéssel védeni kollé-
gáinkat, gyermekeiket, ezért a gyermekeket a bejárati ajtóba fogjuk 
átvenni Önöktől.

Ügyeleti rendszerben naponta váltakozó óvodapedagógusokkal 
fogjuk megoldani a csoportok felügyeletét. 1 csoportba maximum 
5 gyermeket tudunk fogadni a rendelet alapján.

Kérjük, hozzanak magukkal táskában vagy óvodai zsákban váltó-
cipőt, váltóruhát, saját műanyag poharat ivásra, aki itt alszik ágy-
neműt. Otthoni játékot nem hozhatnak magukkal, maximum 1 db 
kisméretű alvókát csak alvás idejére.

Kérjük szíves együttműködésüket és valóban azoknak a szülők-
nek a jelentkezését, akik nem tudják máshogy megoldani ebben a 
járvány helyzetben gyermekeik elhelyezését.

Az ügyeletbe KIZÁRÓLAG egészséges gyermek jöhet, erről nyi-
latkoznia kell minden szülőnek  minden gyermekéről büntető jogi 
felelőssége tudatában, melyet a gyermek beérkezésének első napján 
kell kitöltenie.

Jelentkezés e-mailben történik, kérjük a gyermek nevét, csoport-
ját, az ügyeleti napokat és a napi itt tartózkodás idejét (pl: 8-12-ig) 
is megjelölni.

A gyerekek ügyeleti fogadása folyamatos május 4-től, amennyi-
ben lehetőség van, kérjük, 1 héttel előre jelezzék igényüket.

Ki és bejelentés ugyanolyan határidővel működik, mint normál 
esetben, vagyis előtte nap 12:00 óráig van lehetőség az igény vál-
toztatására.

Ne felejtsük, a járvány helyzet nem szűnt meg, mindannyiunk 
egészsége és gyermekeink védelmébe érdekében ugyanúgy tartsuk 
be a járványügyi előírásokat, szabályokat!

Együttműködésüket előre is köszönjük!
Beckerné Sabján Ottilia

intézményvezető

Balatonalmádi Egészségfejlesztési 
Iroda hírei

Valóra vált egy tavaly óta dédelgetett álom! A 2019-es Magocskák 
Jótékonysági Est bevételéből, a szülők és támogatók által felaján-
lott adó 1%-okból és Balatonalmádi Város Önkormányzata támo-
gatásával megvalósult legújabb projektünk: az Almádi Magocskák 
Óvoda tornatermében egy szuper mászófal várja vissza az oviso-
kat! Bízunk benne, hogy mihamarabb kipróbálhatják és örömüket 
lelik benne kicsik és nagyok egyaránt! Addig is vigyázzatok egymás-
ra és legyetek türelemmel!

Forrás: Magocskák Óvoda honlapja
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Diadalmas május
Császárokról, királyokról és hadvezérekről szóló könyvek használ-

ták ezt a diadalmas jelzőt egykoron. Később művészek, sportolók és 
celebek feltűnését és visszatértét illusztrálták vele, de hónapokra nem 
nagyon aggatták. Hacsak márciust nem számítjuk, amikor hadjára-
tokkal együtt azért előfordul, de itt is helyettesíthetnénk a győzedel-
mes szavunkkal. Érdekes módon a győzedelmes inkább a belépés, 
kezdet és folytatás jelzője, míg a diadalmast a befejezéssel, lezajlással 
és a visszatéréssel társítják az emberek. 

Nem véletlen, hogy a diadalmas a múlt századi hazai használatban 
a május elsejével társult és ennek inkább politikai mintsem esztétikai 
okai voltak. Az az érzésem, hogy ezzel a szóval és egyetlen kitünte-
tett eseménnyel lehetett elhomályosítani leginkább a 
hagyományos májusi szokásokat: a májusfa állítást, 
a pünkösdi körmenetet vagy a zöldág-járást. Az én 
nemzedékem még emlékezik ezekre a szokásokra, 
nem csupán azért, mert egyre öregebb, hanem maga 
is gyakorolta. A május elsejei kötelező felvonulásért 
nem kárpótolt sem az ingyen kifli, sem a csatos üveg-
ben osztogatott bambi. El is terjedt róla, hogy kát-
rányból készült, amit a szőke buborékos italról azért 
nehéz volt elhinni a sok más rémhír között. Nem is 
volt igaz, mert csak a lejárt szavatosságú narancsolaj-
adaléktól volt olyan áporodott kátrány íze.

