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AlmádInfo 
dr. Kepli Lajos polgármesterrel 

Nyolc hónap telt el képvise-
lőtestületi ülés nélkül Balaton-
almádiban, míg június végére 
a járványügyi szabályozás végre 
lehetővé tette, hogy a városatyák 
újra hivatalos formában is egy 
asztalhoz ülhettek és nyilvános 
ülésen tárgyaltak több, fontos, 
Almádit érintő témában. A ko-
rábbiakhoz hasonlóan most is 
konstruktív, együttműködő ülést 
tartottunk, mindenki tette a dol-
gát, így csaknem minden napi-
rend végére pontot tettünk.

Egészségház üzleti terve – az elfogadás későbbre halasztva 

Az előre meghirde-
tett témák közül volt 
néhány olyan, melyet  
elhalasztottunk. Egyik 
ilyen napirend volt az 
Egészségház üzleti ter-
ve. Az erről szóló hatá-
rozatot még az egyéni 
jogrend időszakában 
nekem, mint polgár-
mesternek kellett volna 
jóváhagynom. Ezt nem 
tettem meg, s ennek oka 
az volt, hogy az Egész-
ségház, működése során 
először veszteséggel 
tervezte ezt az évet. A 
dokumentumból azon-
ban hiányzott a helyzet indoklása, hogy miért van mínuszban a 
költségvetésük és egy terv, amely megoldást kínál erre a tartha-
tatlan helyzetre. Tudni kell, hogy az idei évtől, a pályázati fenn-
tartási idő lejárta után az Egészségház már üzleti tevékenységet is 
folytathat. Ez azt jelenti, hogy az intézményben már magánren-
deléseket is lehet végezni, így a plusz bevétel véleményem szerint 
orvosolhatja a bajt. Viszont a beterjesztett beszámolóban erről szó 
sem esett, ezért visszaküldtük főorvos asszonynak azzal a kéréssel, 
hogy újra dolgozzák át a dokumentumot. A júniusi ülésre ismét 
megkaptuk az üzleti tervet, tulajdonképpen változatlanul, csupán 
számszakilag módosítottak rajta. De mivel a felügyelőbizottság az 
átdolgozott beszámolót még nem fogadta el, így a testület sem 
tárgyalhatta meg. Emiatt halasztottuk el ezt az egyébként fontos 
napirendet. 

Kerényi Imre Kult-Magtár 

A vörösberényi Magtár műemléképülete városunk neves polgá-
rának, Kerényi Imrének a nevét vette fel. A névváltoztatást dr. 
Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk és számos helyi köz-
életi személy javaslatára tárgyalta meg és fogadta el egyhangúan 
a testület. A legendás színházi rendező, tanár, publicista, kiváló 
művész Almádihoz és Vörösberényhez erősen kötődött, bárhol is 
élt vagy dolgozott, a családi birtokra mindig visszatért, ahol és 
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ahogyan csak tudta, segítette a 
város kulturális életét. A kolos-
tor és a magtár városi tulajdon-
ba kerülésében hatalmas szere-
pe volt, s súlyosbodó betegsége 
sem akadályozta meg abban, 
hogy egy új művelődési intéz-
ményt hozzon létre. Ahogy az 
előterjesztés is megfogalmazta, 
mi, almádiak tartozunk annyi-
val Kerényi Imrének, hogy Vörösberény e csodálatosan felújított 
épületegyüttese nevében egy olyan embert idézzen meg, aki egész 
életében a magyar kulturális értékek megőrzését és fejlesztését tar-
totta legfontosabb feladatának, s ezért nemcsak országosan, de itt, 
Balatonalmádiban is nagyon sokat tett. 

Almádi új arculata 

Informális ülésen már többször egyeztettünk a város új arcula-
táról, de a június végi ülésen hivatalosan is döntött erről a kép-
viselőtestület. Az új Balatonalmádi logó és a szlogen megjelenik 
majd a különböző arculati elemeken, városmarketing termékeken, 
a honlapon és például az ún. Nivea gömb is így lett átalakítva. 

Egészségpart – szűrőbusz Almádiban 

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság a Veszprém me-
gyei egészségügyi intézményekkel és a Semmelweis Egyetemmel 
együttműködve idén nyáron Egészségpart elnevezéssel népegész-
ségügyi szűrő- és felvilágosító programot indít a Balaton északi 
partján, melynek célja a helyi lakosok és a nyaralók szűrése és 
egészségnevelése. Balatonalmádiban július 31-én és augusztus 
1-jén, a Wesselényi strandon találják az érdeklődők a szűrőbu-
szokat. Az ingyenes program fókuszában a melanóma áll, de do-
hányzással kapcsolatos CO-szűréssel, fogászati és szájhigiéniai ta-
nácsadással, általános állapotfelméréssel és egészséges életmóddal 
kapcsolatos vizsgálatokkal, tanácsadással és elsősegélynyújtással 
várják az érdeklődőket.  A képviselőtestület egyhangúan járult 
hozzá a szűrőbusz elhelyezéséhez. 

