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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Balatonalmádi időközi polgármester 
választás eredménye:
1. FABÓ PÉTER (Fidesz-KDNP) 1 501 (63,36%)
2. BERCSÉNYI LÁSZLÓ (független) 570 (24,06%)
3. CSONTOS DÁVID PÉTER (független) 150 (6,33%)
4. KUTASSY JÓZSEF (független) 118 (4,98%)
5. HEGYI ILONA RÓZSA (független) 30 (1,27%)
Gratulálunk Fabó Péternek, Balatonalmádi új polgármesterének!

Forrás: valasztas.hu

Letette hivatali esküjét a város első 
embere 

Június 30-án, csütörtökön rendkívüli képviselő-testületi ülés ke-
retében Fábián László, a a Helyi Választási Bizottság elnöke ismer-
tette az időközi polgármester-választás eredményét, melynek értel-
mében Fabó Péter polgármesterjelölt kapta a legtöbb szavazatot.

A képviselő-testület és a megjelent vendégek jelenlétében Fabó 
Péter átvette megbízólevelét, majd letette polgármesteri esküjét, így 
mai naptól hivatalosan is ő a város polgármestere.

Balatonalmádi új polgármesterét ezután Kontrát Károly, a tér-
ség országgyűlési képviselője köszöntötte, gratulációját fejezte ki és 
eredményes munkát kívánt neki, egyben felajánlotta együttműkö-
dését Balatonalmádi további fejlődése érdekében.

Forrás: Balatonalmádi város FB oldala 

Fotó: Tabányi Katalin

Fotó: Tabányi Katalin

Fotó: Pesthy Márton/Napló
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Felavatták az első 
mentőmellényállványt a Balatonon 
Balatonalmádiban

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata(VMSZ)  in-
gyenesen biztosít mentőmellényeket strandokon, kikö-
tőkben gyermekek számára, melyeket egy messziről is 
jól látható mentőmellényállványon helyeznek el. Az első 
mentőmellényállványt a Városi Gyereknapon avatták fel Balaton-
almádiban, a Wesselényi strandon a Kürt Zrt. finanszírozásában.

“Régi álmunk vált valóra” - mondta el az állvány bemutatóján 
Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának el-
nöke. “A legveszélyeztetettebb korosztály számára biztosítunk ingyenes 
mentőmellényeket, hogy biztonságban legyenek a vízpartokon. Egy 
szaladgáló kisgyerek nagyon könnyen belesik a kikötő mély vízébe, egy 
stégről a folyóba vagy a vízibicikliről a tóba, és pillanatok alatt elme-
rülhet. Ezt akadályozzák meg a szülők, ha mentőmellényt adnak a 
gyermekükre. Ebben segítünk az állványainkkal.” 

Frekventált vízközeli közterületeken, sétányokon, kikötőkben ál-
lítják fel a mentőmellényállványokat. A rajtuk található mellénye-
ket bárki ingyenesen használhatja. A VMSZ célja az, hogy a men-
tőmellény használata általánosan elterjedjen, ugyanúgy magukhoz 
vegyék az emberek, amikor vízhez mennek, mint ahogyan a cipőt is 
felveszik. Ha pedig nincs mellényük vagy otthon felejtették, akkor 
legyen a parton egy állvány, ahonnan leakaszthatnak egyet.   

A Szakszolgálatot a megvalósításban cégek segítik, amelyek egy-egy 
állvány örökbefogadásával járulnak hozzá a mentőmellényhasználat 
népszerűsítéséhez. „Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
Vízimentők kezdeményezésének első állványát fogadhattuk örökbe. Itt, 
Balatonalmádiban a strandon valóban olyan helyen áll, ahol a bizton-
ságot maximálisan kiszolgálhatja. Reméljük, hogy a kihelyezett men-
tőmellényeknek köszönhetően többen gondolnak majd a vízi biztonság 
fontosságára és egyre szélesebb körben elterjed a mentőmellény haszná-
lata” - hangsúlyozta Kmetty József, a KÜRT Zrt. vezérigazgatója.

Az első állványhoz a mentőmellényeket ingyenesen ajánlotta fel a 
PI-ER Technical Kft.  

Az állványok egy nagy mentőmellényt mintáznak, figyelemfelkel-
tőek és egyben figyelmeztetőek is. Tizenkét különböző méretű, be-
vizsgált mentőmellényt helyezünk ki ezekben a térszobrokban. Az 
állványokon ez olvasható: „Vedd el!, Vedd fel!, Viseld! Tedd visz-
sza!”. A mellények egyedi színűek, egyedi azonosítóval vannak el-
látva, nem kaphatóak kereskedelmi forgalomban, így arra ösztönzik 
az embereket, hogy a helyükre tegyék vissza ezeket az eszközöket.  

Balatonalmádi önkormányzata kezdetektől minden támogatást 
megadott az állvány kihelyezéséhez. Az átadón részt vett Pandur Fe-

renc, Balatonalmádi alpol-
gármestere is. „Nagy öröm 
számunkra, hogy Balatonal-
mádiban kerül kihelyezésre 
az első mentőmellényállvány. 
A város legnagyobb strandján, 
a Wesselényi strandon több 
tízezer ember fürdik, pihen, 
nyaral naponta, ezért nekünk 
is fontos, hogy ennyivel is 
hozzájárulhatunk a balesetek 
megelőzéséhez. Messziről is jól 
látható helyen, közvetlenül a 
lidós partszakasz mellett ka-
pott helyet ez a mentőmellényállvány” - mondta el Pandur Ferenc.

Javasoljuk, hogy adjanak mentőmellényt a gyerekekre fürdéskor, 
SUP-ozáskor, gumicsónakázáskor vagy vízibiciklizéskor. Az elmúlt 
években egyre több gyermeken látunk mentőmellényt, vagy gallér 
nélküli, úgynevezett úszást segítő mellényt a strandokon. Több 
sportáruházban, főleg a nagyokban, már totyogó gyerekek méreté-
ben is kaphatók mellények. Ezek sokkal biztonságosabb eszközök, 
mint a felfújható karúszók, úszógumik, amelyek könnyen kiszakad-
nak vagy lecsúsznak a gyermekekről. A mellényeket hamar meg-
szokják a pici gyerekek is, észre sem veszik játék közben, hogy rajtuk 
van. Azt azonban hangsúlyozzuk, hogy mentőmellényt hordó gyer-
meket sem szabad egyedül hagyni a vízben!

A VMSZ várja további szponzorok jelentkezését, akik finanszí-
roznák újabb mentőmellényállványok megjelenését - nem csak a 
Balaton-parton, hanem országosan.