A klasszikus május elseji vicc azért jobban megmaradt a memó-
riámban, méghozzá úgy, mint a „kikelet és a hazaszeretet” ünnepe: 
„mindenkinek ki kellett vonulnia, pedig inkább haza szeretett volna 
menni”. Pedig tényleg ki kellett vonulnia az országnak, még táblákat 
is hurcoltak egyesek. A párt előre kiadta az ünnep hivatalos jelsza-
vait, néha több mint tízet és az egyik hosszabb volt, mint a másik: 
„Éljen és erősödjék ... Éljen és virágozzék..., Forró üdvözlet...” Normális 
ember nem hitte el egyiket sem, hiába harsogták még a hangszórók 
is ugyanezeket, de végül a felnőttek ilyenkor sört meg virslit kaptak 
ingyen. Hivatalosan egy korsó sört és egy pár virslit, de hogy nem 
ettől a korsótól lett annyi részeg a munkás-paraszt találkozókon az 
biztos. Ennek ellenére erőltették, mint az oláh az ökrét...

Valahogy így estek meg a többi nemzetközi ünnepek is, amelyek 
a béketábor „szelíd” erejét demonstrálták furton-furt. Ha nem tet-
ték volna kötelezővé a felvonulást vagy a táblalengetést, akkor csak 
maroknyi elszánt „békeharcos” spacérolt volna fel-alá. Így is ki kel-
lett rendelni az üzemeket, téeszeket és az iskolákat, hogy imponáló 
tömeg jelezze a nép látszólagos egységét. Ha jól emlékszem, sem a 
tanárok, sem a tanulók nem szerettek a sorszéleken vonulni, mert 
akkor vagy táblát vagy pedig kis vörös zászlót nyomtak a kezükbe, 
amit a végén le kellett adni valakinek. Vidám társasjáték volt tehát a 
bujkálás az osztogató elvtársak elől, de még vidámabb volt, amikor 
rossz helyre tették a dísztribünt. Régebben Tapolcán a Hősök teré-
nél volt egy kis bolt, ami akkor vergődött országos hírnévre, amikor 
a nagyon fontos elvtársak mögött kilátszott az üzlet felirata: Hal, 
Vad, Baromfi. Nem tudták mire vélni a mosolygó, nevető és röhögő 
felvonulók viselkedését, amíg másnap el nem kellett tüntetniük a 
fellehető fényképeket. Mindet még így sem sikerült, így aztán évekig 
emlegették, hogy ki is volt a hal, no meg a baromfi.

Mai szemmel visszatekintve voltak a hivatalos, nemzetközi vagy 
újabb szóhasználattal globális ünnepek. A „béketáborban” szabadon 
ünnepelhették ezeket, nyugaton pedig karhatalmisok kardlapozták 
a szerencsétlen ünneplőket. Ezek az idők szerencsére elmúltak, de 
fel-felütik a fejüket olyan vezetők, akik nem akarnak erről tudomást 
venni. Van, ahol abba sem hagyták, másutt helyi, forradalmi 
szokásokat erőltetnek bele a nemzetközinek vélt ünnepekbe. 

Szemforgató módon glokális jelenségnek nevezik, azaz: gondolkodj 
globálisan és cselekedj lokálisan. Máskülönben ez az álca egészen jól 
működik más területeken, amikor nem akarnak szolgai módon 
másolni, vagy másoltatni idegen eljárásokat, megoldásokat vagy 
szokásokat. A kutya ugat, a karaván meg halad.