Bölcsőde 

Jó híreink vannak a bölcsőde-projekttel kapcsolatban is, mely-
ről napirend előtt számoltam be a testületi ülésen. Mint köztudo-
mású, május végén a közbeszerzést eljuttattuk a Magyar Állam-
kincstár illetve a Közbeszerzési Főfelügyelet felé és június végén 
végre megérkezett a feltétel nélküli támogató hozzájárulás. Túl 
vagyunk már egy előzetes ellenőrzési, ún. exante eljáráson, most 
már kiírható a közbeszerzés. Ezt mi azonnal, a lehető legrövidebb 
határidővel meg is tettük, s a lehetséges pályázóknak két hetük 
lesz benyújtani a pályázatukat. A kiértékelést a törvény által elő-
írtak szerint, de a minél rövidebb idő alatt szeretnénk lefolytatni, 
hiszen az a cél, hogy augusztusban már sor kerülhessen a szerző-
déskötésre, s a munkálatok szeptemberben megkezdődhessenek. 
Az új bölcsőde pedig jövő év elején, terveim szerint kora tavasszal 
átadásra kerülhet. 

Egészségház Balatonalmádi - 
forrás: kitervezte.hu

Kerényi Imre - forrás: index.hu
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Strandszezon 

Forró júniuson vagyunk túl, s a július is hasonlóan melegnek 
ígérkezik, s ez a tény Balatonalmádinak, mint idegenforgalomból 
élő városnak nagyon jó, hiszen a szezon alig kezdődött el, máris 
megtelt nyaralókkal a város és a strandjaink már most szinte telt-
házzal üzemelnek. Panaszra tehát semmi okunk, hiszen a nyár első 
hónapjában máris 38 millió forintos bevételt könyvelhettünk el. 
Csak összehasonlításként a tavalyi év hasonló időszakában mind-
össze 22 millió forint profitot termelt a város. 

A strandfelújítási munkálatok elkészültek, bár a legtöbb feladat 
elvégzése után még nem tudtuk rögtön átadni a fürdőzőknek a 
területet, hiszen pl. füvesítés alkalmával – akár gyepszőnyeg te-
rítése, akár magvetés történt – a friss gyepnek előbb meg kellett 
erősödnie. Mostanra azonban már minden strandunk használható 
és bízom abban, hogy a Kisfaludy Program támogatásával elvég-
zett felújításokat és ezáltal a szolgáltatások minőségének javulását 
mindenki örömmel fogadja majd. 

Bölcsőde lesz a Kánya villából - forrás: balatonalmadi.hu

Parkolás 
Tény az, hogy a nyári időszakban, mikor sok nyaraló érkezik 

a városba és a lakosságszám szinte a háromszorosára növekszik, a 
parkolóhelyek, főleg a strandok környékén kevésnek bizonyulnak. 
Sokan választják ilyenkor a tilosban parkolást, mint pl. a Szent 
Erzsébet liget természetvédelmi területét, de mindenkinek tudnia 
kell, hogy közterület-felügyelőink és a rendőrök is figyelik ezeket 
a területeket, és ha szükséges, büntetést is kiszabnak. Szeretnék 
azonban mindenkit megnyugtatni, hogy korántsem az a célunk, 
hogy elriasszuk a nyaralókat azzal, hogy nem tudunk parkolóhe-
lyet biztosítani, de a parkot mindenképpen szeretnénk megóvni 
és a maga szépségében megőrizni. A probléma tehát sokrétű. Vé-
leményem szerint a fizetős parkolás bevezetése valamelyest meg-
oldást kínál majd erre a helyzetre, hiszen ha fizetni kell a par-
kolásért, akkor jobban meggondolják a strandolók, hogy autóba 
üljenek-e vagy lesétáljanak a partra. Az önkormányzat – ha csak 
ideiglenesen is – újabb parkolóhelyek kialakítására törekszik, fő-
ként a Wesselényi strand környékén és a belvárosban, hiszen eze-
ken a területeken a legégetőbb a probléma. Hosszú távú megoldás 
mindenképpen egy parkolóház vagy mélygarázs építése lenne, de 
ez nyilván nem önkormányzati forrásból fog megvalósulni. 