Járdafelújítás Káptalanfüreden 
Összesen 22 millió forintot biztosít járdafelújításra Magyarország 

kormánya, így hamarosan megújul Balatonalmádi-Káptalanfüreden 
a Balatonfüredi út, a 71-es főút mentén, a Haris köztől a Posta ut-
cáig tartó szakasz, közölte Kontrát Károly országgyűlési képviselő 
június végén a településen. A mostani felújításnak köszönhetően 
a közeljövőben a helyiek és a turisták is biztonságosan közelíthetik 
meg a Balaton-partot. Emellett még 2021-ben szintén Magyaror-
szág kormánya mintegy 400 millió forintot biztosított Balatonal-
mádi számára utak, járdák felújítására, melynek előkészítései, tervei 
folyamatosan készülnek, így hamarosan ezek a munkák is megkez-
dődhetnek a városban. 

Fotó: A bejáráson részt vett Kontrát Károly országgyűlési képviselő, 
Pandur Ferenc alpolgármester, ügyvivő polgármester és Fabó Péter ön-
kormányzati képviselő 

Forrás: veol.hu (2022. 06.23.)
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Gyermekeink biztonságáért - közel egy 
hónapja szolgálnak a tollas injekciók

A Gondos Panni Szociális Központ munkatársainak köszönhe-
tően városunk valamennyi köznevelési és kulturális intézményébe 
eljutottak azok az EpiPen és EpiPen Junior nevű, adrenalint tartal-
mazó tollas injekciók, amelyeket Balatonalmádi Város képviselőtes-
tületének döntése alapján az általuk nyújtott támogatásból szerzett 
be az Együtt-Egymásért Közalapítvány. 

A készítmény (a rovarcsípések, ételek, gyógyszerek által kiváltott) 
súlyos allergiás, akár életveszélyes ún. anafilaxiás reakció esetén se-
gítheti a hatékony ellátást az orvos vagy mentők kiérkezéséig. Kö-
zel egy hónapja vannak készenlétben az intézményekben e tollas 
injekciók és szerencsére még nem kellett használni őket. A lejárati 
időn túli cseréről a Gondos Panni Szociális Központ gondoskodik. 
Együtt Balatonalmádiban a gyermekeink biztonságáért!

Forrás: Balatonalmádi város FB oldala 

Sokat tesz a városért 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete idén 

Juhász Sándornak adományozta a Balatonalmádi környezetvédel-
méért kitüntető díjat. 

Juhász Sándor (Nagyszőlős 1975. május 6.) Kertészmérnök, vá-
rosgazda, asztalosmester, néptáncos, a Balatonalmádi Városgond-
nokság parkfenntartási és köztisztasági csoportvezetője, a Virágos 
Magyarország országos környezetszépítő verseny zsűritagja. Kár-
pátalján, Nagypaládon nőtt fel, ahol házuk hatalmas kertjében 
már gyermekként, szüleitől tanulta meg a virágok, a zöldségek és 
a gyümölcsök termesztésének alapjait. A kert és a növények sze-
retetét édesapjától örökölte. Gyermekkorától tevékenyen részt vett 
a családi kertészet munkálataiban, emellett az asztalos szakmát is 
kitanulta, szabadidejében pedig néptáncolt. A péterfalvai Tisza 
Néptáncegyüttes tagjaként a 90-es években eljutott a KiMitTud 
országos vetélkedő budapesti középdöntőjébe. Két évet orosz ka-
tonaként szolgált. Határon túli magyarként először a keleti határ 
mentén kertészetekben, gyümölcsösökben dolgozott, ahol kitanulta 
a szakma csínját-bínját. A 2000-es évek elején kapott egy lehetősé-
get, és asztalosként egy balatonalmádi vállalkozáshoz került, töb-
bek között a Magtár fából készült berendezési tárgyai mind az ő 
keze munkáját dicsérik. Munka mellett iratkozott be a Corvinus 
Egyetem kertészmérnöki szakára, ahol 2010-ben, levelező szakon 
dicsérettel diplomázott. 

Balatonfüreden, a Probio Zrt. parkfenntartási részlegvezetőjeként 
5 évig dolgozott. Balatonfüred valamennyi zöldterületének, parkja-
inak, strandjainak gondozása Sándor feladata volt, s többek között 
a Kisfaludy strand teljes zöldfelület-megújítási munkálatainak leve-
zénylése is az ő nevéhez fűződik. Ebben az időszakban Balatonfüred 
több alkalommal nyert országos és nemzetközi díjat a Virágos Ma-
gyarország környezetszépítő versenyen. 2015-ben került a Balaton-
almádi Városgondnoksághoz, s azóta dolgozik azon, hogy a város 
közterületei, parkjai tiszták, ápoltak, gondozottak legyenek. Áldo-
zatos munkájának köszönhetően a tavalyi évben Balatonalmádi vá-
ros a Virágos Magyarország szakmai versenyben különdíjat kapott. 
2007 óta házas, felesége, Eszter a Pannónia Kulturális Központban 
dolgozik, két gyermekük van. András 13, Gergely 9 éves.  

Juhász Sándor munkájával nagyban hozzájárult és minden nap 
hozzá is járul ahhoz, hogy Balatonalmádi város épített és természeti 
környezetének színvonala sokat emelkedett az elmúlt időszakban. 

Nem csupán a színpompás virágágyásokat és parkjaink ligetes elren-
dezését köszönhetjük neki, de munkatársaival közösen nap, mint 
nap nagy erőfeszítéseket tesz a város köztisztaságáért. Minden tevé-
kenysége mögött pontos szaktudás van, türelme és kitartása példa-
értékű. Ötletei és jövőbe mutató tervei nagyban hozzájárulnak a vá-
ros gyarapodásához, s bízunk benne, hogy tevékenységével továbbra 
is segíti Balatonalmádi környezetének fejlődését.  

Gratulálunk! 

fotó:Tabányi Katalin

Az Országos Polgárőr Napon, Dr. Pintér Pintér Sándor Belügy-
miniszter, Balogh Csabát Balatonalmádi polgárőrség elnökét a pol-
gárőrségért végzett munkájáért, festmény elismerésben részesítette.
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Megnyitott Almádi szállodája
Megújulva várja vendégeit Balatonalmádiban a Hunguest 
BÁL Resort

1969-ben nyitott meg a szálloda, s az elmúlt több mint 50 évben 
számos átalakuláson ment keresztül, akár az épületet, akár a tulaj-
doni kört nézzük. Jómagam legutóbb 2020. februárjában jártam ott, 
interjút készítettem az akkori szállodavezetővel, de az anyag már nem 
jelenhetett meg, hiszen pár hét múlva a koronavírus járvány első hul-
láma miatt – ahogy szinte az egész országot – a szállodát is bezárták. 
Akkor még szó sem volt felújításról, de néhány hónap elteltével kaptuk 
a hírt, hogy az almádi hotel sem marad ki a sorból, és végre megindul-
hat a rég várt felújítás. Több mint két évig tartottak a munkálatok, 
de június 1-jétől ismét megnyíltak az újjávarázsolt szálloda kapui. A 
változásokról, a jövőbeni tervekről Kaisinger András, a Hunguest Ho-
tels üzemeltetési igazgatója tájékoztatta az Új Almádi Újság olvasóit. 