Hozzám azonban öreg koromra mégis csak a lokális, azaz helyi 
ünnepek állnak közelebb. Lehetnek ezek országos megemlékezések 
vagy városi megmozdulások. Ezeknél is szebbek és meghittebbek, sőt 
közelebb vannak a családi ünnepek, legyenek azok névnapok, szü-
letésnapok vagy kerek évfordulók, de mindegyikük felett magasan 
ragyog az Anyák napja. Elég sokszor voltam távol Édesanyámtól, hol 
egyetemeken, hol meg külföldi utakon, hogy meg tudjam becsülni 
azokat az alkalmakat, amikor személyesen köszönthettem és adhat-

tam neki valamilyen szerény ajándékot. Eleget úgy-
sem adhattam, virágból is mindig sokallotta, ha nagy 
csokorral állítottam be hozzá. Így aztán igyekeztem 
valamit magam készíteni, mert ezek az ajándékok a 
legértékesebbek: amíg készíti az ember, addig csak ő 
jár az eszünkben.

Nem az a fontos, hogy 95 éve ünnepeljük ha-
zánkban, vagy a világban még korábbi idők óta az 
Anyák napját, sőt az sem érdekes, hogy miért ün-
nepelik különböző időpontokban. Jómagam is csak 
az angolszász világban tájékozódtam, mert többször 

ért ott a tavasz. Az Egyesült Királyságban például a Mothering Sun-
day márciusban vagy áprilisban van. Ennek a jelentése eredetileg az 
anyaszentegyház vasárnapja volt, de mára már csak az anya maradt 
meg a brit emlékezetben. Különös módon az anyák ekkor dolgoznak 
otthon a legtöbbet, mert a férfiak így könnyebben ünnepelték őket. 
Nem megy ki a fejemből, hogy amikor londoni igazgató barátomnál 
laktam és autóval kellett kivinni a csomagjaimmal együtt a ménkű 
messze található Heathrow repülőtérre, akkor a felesége fuvarozott. 
Jó kétórányi út oda, utána ugyanennyi vissza és máris ünnepelhetett 
ő is...

Nálunk talán többen és többször próbáljuk levenni a terheket az 
édesanyák vállairól, különösen a gyermekek, akik takarítanak, főz-
nek és ajándékokat készítenek. Nem hiszem, hogy én például na-
gyon jeleskedtem volna ebben tizenéves koromban, de utána azért 
igyekeztem. Minél öregebb lettem – mások meg tapasztaltabbak – 
annál jobban ráébredtünk, hogy édesanyánknak aligha tudjuk meg-
köszönni azt a gondoskodást, odaadást és szeretetet, amit tőle kap-
tunk. Túlzó formában, de még a viccben is ez köszön vissza, amikor 
a gyerek csuromvizesen kerül elő a strandon. „Te jó ég?” - sikolt fel 
az édesanya – „Mi történt veled?”

A stégről beleestem a vízbe, majdnem megfulladtam, de ez a bácsi 
itt mellettem beugrott utánam és kimentett! „Tényleg maga volt az, 
aki kimentette a fiamat?” – fordul az idegenhez.

A koma szerényen csak válaszol: „Igen, asszonyom!”. Mire az édes-
anya: „na és hol van a gyerek sapkája?”

Mindent összevetve, akárhogyan közelítjük meg az édesanyákat, 
komolyan, viccesen, avagy szórakozottan, ők mindig diadalmasan 
kerülnek ki az összehasonlításokból és ez így van rendjén. Diadalmas 
az én édesanyám is, aki 93 éves és most csak levélben tudtam üdvö-
zölni egy gyönyörű Dsida Jenő verssel. Tömörebben és találóbban 
fogalmaznak ugyanis a költők, mint például  a kevésbé ismert Som-
lyó Zoltán, aki a nyarakat rendszeresen a Balatonnál töltötte:

Olyan picinyke asszony az anyám,
hogy bizony fel kell néznie reám...

S mikor lehajlok öleléseér’
fejem akkor a csillagokba ér.

Czuczor Sándor
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Emlékfoltok Almádiból II.