Dr. Kepli Lajos polgármester 

Wesselényi strand 2021. júliusában - fotó Dr. Kepli Lajos



Megoldást kínálunk a június 30. után történő napelem rendszerek telepíté-
sére, energetikai korszerűsítés kedvező finanszírozással, továbbra is szaldó 
elszámolással!
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Egy döntés, ami egyszerre kíméli pénztárcánkat és 
környezetünket

Talán az ipari forradalom idején fejlődött olyan ütemben az 
energiaipar, mint manapság a napelemek térhódításával. Ám amíg 
a XIX. századi modellváltás a környezet szennyezésével járt együtt, 
addig a mostani solar-rendszerek pont ellenkezőleg, környezetter-
helés nélkül biztosítják az energiát a mindennapokban. Ráadásul 
a naperőműfarmok mellett immáron könnyedén, a saját háztartá-
sunkat is felszerelhetjük ilyen technológiával. A veszprémi Solar 
Rendszerépítő Kft. szakembereivel néztük meg a lehetőségeket és 
a beszédes statisztikákat.

A ’90-es évek elejéhez képest 30%-kal növekedett a hazai lakos-
sági villamosenergia felhasználásának aránya, derül ki a KSH erről 
vezetett statisztikájából, ugyanakkor sokáig ezt a megnövekedett 
energiaigényt fosszilis energiahordozókkal elégítették ki, ezzel is nö-
velve Magyarország ökológiai lábnyomát. A fordulópontot a 2010-

es évek hozták el, amikor a magyar piacon is kezdett elterjedni a 
napelem-technológia, ráadásul meredeken emelkedő görbével.

Hogy hova vezethető vissza a Napból származó megújuló energia 
térnyerése, arra Szakos Ferenc, a Solar Rendszerépítő Kft. ügyveze-
tője a számok nyelvén ad választ.

„Egy átlagos családi ház energiafelhasználása 5-6000 kW/h között 
van éves szinten. Ezt az igényt egy 4,5-5 kW-os rendszerrel már ki 
lehet váltani, ami 12-13 napelemet jelent a tetőn. Amikor megtervez-
zük ezeket a rendszereket, mindig az előző évi fogyasztásból indulunk 
ki, tehát mondhatjuk azt is, hogy minden háztartás személyre szabott 
konstrukciót kap tőlünk, amikor belevágnak ebbe a beruházásba.”

A napelem-technológia kapcsán viszont van még néhány kérdés, 
ami laikusok számára ködös lehet, de Ferenc segítségével ezekre is 
könnyen fény derül. Ilyen például az a dilemma, hogy ha felhős az 
égbolt, a napelemek működnek-e.

Napelem rendszerek telepítése
továbbra is „SZALDÓ” elszámolással!
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„Felhős és ködös időben is termelnek, igaz ilyenkor kisebb mennyi-

ségben, mint ideális napos időben. Magyarország éghajlata egyébként 
kedvez a napelemeknek, és mivel éves szinten nézzük a termelést, a nyá-
ri hónapokban bőven megtermeli azt a mennyiséget, amit elvárhatunk 
egy ilyen berendezéstől.”

A logikát követve, szintén felmerül, mi történik, ha több áramot 
termelünk, mint amennyire háztartásunknak szüksége lenne?

„A Solar Rendszerépítő Kft-nél mindig úgy tervezzük meg a beren-
dezéseket, hogy az megközelítőleg annyi áramot termeljen, amennyi 
éppen fedezi a háztartás fogyasztását. Ha mégis többlettermelés van, 
azt az áramszolgáltató megvásárolja, ám számla ellenében jóval keve-
sebbért, már-már elhanyagolható összegért.”

Végül ismét barangoljunk el a számok földjére! Tegyük fel, hogy 
régóta szeretnénk lakásunk kényelmét egy jakuzzival bővíteni, eset-
leg egy elektromos autó vásárlásán gondolkodunk. Egészen eddig 
bele kellett kalkulálni azt is, hogy ezek a berendezések – amellett, 
hogy költséges a beszerzésük – megnövelik az áramszámlát. Viszont, 
ha napelemekkel váltjuk ki a hálózatot, a villanyszámla a jövőben 
kikerül a családi költségvetésből, a megspórolt pénzt pedig nyugod-
tan fordíthatjuk ezekre a régen vágyott termékekre és működteté-
sükre.

2021. június 30-ig lehet megvalósítani azokat a napelem-fejlesz-
téseket, amelyeknek az Otthonfelújítási támogatási program akár 
50%-át is támogatja a magyar háztartásokban. Tehát már nincs idő 
ilyen jellegű fejlesztésben gondolkodunk, viszont mi megoldást tu-
dunk nyújtani azoknak, akik erről a támogatásról lecsúsztak.

A mi általunk nyújtott megoldással 2023 december 31.-ig le-
hetséges Napelem rendszert telepíteni úgy, hogy továbbra is ma-
rad az ügyfél a kedvező „SZALDÓ” elszámolásban.