A Hunguest BÁL Resort 
több mint két évig tartó fel-
újítás után nyitotta meg ka-
puit június elsején. A szállo-
dába látogatók elsősorban a 
belsőépítészeti átalakítást 
érzékelhetik, viszont fontos 
megjegyezni, hogy emel-
lett az épület teljes körű 
gépészeti és energetikai korszerűsítésen esett át. A wellness területe 
teljesen megújult, a korábbi hideg vizes úszómedencét egy modern, 
több tucat, új élményelemmel felszerelt fűtött medence és gyermek-
medence váltotta fel, új szaunavilág, kezelőhelyiségek, wellness bár és 
pihenőterasz került kialakításra. A szálloda épületében új hűtő-fűtő, 
automatizált VRV rendszert építettünk be, új gépészeti vezetékek és 
új nyílászárók kerültek beépítésre. Új konyhatechnológia szereztünk 
be, teljes mértékben megújult a konferenciarészleg: új catering kiszol-
gáló-folyosó és konferenciafalak jött létre és hangszigetelt mobilfalakat 
építettünk be. Az épületben új lifteket szereltünk be és új liftállomá-
sok lettek kialakítva. Új WiFi hálózat, szerverek és TV-telefon háló-
zat került beszerzésre. Az épület akadálymentesítése is megtörtént a 
felújítás során, új recepció és back office terület került kialakításra. 
A korábban diszfunkcionális Sky Lounge teljes mértékben átalakí-
tásra került új hangtechnikával és bártechnológiával – a Boardroom 
megszüntetésével egyetemben – és kifejezetten elérhetővé vált külsős 
vendégek számára is. Az elmúlt két szezonban fejlesztettük a strandot 
is, így 2022-ben a korábbinál magasabb színvonalú szolgáltatást vehet-
nek igénybe szálloda vendégei és a strandra látogatók is. Új játszótéri 
elemeket (kombinált mászóka és kétállásos hinta) vásároltunk, piknik 
asztalokat, kiülő padokat és virágládákat szereztünk be.  A parti kőszó-
rást visszahúztuk a tómederből, felszámoltuk a zöldhulladék lerakót a 
strand végében, új festést kaptak a vizesblokkok, átfestettük a főbejára-
ti épületet és asztalos javítási munkákat végeztünk el. A Hunguest Ho-
tels hozzájárul Balatonalmádi építészeti örökségének megőrzéséhez, 
megtörtént a helyi védettség alatt álló egykori Kakas csárda - eredetileg 
Véghely Dezső - villa eredeti állapotának visszaállítása is. 

A Hunguest BÁL Resort kifejezetten fontosnak tartja, hogy a vá-
ros, a helyi közösség szerves részeként funkcionáljon, ennek egyik 
első lépéseként, a június 11-én megrendezett, neves fellépővel zajló 
rendezvényünkre ingyenes jegykontingenst hirdettünk meg a szálloda 
Facebook oldalán, a kezdeményezés pozitív fogadtatásra talált, így a 
június 25-i gyermekelőadást is megnyitottuk az érdeklődők előtt.  A 
13. emeleti Skyrose Bar az egyik legújabb attrakció az északi parton, 
tetőbárunk nyitva áll külsős vendégek, így a balatonalmádiak előtt is. 
Örömmel fogadjuk helyiek jelentkezését is álláshirdetéseinkre, ezekről 
a szálloda Facebook oldalán lehet tájékozódni.

A Hunguest BÁL Resort újranyitása évente várhatóan több mint 80 
ezer vendégéjszakával és több tízmillió forint idegenforgalmi adóbevé-
tellel járul hozzá Balatonalmádi turisztikai teljesítményéhez, a szálloda 
az egyik legjelentősebb turisztikai szereplő a városban. A helyi közös-
séggel és az azt képviselő önkormányzattal fenntartott kiváló partneri 
viszony számunkra elsődleges. A Hunguest Hotels tulajdonában álló, 
közkert besorolású területen befejező munkálatok zajlanak, várható-
an július 10-tól kerül megnyitásra a Városháza felőli kapu. A közkert 
jelenleg is elérhető a szálloda Bajcsy-Zsilinszky út felőli bejárata felől. 
A Hunguest Hotels tulajdonában álló felüljáró szálloda felőli kapuja a 
korábbi negatív tapasztalatok miatt, vagyonvédelmi okokból júliustól 
már csak kulcskártyával vehető igénybe, ez azonban nem befolyásolja 
a felüljáró hozzáférhetőségét, mivel a 71-es út melletti lépcsőről bárki 
hozzáférhet és használhatja a felüljárót korlátozások nélkül.

 JVEképek forrása: Hunguest Hotel BÁL Resort
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Végzőseink

MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM 12.A 

Pákai Péter Bence, Abod Domonkos, Horváth Dominik, Abonyi 
János, Sárossy Zsombor, Deák Attila Manó, Kiss Barnabás, Gönczi 
Csanád, Sényi Barnabás, Juhász Erik, Fekete Álmos, Molnár 
Csenge Izabella, Jósa Elemér, Torda Bíborka, Pomper Alexandra, 
Puskás Anna Blanka, Balassa Melinda Réka, Boros Petra, Lehotai 
Alexa Kata, Orbán Lili, Marton Eszter, Nagy Bernadett, Kocsor 
Bori, Andó Karina, Orosz Viktória, Hosszu Alexandra, Vecsey-
Körmendi Laura, Varga Verita, Tóth Ildikó, Magyar Edina, Bódis 
Júlia, Dömölki Luca, Kácsor Judit, Járosi Sára Vanda.
Osztályfőnök: Pálné Gáspár Emilia

MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM 12.B

Mesics Jeromos, Szedlák Áron János, Elek Márton, Takács Bálint, 
Bencze Tamás, Szabó Iván Benedek, Csizmazia Marcell Máté, 
Sánta Szabolcs, Jefcsák Máté, Vigh Frodó Gergely, Berényi Anna 
Dóra, Bereczky Fanni, Szünstein Rebeka, Téglás Kata Sára, Kovács 
Hanga, Bérces Bíbor, Vas Vivien Amina, Knolmayer Cathrin Laura, 
Turcsi Rebeka, Mondik Lilien, Iván Dóra Mária, Varga Nóra, 
Fekete Kinga, Gáspár Anna, Szabó Virág, Kamondi Rebeka Mária, 
Selmeczki Petra, Soós Lili Julianna, Bőhm Kitti, Penics Anna, Rózsa 
Kíra Csenge.   Hiányzik: Agócs Lea Flóra, Hideg Doren
Osztályfőnök: Deák-Juhász Ágnes 

A Vörösberényi Általános Iskola Ballagó 8. osztálya:

Nagy Alina Hanna, Vajda Alexa Boglárka, Marton Dorina, 
György Kíra Virág, Fülei-Lengyel Léna, Németh Eszter Boglárka, 
Négele Hanna, Ujvári Gréta, Szőlősi Blanka, Sebestyén Mónika, 
Kiss-Kocsis Anna, Biró Hanna, Móri Alexandra, Klebow Adrián 
Wilhelm, Szántó Dániel, Németh Gergő Dániel, Horváth Rudolf, 
Kovács Diána, Tászler Korina, Tászler Kármen, Nyul Marcell, 
Remsei Csanád, Csáki Lilien, Szabó Zénó, Szecsődi Botond, 
Csizmadia Csanád István
Kovácsné Ulrich Julianna osztályfőnök

„Legyen az életed utazás, haladj afelé, amire vágysz, hagyj magad 
mögött mindent, amit cipelni nehéz.” Mark Lawrence

Györgyi Dénes Általános Iskola 8.A osztály (balról jobbra):

Alsó sor: Blazsur Hanna, Kovács Luca, Kiss Leila Hanga, Pintér 
Laura, Szabolcs Bíborka, Farkas Eszter, Kutics Fruzsina Anita, 
Ács Fanni, Kovács Lotti Hanna, Perényi Dorka, Kiss Luca Mária, 
Göndör Lili
Felső sor: Somogyi Szofi Dalma, Ormai Koppány Konrád, Kiss 
Norbert, Kristály Martin Kevin, Kerekes Csongor Kadosa, Lipcsei 
Márk, Kékesi Viktória osztályfőnök, Kovács Levente, Varga Csanád 
Tamás, Horváth Milán Dominik, Keil Olivér, Farkas Bence, Réger-
Cserép Filip, Éliás Lilla
Hiányzik: Vaczkó Lili

Györgyi Dénes Általános Iskola 8.B osztály (balról jobbra):

Alsó sor: Tóth Virág, Horváth Anna Róza, Páder Mónika, Páder Ani-
ta, Kristály Bianka, Oláh Rebeka, Farkas Luca, Nagy Luca Boróka, 
Brokés Emma, Nemes Rózsa Judit, Tarnavölgyi-Benedek Hédi
Középső sor: Révész Ádám, Takács Ádám, Németh Flórián Lehel, 
Marosi Marcell, Nyári Ádám László, Vecsey-Körmendi Balázs, 
Németh Miklós Zoltán, Sveiczer Dávid
Felső sor: Vincze Gyöngyi osztályfőnök, Bochert Maya Marina, 
Gönczöl Marcell, Rozsos Regő Vilmos, Kiss Levente Botond, Jósa 
Marcell, Hanis Gréta, Vadasné Imrei Katalin osztályfőnök
Hiányzik: Tóth Benedek Attila
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Györgyi iskola hírei Vörösberényi iskola hírei
Június 17-én, Tö-

rökbálinton rendezték 
meg a „Dobd a kosár-
ba!” program országos 
jamboree-ját, melyen 
iskolánk csapata képvi-
selte Veszprém megyét.

A versenykiírás sze-
rint 3-3 elleni kosár-
labdát játszottak a gye-
rekek, melyre külön 
edzéseken készültünk 
fel.

Csapatunk nagy lelkesedéssel, kitartással és jó játékkal kiváló 
eredményt ért el. Kosarasaink a fiú csapatok kategóriájában holt-
versenyben a 2. helyen végeztek.

A csapat tagjai: Gál Domonkos, László Szabolcs, Zsendovics Le-
vente, Nagy Csongor. 

Purgel Henriett pedagógus

Kezes-lábas játszóház a Vörösberényi 
Általános Iskolában

A fenntarthatósági témahét egyik programjaként 2022. 04. 27-
én vendégünk volt a „Kezes-lábas játszóház” csapata. Az átalakított 
szerkezeteik mindegyike emberi erővel működik, amelyeknél nél-
külözhetetlen az összefogás. A roncstelepről megmentett kerékpá-
rok, padlások mélyéről előkerülő kézi hajtányok újjáélednek, új ér-
telmet nyernek a kezük által. Bringás flottájuk világviszonylatban is 
egyedülálló, nagyon sokszínű.  Mi kipróbálhattuk például:
- a magnós bringát, amelynél a bringa tekerésével szólalt meg a zene;
- a tenisz bringát, amely egy biciklivel kombinált teniszlabda ado-
gató gép;
- a fénybringát, amivel megtudtuk milyen különbség van a LED-es 
és a hagyományos izzó energiafelhasználása között.

Hogy csak néhányat említsünk a sok közül. Az alsósok nyolc, a 
felsősök hat helyszínen találkoztak a különböző eszközökkel. A ta-
nulók az osztályfőnökük kíséretében mentek állomásról állomásra, 
ahol a segítő pedagógusok megmutatták az eszközök használatát, 
majd a gyerekek boldogan működtették azokat.

Kovács Katalin Zsuzsanna, szervező

Ballagás és tanévzáró ünnepély a 
Györgyi iskolában

Június 20-án, szombaton ünne-
pélyes tanévzáróval és a végzős 8. 
osztályosok ballagásával zárta isko-
lánk a 2021-2022-es tanévet. Há-
rom év után a teljes iskolaközösség 
előtt, nagyszámú vendég, szülő, 
nagyszülő, hozzátartozó jelenlé-
tében zárult a tanév a ballagással 
egybekötve. A tanévzárón Ács Attila igazgatótól 69 tanuló vehetett 
át jutalomkönyvet, ők mindannyian kitűnő eredménnyel zárták a 
tanévet. A Györgyi Dénes Iskola kiváló növendéke elismerést idén 
öt végzős diák érdemelte ki: Ács Fanni, Kiss Luca, Somogyi Szofi, 
Tarnavölgyi-Benedek Hédi, Révész Ádám. Ők általános iskolai tanul-
mányik alatt minden évben kitűnő eredménnyel végeztek. 

A Györgyi Dénes Általános Iskola Jó tanuló-jó sportolója elisme-
rést Ács Fanni, Kiss Luca, Somogyi Szofi, Tóth Virág és Révész Ádám 
vehették át. Tanulmányi eredményeik végig legalább 4,5-es szintet 
elérték és több iskolai diákolimpiai sportversenyen eredményesen 
képviselték az iskolát.