Almádinak mindig is volt egy „személyes” varázsa”, melyet egy-
részt a táj adott, másrészt a falu lakói. Az itt élőket nemcsak az hozta 
egymáshoz közelébb, hogy jól ismerték egymást, hiszen a hatva-
nas években még kevés volt a betelepülő, vagy ahogy mondták: a 
„gyüttment”; hanem az is, hogy számos kisközösség alakult. Ebbe 
tartoztak a vonattal ingázók, aki Veszprémbe, Fűzfőre jártak dol-
gozni, illetve középiskolákba tanulni. Valóságos kasztok alakultak: 
előbb az alsóörsiek, majd a káptalanfürediek, öreghegyiek, remete-
völgyiek, sárkutaiak, almádiak szálltak föl a fapados, télen kályhával 
fűtött vagonokba. Mindenkinek megvolt a maga helye: egyikbe a 
hivatalnokok, másikba a diákok, a harmadikba a vásározók, ügye-
iket intézők. Kemény kártyacsaták zajlottak a füstös kocsikban. A 
kalauz (de még a mozdonyvezető is) ismert szinte mindenkit. A 
diákok (ez mára már legenda) Meggyespusztánál leugrottak egy-egy 
maréknyi gyümölcsért, s még vissza is tudtak kapaszkodni az utolsó 
kocsira. Naná, hogy tetszett a bevállalós fiúk tornamutatványa a 
diáklányoknak!

Tudjuk, „bizonyos napok közeledtén” a legbátrabbak allegorikus 
formában megemlékeztek a forradalomról, Brusznyairól, az „al-
mádi fiúk”-ról, akik hollétéről csak sejtéseik lehettek. Az óvatosság 
burkában szólt a suttogás Hamusics Jánosról (1967-ben végezték 
ki egy tehervonat felrobbantása miatt. Eredeti szándéka a szom-
bathelyi Lenin-szobor felrobbantása, majd egy magasrangú szovjet 
katonatisztet szállító vasúti szerelvény elleni robbantás volt.), majd 
a szégyenteljes (1968-as) prágai bevonulásról. A vasútvonal meg-
szüntetése ellen ugyan nem tudtak fellépni (ki mert volna?), de mél-
tóképp búcsúztatták az utolsó járatait.

A politikai helyzet (melynél alig egy fokkal volt elfogadhatóbb 
a gazdasági…) sötét árnyként borult mindenkire. Tőlünk egy ut-
cányira valaki disznót vágott (még a beszolgáltatási kötelezettség 
idején). A környéken mindenkinek jutott egy falatka hús, kolbász, 
de csak azért, hogy a száját tartsa, mert a félelem nagy úr volt. Talán 
éppen mi, gyerekek voltunk azok, akik mindebből semmit sem tud-
tunk, de azért éreztünk valami megnevezhetetlen bizonytalanságot. 
Egyetlen példát hadd hozzak föl: Mikivel (hadd ne írjam le még 
most sem a teljes nevét!) voltam hetes, s miután táblát töröltünk, 
virágot locsoltunk, szellőztettünk, lajtromba vettük a falra tett ké-
peket. Miki odalépett az egyikhez, s leköpte. Azonmód törölte is, s 
„becsszóra” megígértette: nem mondom el senkinek (miért is tettem 
volna, mikor Lenin megítélése a családunkban sem volt különb…). 
Ezt egy-két éve elmondtam Mikinek is, aki ugyan nem emlékezett 
az eseményre, de nekem retinámba égett.

Fentebb kisközösségekről írtam, de nem azokról a civil szerve-
ződésekről, melyeket réges-rég szétvertek. Emlékük is csak halvány 
maradt, s a gazdák, a fuvarosok, az értelmiségiek (ajaj!) úgy szétszó-
ródtak, mint a pelyva. A besúgóktól való félelmükben legfeljebb 
kalapemelésre futotta.

Nem maradt más, mint az esti közös tévézés szomszédokkal, ro-
konokkal, ám akkor sem lehetett „kényes” témákat előhozni. Mind-
ezek ellenére – minthogy mindenki tudta, kinek a jelenlétében mi 
mondható – azért alakult, formálódott az almádiak nagy családja…

Zatkalik András

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 
06 30 29 88 995  telefonszámon.

Fotó: Tolnai Éva

Fotó: Tolnai Éva

Fotó: Tolnai Éva
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Kedves Almádiak!

Március elején Sáskán kirándultunk. A Pálos kolostorok márci-
usi fényben pompáztak már, és élveztük a tavasz illatát, magunkba 
szívtuk friss levegőjét. Sétáltunk, nevettünk, az erdei dűlő ráncain. 
Azóta ebből élünk. Klubtagjaink, gondozottjaink otthonukba szo-
rulva, kétségeikkel, magánnyal, fokozódó félelemmel tekintenek a 
külvilágra. Ez a pimasz kisvírus mindenkit „hazavágott”. És legin-
kább Őket. Az időseinket. Ők is változó intenzitással, de kitartással 
és reménnyel próbálják átvészelni ezt a jelenleg mindenkit próbára 
tevő időszakot. Kitartásuk dicséretes, jeles. Mi, akik arra vállalkoz-
tunk, hogy békeidőben segítjük Őket, most további energiákat 
kell, hogy felszabadítsunk megsegítésükre. Telefonálunk, mesélünk, 
hallgatunk, aztán győzködünk, bevásárlunk, „gyógyszert kivál-
tunk”, mesélünk és meséltetünk, de home office-ból nem tudunk 
ott, Önöknél/Nálatok lenni. De jelen lenni az életetekben igen! Lé-
lekben, mentálisan, érzéseinkben. Eddig is tudtuk, hogy a személyes 
kontaktus minden 
estben alapja a mun-
kánknak, de ez nem 
volt tudatos. Nekünk 
ez már elemi, időse-
inknek természetes 
volt. A Szociális Köz-
pont (született: Csa-
ládsegítő Szolgálat) 
gondozóinak, dolgozóinak nem volt kérdés, hogy most is helyt kell 
állni. Azt gondoljuk soha nem is volt. A nappali ellátás idősekklubja 
jelenleg, szabályszerűségből zárva tart, de a szociális munkatársaink 
elhívatottságának köszönhetően a kapcsolat élő és folyamatos. A 
maszk és gumikesztyű használata egy ágyban fekvő ellátása során 
számunkra eddig sem volt idegen. Most sem az. Nálunk most csak 
az nem dolgozhat, aki szintén a védett korban él. És Nekik is kö-
szönet a kitartásért. És köszönet illet meg minden gondozót, aki az 
időseket eddig is, ma is és reményeink szerint a jövőben segíteni 

fogja. Szól ez a köszönet mindenkinek. Hivatásosnak, önkéntesnek, 
családnak és magánzóknak, mindenkinek, akik segítik az idősek el-
látását ebben a városban. Balatonalmádiban, Otthonunkban. Most 
a „kötelezően javasolt” távolságtartás mindenkit elgondolkodtat. 
Mindenkit!?Klubtagjaink, és akiket otthonukban gondozunk, ma 
is tudják, hogy ha fizikálisan nem is, de mi ott vagyunk nekik. Mi 
hiányzunk nekik, Ők hiányoznak nekünk. És most, most talán 
mindenkinek visszacseng: „nem jó az embernek egyedül”! Bárki, 
aki úgy érzi, vagy gondolja próbálja ki milyen hozzánk tartozni. 

Kedves Időseink! (Ibolya szavaival Drágáink!)
Reméljük, minél hamarabb visszavárhatjuk Önöket/Benneteket, 

személyesen, a klubban is!

Addig is, tudják/tudjátok!:
Balatonalmádi Családsegítő: 06/88/542-552

fotók forrása: Internet

Köszönetünket fejezzük ki Dr. Nagy Sándor 
Péter háziorvosunknak és Soósné Bóha Brigitta 
asszisztensnőnek, akik férjem, Vass Imre hosszan tartó 
betegségében lelkiismeretesen, minden tekintetben 
segítségünkre voltak. Valamint Dr. Hutvágner Andrea 
doktornőnek, aki több esetben férjem rosszulléte miatt 
segítségünkre sietett.