A tanévzárón köszöntöttük Tóthné 
Kunstár Judit kolléganőnket is, aki szept-
embertől jól megérdemelt nyugdíjas éveit 
kezdi tölteni. Tóthné Kunstár Judit a Györ-
gyi Dénes Általános Iskola tanára, iskolai 
könyvtárosa. Az iskola diákjai szívesen láto-
gattak be nap, mint nap Juca néni könyv-
tárába, ahol mindig érdekes, játékos fel-
adatokkal, naprakész olvasnivalókkal várta 
tanulóit. Az igényesen kialakított könyvtári 
helyiségben lehetőséget teremtett az egyéni és a csoportos önképzés 
megvalósítására. A hagyományos módon működő iskolai könyvtárat 
a kor kihívásainak megfelelően alakította ki. 1998 tavaszán vezették 
be a számítógépes kölcsönzést, melynek előfeltétele volt a könyvtári 
adatbázis építése, a teljes könyvállomány feltárása. Judit néni ember-
szerető, empatikus, békés természete sikeressé tette 14 éven át tartó 
osztályfőnöki munkáját. Osztályainak évről évre tartalmas erdei isko-
lai programokat, a Határtalanul pályázat keretében pedig többször 
határon túli kirándulásokat szervezett. Matematikatanárként tudta, 
hogy az egyes gyermekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása 
különböző stratégiákat, módszereket igényel, ezért folytonosan töre-
kedett a tanulói életkoroknak, az egyéni és a csoportsajátosságoknak 
megfelelő, aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási straté-
giák, módszerek alkalmazására. Tanulóit évről évre sikeresen szerepel-
tette rangos matematikai versenyeken. Judit optimista személyiségé-
vel, a „mindenben a jót meglátó” hozzáállásával, tanácsaival sokszor 
átsegítette kollégáit is egy-egy összetett pedagógiai helyzeten. A prob-
lémamegoldó gondolkodás nála remek taktikai érzékkel és rugalmas-
sággal párosul, ami ezen a pályán, a folyton változó körülmények 
miatt, különösen fontos. Tóthné Kunstár Judit a pedagógus pályáján 
eltöltött 40 éves kimagasló szakmai munkájáért Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremben részesült. Gratulálunk Juditnak a pedagógus pályán 
eltöltött 40 évnyi eredményes és tartalmas tevékenységéhez. Köszön-
jük áldozatos munkáját. Tartalmas, egészségben teli, boldog nyugdí-
jas éveket kívánunk!
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Gimnázium hírei

A fenntarthatóság jegyében 
A fenntarthatósági témahét egyik programjaként vendégünk 

volt a „Kezes-lábas játszóház” csapata. Az átalakított szerkezeteik 
mindegyike emberi erővel működik, amelyeknél nélkülözhetetlen 
az összefogás. A roncstelepről megmentett kerékpárok, padlások 
mélyéről előkerülő kézi hajtányok újjáélednek, új értelmet nyernek 
a kezük által. Bringás flottájuk világviszonylatban is egyedülálló, 
nagyon sokszínű. 

Az egész hetünk a fenntarthatóság jegyében telt. A Föld napja 
alkalmából rajzpályázatot hirdetettünk. A természettudományos és 
az osztályfőnöki órákon beszélgettünk a környezeti problémákról és 
megoldásukról és arról, amit mi, magunk tehetünk a hétköznapok-
ban valamint felhívtuk a figyelmet a műanyag palackok szelektív 
gyűjtésére az iskolai „Tapossa laposra” kukák használatával. Folyama-
tosan gyűjtjük a használt elemeket és mobiltelefonokat a PontVelem 
Okos Program segítségével. 

Hisszük, hogy ez a téma nemcsak egy hétig tart. A gyerekeket 
folyamatosan a tudatos, környezetbarát életre kell nevelnünk.

Kovács Katalin Zsuzsanna, szervező

Utolsó iskolai napok, utolsó közös 
programok  
.... Június 13. Balaton-nap

Papp Bernadett tanárnő 
ötletéből sikeres sportos, já-
tékos, főzőcskézős, csapatépí-
tő napot tartottunk hétfőn a 
strandon és a gimnázium te-
reiben. Köszönjük az élményt! 
Beszéljenek róla Korpádi 
Márk diákunk képei!

Különleges találkozó: 
a solo-vitorlázás szerelmesét, 
Kopár Istvánt ismerhettük meg

Kopár István, Balaton-
almádi Város díszpolgára, 
tengerészkapitány és a vi-
torlázás sport szerelmese 
látogatott a gimnáziumba 
egyik májusi délután.

Lelkesítő előadásában 
több érdekességet meg-
tudhattunk földkerülő 
útjainak történetéből, ne-
hézségeket, örömteli pil-
lanatokat és szakmai információkat egyaránt. Nagy élmény volt 
mindannyiunknak megismerni őt és hallani a tapasztalatairól.

Kopár István ismertette továbbá azt is, hogy a leglelkesebb 
diákoknak a következő hetekben angolul gyorstalpaló vitorlázási 
ismeretek kurzust is tart majd a gimnáziumban, a nyár folyamán 
pedig kipróbálhatják magukat az érdeklődők a vízen is.

A találkozót Dudásné Pirik Mariann intézményvezető szervezte 
meg, a képet Korpádi Márk diákunk készítette.

Diákjaink remekeltek az országos 
olasz versenyen! 

A Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 
a negyed- és ötödéves tanárszakos hallgatók közreműködésével olasz 
nyelvi versenyt hirdetett az olaszul tanuló 9-11. évfolyamos közép-
iskolás diákok számára.  A Centenáriumi Olasz nyelvi Verseny júni-
us 13-i szegedi döntőjébe 3 diákunk került be. A 9. évfolyamosok 
mezőnyét Szabóki Szonja (9B) nyerte, Péli Dorottya (9B) országos 
második lett. A 10. évfolyamosok között Blaskó Adrien 10B-s di-
ákunk második helyezést ért el. Gratulálunk teljesítményükhöz és 
köszönjük felkészítő tanáruk Di Croce Gyöngyi munkáját! 

Példátlan és egyben példaszerű 
összefogás a szülők és az iskola 
polgárai között

Május közepén egy délután diákja-
ink, szüleik és kollégáink által meg-
szépült iskolánk egy része. Megújult 
a kollégiumot körül ölelő kerítés, és 
kapu, valamint frissen csiszolva, fe-
hérre festve várják a padok a díszud-
varra és a hátsó kertbe kiülni vágyó-
kat. A végeredmény magáért beszél! 
A Szülői Munkaközösség koordinálá-
sában nagyon hatékonyan és jó han-
gulatban töltött szülő, diák és tanár 
néhány órát, hol kemény munkával 
a napon, hol finom étkeket fogyasztva az árnyékban. Példátlan volt 
az a létszám, ahányan idesereglettek festeni és főzni a felhívásukra 
ezen az önkéntes napon. Külön büszkeség, hogy a nyelvi előkészítő 
évfolyamos diákjaink olyan kitartással csiszoltak, mázoltak órákon 
át kitartva a munkálatokat záró rendrakásig. Köszönjük a szervezést 
és a megvalósítást a Szülői Munkaközösség elnökének, Antal Berna-
dettnek, és a tagoknak, valamint diáksegítőinknek és a kollégáknak! 

Fotó: Dudásné Pirik Mariann és Korpádi Márk

Tanévzáró a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnáziumban

Június 24-én ünnepélyesen is véget ért a tanév. Óriási büszkeség, 
hogy a 9kny-11. évfolyamig 25 kitűnő és 24 jeles diák, valamint 
számos sportteljesítményéért, kiemelkedő közösségi munkájáért 
vagy kulturális szerepvállalásáért jutalmazott diák vehetett át ok-
levelet, könyvet. Az iskolában tanult minden idegen nyelven meg-
szólaló versmondóinkat és az általuk nyújtott élményt pedig hosszú 
időre a szívünkbe zártuk! Minden diákunknak, szüleiknek és ne-
velőtestületünknek élményekben gazdag, pihenéssel, feltöltődéssel 
teli nyári szünetet kívánunk!

Fotó: Korpádi Márk és Szijártó Jean László
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Romkút - romlottegyház - kőudvar
Balatonalmádi, Litér és Szentkirályszabadja osztozik az egykori római 

villagazdaság bozóttal benőtt területén, amelynek eredeti nevét sajnos nem 
ismerjük. Tudjuk viszont, hogy forgalmas utak kereszteződésénél kétezer 
éve létezett öt nagyobb épület, amelyek közül az utolsó a XVIII. század-
ban csárdaként működött. Ma Romkút néven ismeri, aki ismeri ...

Római villák tömege épült egykoron a sűrűn lakott Balaton-felvi-
déken, méghozzá stratégiai utak közelében, fontos csomópontoknál 
és nem utolsó sorban nagyszerű kilátással bíró helyeken. Veteráno-
kat, azaz kiszolgált katonákat telepítettek ide, akik a kezdetben 10 
hadjáratban való részvétellel, később pedig 28 év szolgálat után ér-
demelhették ki ezt az állami gondoskodást, de mondhatnánk akár 
végkielégítést is. Rangjuknak megfelelő nagyságú területet és külön-
böző kiváltságokat kaptak: orvosi ellátást és gyógyszereket a nagyobb 
városokban, de a házassági- és szerződéskötési jog, valamint a sza-
vazati jog és a tóga viselése valamennyi hadviseltnek, illetve a teljes 
jogú római polgárnak járt. Hogy mennyit 
élvezhettek belőle, az kérdéses, mert általában 
ötvenéves korukban szereltek le és az átlag 
életkor bizony ugyanennyi volt, ámbár sokan 
megélték a hatvanas éveiket is. 

Az alacsonyabb rangúak kolóniákba ke-
rültek, a főrangúak vagy gazdagabbak pedig 
káprázatos villákat építettek, építtettek ma-
guknak, amelyek közül mi a balácai villagaz-
daság feltárt és helyreállított komplexumában 
csodálkozhatunk rá vagyonukra. A mozaik-
padló, a freskók, falidíszek és a fejlett szőlő-
művelés beszédes emlékei elképesztik a XXI. 
századi látogatót. Még elképesztőbb, hogy 
környékünk 20 kilométeres sugarán belül 
még vagy tíz ismert, de feltáratlan villagaz-
daság várja hasonló újjászületését, ami elké-
pesztő összegekbe kerülne. Ez volt az egyik 
oka a Romkút részleges feltárásának is, de a szovjet katonai repülő-
tér közelsége sem mozdította elő az ügyet. Perdöntő persze, hogy a 
közeli Baláca vitathatatlanul a Dunántúl legnagyobb villagazdasága, 
amelyet példás szakértelemmel, szervezéssel és szeretettel tárt fel s tett 
látogathatóvá Rhé Gyula nyomán Palágyi Sylvia.

A Balaton-felvidéken három párhuzamosan futó római út nyomait 
mutatták ki, így a villák száma is itt a legsűrűbb, különösen Balatonal-
mádi és Balatonfüred között. A három római út közül a legészakabb-
ra a Szombathely-Somlóvásárhely-Óbuda a legismertebb és valahol 
Kádárta és Litér között lehetett a legközelebb Vörösberényhez. A 
középső út a Baláca-Szentkirályszabadja-Romkút-Papkeszi vonalon 
vezetett és ez biztosan érintette a mai Romkút területét. A legdélibb 
útvonal pedig közvetlenül a Balaton északi partján futott, amely érin-
tette a mai Alsóörs-Balatonalmádi-Balatonfűzfő területét. Ezeknél az 
útvonalaknak a találkozásánál, illetve kisebb utak metszéspontjánál 
római kori közlekedési csomópontok alakultak ki, mint például a 
mai Nemesvámos, azaz Caesariana, illetve Tác, azaz Gorsium köz-
pontokkal. Kisebb csomópont lehetett a III. században a mai Rom-
kút területe is, ahonnan több irányba is futottak utak, többek között 
Litér, Veszprém, Vörösberény, illetve Budatava felé. Nyomvonalaik 
még ma is azonosíthatók.

Különböző oklevelekben, határjárásokon és birtokperekben 
rendre feltűnt ez az öt épületből álló, még a római korban kiépített 
villagazdaság, bár különböző neveken: Romlott hegyház, Romlott 
egyház, Rútegyház, Romkút, Kőudvar. A változó írásmód szépen 
jelezte a birtokosok félrehallását megörökítő írnokok igyekezetét, 

hogy valami értelmes jelentést tüntessenek fel, másrészt pedig a 
romok egyre felismerhetetlenebb állapotát. Bár a XVII. században 
még ismerték a Romkúti csárdát, de a fentiekből ítélve nem lehetett 
valami „fényes lokál”, így aztán csoda, hogy egy kút és a kettős 
fallal ellátott duzzasztó túlélte az idő romboló hatását. A földdel 
belepett romok, az odavezető 8,3 méter széles római útviszont ékes 
bizonyíték az ott talált római pénzekkel, bronz mécsesfogantyúval, 
ezüstszoborral és ezüstgyűrűvel együtt.

Nagyobb települést sejtenek a régészek a korábban részlegesen 
feltárt öt épület mellett, nem véletlenül kóvályogtak arrafelé a ki-
rándulók mellett a kincslesők különböző fémkeresőikkel. Jómagam 
is jártam arra harminc évvel ezelőtt, amikor beleakadt valami a láb-
körmeim alá és kihúzva egy félbetört csontból készült hajtű volt. 
Meg is mutattam egy szakembernek, akit jobban érdekelt az általa 
okozott seb, mint a műtárgy. Nos, az begyógyult, de azóta is furdal 
a kíváncsiság, hogy mi lehet még a föld alatt. Nem kincsekre kon-

centrálnék, hanem a többi épületre, illetve 
egy eltűnt településre, amelynek akár a latin 
hangzású Bendola is lehetett a neve a közeli 
patak és terület nyomán.

Az eddigi részleges feltárások nyomán ko-
moly falak és alapok kerültek elő, amelyek 
között a régészek különböző termeket sejte-
nek: konyhát, étkezőket, hálószobákat, dol-
gozószobákat, és fogadóhelyiségeket. Ezeket 
hol folyosók, hol pedig átjárók kötöttek ösz-
sze, de még mielőtt restaurálhatták volna az 
addig feltárt részeket nyomban vissza is te-
mették a további megóvás érdekében. Ilyen-
kor mondják félig búsan s félig derűlátón, 
hogy amit még nem tártak fel, az nagyobb 
biztonságban van, hiszen a későbbi techni-
kai felkészültség sokkal több leletet tárhat 
fel. Ilyenkor aggódik az ember, hogy amatőr 

kincskeresők mennyi mindent tehetnek tönkre, sőt hány leletet te-
hetnek felismerhetetlenné. Álmodozni azért sok természetkedvelő is 
kijárt ide a barátaimmal együtt, akiknek évente visszatérő kalandja 
volt a Romkútig kisétálni meg vissza. Ilyenkor még álmodozni is 
lehetett a kétezer évvel ezelőtt ott élt emberek életéről.