Tisztelettel: Vass Imréné és fia, Vass Csaba

Fotó: Tolnai Éva

Balatonalmádiban mérlegképes könyvelő
Bt-nek, Kft-nek könyvelést vállal. 

Érdeklődni: 
Molnár Józsefné 

Balatonalmádi Martinovics u.69. 
Tel.: 06/70/22-42-683
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Ha tervezi napelem-rendszer felszerelését családi házára vagy cége területére, a legjobbkor teszi: folyamatosak a kedvező 
feltételű pályázatok, ráadásul egy hatalmas tapasztalattal rendelkező céget tudunk a figyelmébe ajánlani: a veszprémi Solar-
Rendszerépítő Kft. munkatársai a tervezéstől a kivitelezésig segítenek Önnek.

A Solar-Rendszerépítő Kft. az elmúlt 15 év alatt több mint 750 ezer napelemet tele-
pített itthon és külföldön. Jelenleg 35 saját alkalmazottal dolgoznak, családi házakat, 
ipari csarnokokat, és földi telepítésű erőműveket építenek. A cég a legkorszerűbb gé-
pekkel, szerszámokkal, anyagokkal dolgozik, követve az újdonság és a folyamatosan 
bővülő igényeket napra készen.
Az évek alatt legmagasabb minőséget előállító európai és ázsiai gyártókkal kerül-
tek közvetlen kapcsolatba - LG, Sharp, Fronius - melyekkel egyben megbízott képzett 
szervizpartnerek is lettek. A Dunántúli régióban például az LG napelemek legnagyobb 
képviseletét látják el.

A megrendelőnek csak az elképzelését kell megfogalmaznia, a Solar-Rendszerépítő Kft. teljes körű szolgáltatást nyújt: minden 
elkötelezettség nélkül előzetesen felméri az igényeit, elkészíti a kalkulációt, ezt követően pedig a hitelpályázat megírásától 
kezdve az engedélyezésen át az anyagbeszerzésig és a kivitelezésig minden feladatot elvégez a legmagasabb minőségben.

— A lakosság és a cégek egyre inkább ezt az energiaforrást választják, mert környe-
zetkímélő, olcsó, és most, hogy pályázat is igényelhető hozzá, a korábbinál is jobban 
kifizetődő napelemekkel előállítani a család, illetve a cég számára szükséges elekt-
romos energiát — mondja Szakos Ferenc, aki társával, Puha Tamással hozta létre a 
Solar-Rendszerépítő Kft.-t.
— Az elmúlt tíz év alatt kevesebb mint a felére csökkent a rendszer ára, miközben a 
technológia jelentősen fejlettebb lett. A rendszer bekerülési költsége 8-10 év alatt 
térül meg, az azt követő 20-25 évben ingyenes lesz a megrendelő számára a villamos 
energia fogyasztás, ez természetesen a minőségi anyag összeállításra vonatkozik.
A jelenlegi lakossági támogatási formában 10 százalékos előleggel és egyéb ráfordí-

tás nélkül igényelhetnek nulla forintos hitelt a megrendelők, ezután 1-1,5 hónap alatt szolgáltatói és banki ügyintézéssel 
együtt elkészítjük, beüzemeljük a rendszereket.
— Tudni kell, hogy személyre szabott konstrukcióval a hiteltörlesztő részlet kevesebb lehet, mint a megrendelő korábbi havi 
energiaszámlája — mondja a szakember. — Ha minőségi anyagokból építünk jó rendszert, akkor pedig garantált a plusz tíz év 
ingyen energia.

Azt, hogy a lakosság mennyire elkötelezett a költségkímélő megújuló energia mellett, mutatja, hogy a cég felé egyre több 
megrendelés érkezik.

Most érdemes napelem rendszer kiépítésén gondolkozni!