Forgalmas utak közelében, friss forrásvíz közelében, elegendő ter-
ménnyel, halak s vadak, valamint bor fogyasztásával teremtették meg 
a külső és belső kényelmet is a márványkővel díszített és jó védett 
padlófűtéses, többszobás házaikban. Mindez persze csak a rómaiakra 
vonatkozott, mert az őslakosok földbe vájt putrija azért teljesen más 
képet mutatott. Mégis felötlik az emberben a kérdés, hogy ha már 
itt is megtalálták az itáliaira emlékeztető tájat és megteremtették ma-
guknak a megfelelő nyugalmas életmódot, akkor nem volt-e több 
hasonló villa vagy villagazdaság a környékünkön? Szakértő régészek 
szerint a teljesen beépített balatonalmádi hegyoldalak és a vízpart 
még nagyon sok római emléket rejtenek, pedig a Balatont nem hasz-
nálták fürdésre, mivel túl hideg volt nekik a vize.

Bennem is fel-felötlött, hogyan éltek-haltak kétezer éve ezen tájon 
emberek állandó háborúskodások közben és után, amikor abban re-
ménykedtek, hogy végre lesz még részük hosszabb békés időkben? 
Egyszer csak hirtelen megszűnt minden a népvándorlás beindulásá-
val és eltűntek a civilizációs nyomok más civilizációk megjelenésével, 
no meg a természet lassú, de biztos térhódításával. Vajon a mai vilá-
got felmérve marad-e magunk után valami a kései kultúrák kutatói 
számára?

Czuczor Sándor

A Romkút villatelepén az egyik épület rekonstruált 
képe. [B. Thomas Edit, 1961 nyomán]
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Népművészeti fesztiválon jártak a 
berényi néptáncosok 

Júniusban a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringató Balaton Nép-
tánccsoportja részt vett a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon. 
A fesztivál lényege az volt, hogy az esemény kapcsán harminc hely-
színen azonos időpontban, sok ezer népviseletbe öltözött néptáncos 
részvételével zajlott. Mi Pápán jártunk, ahol a pápai Református 
Templomban istentiszteleten vettünk részt, s megemlékeztünk 
Csoóri Sándor munkásságáról. Ezt követően a néptáncosok és a 
népzenészek felvonultak a Pápa főterére. Felemelő érzés volt 480 
néptáncossal találkozni és beszélgetni. A déli harangszó után el-
hangzó közös ének és körtánc következett. Nagyon jó érzés volt 
ilyen nagy közösséghez tartozni. Én hiszem és vallom, hogy a tánc 
összetartozást és a szeretetet jelenti.

Délután gálaműsor keretében minden tánccsoport bemutatott 
egy táncot. Az egész Kárpát-medencében 20.000 néptáncos és nép-
zenész vett részt a rendezvényeken. 

Nagyon köszönjük a szervezőknek Müller Anita elnök asszony-
nak, a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesületnek és a Martin György 
Néptánc Szövetségnek. 

Veleginé Pavelka Gizella 

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük 

Böjte Csaba szerzetes, 
és a Kodály Zoltán 
Gyermekkar étkezésé-
nek támogatását július 
15-én a következők-
nek: Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, Fabó 
Péter, Bálint Anna, 
Kishegyi Elek, Békési 
Tibor, Illána Zsóka, 
Töltési Zsóka, Benedek 
Emese, Kurtán Zsuzsa, 
Lőrincz Csabáné

Szeretettel várunk mindenkit a szentmisékre: 07. 14. csütörtök 
17.00 Balatonfüred; 07.15. péntek 18.00 Balatonalmádi Zenepa-
vilon; 07.16. szombat 10.00 Várpalota; 07.17. vasárnap 10.30 Ba-
latonfűzfő, 18.00 Siófok; 07.18. hétfő 18.00 Zirc

Vörösberényi Polgári Olvasókör hírei 
Berényiek találkozója 

26. alkalommal gyűltek össze a Berény utónevű települések kép-
viselői, ezúttal Diósberényben jártunk. A helyi delegációt a város 
részéről Dér András alpolgármester képviselte. Ahogy már szokás, a 
vendéglátó település nagyon kitesz magáért, így volt ez most is, fi-
nomakat ettünk-ittunk, egy kellemes séta során megnéztünk a tele-
pülés legszebb részeit, majd vidám zenés kultúrműsor szórakoztatta 
a vendégeket. Köszönjük a meghívást, a diósberényiek ötösre vizs-
gáztak! Idén Vörösberény 50 fős küldöttséggel képviseltette magát a 
jeles eseményen, hiszen a jövő évben, 2023-ban mi látjuk vendégül 
a Berény utónevű települések lakosait, közel 200 főre számíthatunk. 
Helyesbítés 

A hagyományos szüreti felvonulás dátuma rosszul jelent meg a 
júniusi számban. A helyes időpont: 2022. szeptember 10. szombat 
13 órától estig tart majd a mulatság. A részletes programmal az au-
gusztusi számban jelentkezünk. 

Kasza Katalin, VPOK elnök 
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A Veganeeta lett az „Év Fenntartható 
Vendéglátóhelye”

5 éve – a fenntartható 
gasztronómia napján, június 
18-án – osztják ki a „Fenn-
tartható Gasztronómia Dí-
jakat”. Idén az „Év Vendég-
látóhelye” a Veganeeta lett. 
Árvai Ancsi beszélt erről az 
Új Almádi Újságnak.

- Erre a díjra nagyon büsz-
ke vagyok. Ugyanis az elis-
merésre nem lehet pályázni, 
ezt adják. A sikert tehát a 
csapat érte el, emiatt valósá-
gos értéke van. Nyilván sok 
minden szólt mellettünk. 
A Veganeetában mindig 
tisztaság van. Figyelünk az 
ökológiai lábnyomunkra, egyre több ökotisztítószerrel dolgozunk. 
A csomagolóanyagaink lebomlóak, a hulladékainkat szelektíven 
gyűjtjük. Tavasztól őszig sok helyi alapanyaggal dolgozunk. Nem 
használunk állati eredetű élelmiszereket. Ez is egy környezetbarát 
gondolat szerintem.

- Mikor átadták a díjat, mit mondtál a köszönő beszédedben?

- Az volt a rövid beszédem fő gondolata, hogy soha nem mondom 
azt senkinek, hogy kötelessége átállni növényi étrendre. Csak arra 
kérek mindenkit, hogy szorítsa vissza a húsfogyasztását, amennyire 
csak tudja. Emlékezzen a gyerekkorára, hogy hányszor evett egy hé-
ten húst. A többség egyszer, vasárnap. Arról is beszéltem, hogy egy 
mai, modern étterem kínálatában kell, hogy legyen néhány növényi 
fogás. Ugyanis ha egy társaságban van egy-két növényevő, akkor ők 
fognak éttermet választani.”

- Elég sok húsevő jár a Veganeetába. Mi a titok?

- Szerintem az embereknek nem a hús textúrája hiányzik. Az ízek, 
a szaftosság, a fűszerezés. Ebben hiszünk mi is. A vegán étel is lehet 
ízes, zamatos.

GG

Megújult a strandkönyvtár 

Június 1-jén megnyitott a megújult Strandkönyvtár a Wesselényi 
strandon a röplabdapálya mellett, szemben a gyermekpancsolóval és 
várja olvasóit keddtől szombatig naponta 10-17 óra között. Hely-
ben nagyjából 800 kötetből válogathattok, de a Pannónia Könyvtár 
teljes, 45 ezres állománya elérhető és foglalható innen is. 

Olvasás közben a hangulatos raklap olvasószigetről egyedülálló 
balatoni panorámában gyönyörködhettek és a komfort fokozása ér-
dekében hamarosan napvitorlák is felkerülnek.

De nemcsak könyveket találtok itt, lehetőség van csocsózni, ping-
pongozni, vannak társasjátékok (twister, jenga stb), kifestő a kiseb-
beknek és kedvezményes könyvvásár 100 Ft/db áron.

Délelőttönként a Pannónia állományában lévő mesefilmekből 
mesetévé vetítés, délután pedig kvíz show várja az érdeklődőket 
olyan változatos témákban, mint Harry Potter, Star Wars, Trónok 
Harca, K-Pop, Rejtő Jenő, történelmi, helytörténeti vagy általános 
kvízek. Tervek között szerepel még délutáni mesefelolvasás vagy 
diafilm vetítés, sportesemények (Forma 1-es időmérő futamok, 
Tour de France és Vuelta kerékpáros versenyek) közvetítése illetve 
egyéb esti programok is.

A strandkönyvtár 2008 óta működik a Wesselényi strandon és 
Magyarország Kormánya támogatásával idén már egy megújult kör-
nyezetben, kibővített szolgáltatásokkal várja nemcsak a könyvbará-
tokat, de mindenkit, aki szívesen töltene el egy kis időt a közösségi 
térként is funkcionáló helyszínen.

Forrás: Pannónia Könyvtár FB oldala 

A GONDOS PANNI SZOCIÁLIS 

KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

Ezúton is tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy
a nyári időszaban intézményünk ügyfélfogadási rendje 
Balatonalmádiban a következőképpen alakul:

2022. július hónapban zavartalan nyitvatartással, a 
megszokott ügyfélfogadási időben, hétfőtől péntekig 8:00-
tól 16:00-ig várjuk kedves ügyfeleinket. 
A hétfői hosszított nyitvatartás a gyermektáborok miatt 
szünetel augusztus 31-ig.

2022. augusztus hónapban ügyeleti rendben, 8:00-14:00 
között tartunk ügyfélfogadást.

Augusztus hónapban intézményünk egyéb szolgáltatásai
- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, felügyelt 
kapcsolattartás, előjegyzett tanácsadások -
továbbra is zavartalanul működnek.

2022. szeptember 1-én (hétfőn) újból a megszokott 
munkarendben fogadjuk ügyfeleinket.

Krízis esetén, munkaidőn kívül hívható telefonszám: 
20/378-9527

Békés és szép nyarat kívánunk Önöknek!

              Tisztelettel: Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető 
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BOLHAPIAC LESZ OKTÓBERIG MINDEN 

VASÁRNAP DÉLELŐTT A VÁROSI PIACTÉREN

Városunk nemzetközi hírnevének 
öregbítése – Balmádifjak

Negyedik nemzetközi, Erasmus+ ifjúsági programunkat való-
sítottuk meg Balatonalmádiban. Helyi fiatalok bevonása mellett 
17-25 év közötti fiatalok érkeztek Dániából, Görögországból, Hol-
landiából, Litvániából, Németországból, Olaszországból, Portu-
gáliából, Spanyolországból. Az ifjúsági csere során Balatonalmádi 
megismerésén túl, a fiatalok pénzügyi tudatosságára, a toleranciára, 
a szolidaritásra és a különböző kultúrák megismerésére hívtuk fel a 
figyelmet a „Financial Awareness is a TrendyHabit” c. projektünk 
segítségével.

Csapatunk tagjai Görögországba utaztak, ahol nemzetközi pers-
pektívában foglalkoztak a mentális egészség, a szenvedélybetegségek 
és a természet kapcsolatával. Fiatalokkal foglalkozó szakembereket 
delegáltunk Portugáliába, Guimaraes városába, ahol a digitális lehe-
tőségek tárházába nyertek bebocsájtást a „Digital Impact” c. Eras-
mus+ tréningen keresztül.

Júliusban Dániába, Koppenhága mellé utazik egy 9 fős magyar 
csapat, ahol 13-16 év közötti fiatalok fogják feldolgozni a korosz-
tályukat érintő tabukat, dán, grúz és lengyel résztvevőkkel közösen.

Érdemes figyelni Facebook és Instagram oldalunkat, hogy sen-
ki ne maradjon le az itthoni és külföldi ingyenes lehetőségeinkről, 
programjainkról.

Együttműködő partnereinknek köszönjük szépen az eddigi közös 
munkát. Folytatjuk! 

KE – Balmádifjak Crew

Díszkúttal újraéledő budatavai 
tömbbelső 

Veszeli Lajos és az Almádi P-Art Alapítvány szervezésében végre 
elkészült a díszkút Budataván, amit a helyi közösség egy májusfa 
kitáncolással egybekötött műszaki átadóval és beüzemeléssel június 
elején ünnepelt meg.

A díszkút közepén Beretvás Csanád szobrászművész vöröskőből 
készült vitorlást idéző alkotása áll. A díszkút tervezésében és kivi-
telezésében Schildmayer Ferenc képviselő vállalt szerepet. A díszkút 
megépítésében időt és energiát nem spórolva, számos budatavai la-
kos segített.

A májusfa kitáncolással egybekötött főzőversenyt és a gyermek-
programok megszervezését a budatavai tömbbelső csapata, Illés Ti-
bor vezetésével vállalta magára. A június 4-i rendezvényt Fabó Péter 
képviselő támogatta.

A díszkút átadási ünnepségére várhatóan szeptemberben kerül 
sor, az almádi kéttannyelvű gimnázium fiataljainak bevonásával. A 
hivatalos átadó ünnepségről szóló hírt az augusztusi számban teszik 
közzé.

A budatavai polgárok nevében minden segítőnek és megvalósító-
nak köszönjük szépen munkáját!

KE

A haladó csoportot anyanyelvű

Időpont: Júl. 18-22

Tel: 06 30 269 86 43
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Ingyenes angol nyelvkurzus
két csoportban.

A haladó csoportot anyanyelvű
tanár vezeti.

Helyszín: Balatonalmádi

Időpont: Júl. 18-22

Tel: 06 30 269 86 43
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