Ezért érdemes most meghozni a döntést, amelyben a Solar 
Rendszerépítő Kft. a tervezéstől a megvalósításig  személyesen is 
segít.www.solar-re.hu

2020 tavaszán elhatároztuk, napelemet 
szeretnénk. Döntésünket költségtakarékosság és 
környezettudatossági szempontok befolyásolták, 
szerettük volna a háztartásunk villamosenergia-
felhasználását napenergiából biztosítani, 
valamint szempont volt az is, hogy a napelemek 
segítségével a fűtési szezonban be tudjunk segíteni 
a ház hőháztartásába, alternatív fűtési módozatok 
alkalmazásával, minimálisra csökkentve ezzel a fűtési 
költségünket.2020 májusában egy baráti ajánlást 
követően felvettük a kapcsolatot a Solar Rendszerépítő 
Kft-vel. Egy gyors helyszíni és szakmai konzultációt 
követően testre szabott ajánlatot kaptunk a rendszer 
kivitelezésére. Az ajánlatot elfogadtuk és korrekt, precíz 
kivitelezés mellett kulcsrakész rendszert kaptunk. Az új 
technológiát 2020 júliusában élesítettük. Elégedettek 
vagyunk, a telepített rendszer azóta is kifogástalanul 
működik. Utólag is köszönet a Solar Rendszerépítő Kft.-
nek!

Répási Róbert, gyulafirátóti lakos



Különdíjas az almádi fagyi 
A Balatoni Turizmus Szövetség immár 8. alkalommal hirdette meg 
a Balaton Fagyija versenyt. A versenyre összesen 13 nevezés érkezett 
a Balaton környéki cukrászdák, kézműves fagylaltozók részéről.
A zsűri június 5-én körbejárta a Balatont és végigkóstolta a 23 ne-
vezett édes csodákat, majd meghozták a nem könnyű döntést. Az 
eredményhirdetésre a mai napon a balatonföldvári Hajózástörténeti 
Látogatóközpontban került sor, ahol a sajtó nagy érdeklődését övez-
ve a négytagú zsűri kihirdette az eredményt. Az év Balatoni Fagyija 
címet egy máriafürdői fagyizó „mézesem” elnevezésű fagyija nyerte 
el. 

Az almádi Amaretto Fagyizó meggyes gomolyasajt pirított dióval el-
nevezésű fagyija különdíjat kapott! Gratulálunk! 
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Bringapark és pumpapálya 
Vörösberényben 

Hivatalosan átadásra került a vörösberényi pumptrack, azaz pum-
papálya. A kerékpáros ügyességi pálya Magyarország Kormánya tá-
mogatásával, az Aktív Magyarország Program részeként, valamint 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának jóvoltából valósult meg 
a Vörösberényi Általános Iskola mögötti területen. Fontos fejlesztés 
valósult meg a városban, hiszen a pálya nagyban hozzájárul a gye-
rekek mozgáskoordinációjának, egyensúlyérzékének fejlesztéséhez, 
valamint a szabadban, jó levegőn, mozgással eltöltött idő minden-
képp hasznos a mai digitalizált világban. Köszönjük mindenkinek, 
aki a fejlesztés megvalósulásához hozzájárult. 

forrás: FB Balatonalmádi Város 

Hamarabb érünk Veszprémbe 
Jó hír a Veszprém és Almádi között autózóknak: június végén 

elindulhatott a közlekedés az almádi úti csomópontban. A nyári 
szezonban az Almádi és a Füredi csomópont is teljes kapacitással 
üzemelhet, de korlátozások lesznek.  

Fotó: FB 8200 Veszprém 
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KLASSZ a pARTon! Fesztivál 
Ingyenes nyáresti koncertek Érdi Tamás zongoraművész-
szel és barátaival

A Cimbora Alapítvány 2021. július 11. és augusztus 13. között 
hetedik alkalommal rendezi meg a Klassz a pARTon! fesztivált, 
amit 2015-ben Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ala-
pított.

A Klassz a pARTon lényege, hogy kivigyük a klasszikus zenét a 
koncerttermekből, a fesztivál keretében neves előadók és fiatal te-
hetségek jelennek meg szabadtéri színpadokon, parkokban, templo-
mokban, kastélyokban, szalonokban vagy éppen strandokon, ahol 
bárki az ingyenes koncertek hallgatója lehet, legyen az egy éppen 
arra sétáló nyaraló vagy egy vájtfülű rajongó. Idén két nagyszerű 
művész, Fischer Annie és az öt éve elhunyt Kocsis Zoltán emlékét 
szeretnénk felidézni a fesztiválon.  

Nagy megtiszteltetés, hogy az idei fesztivál is Balatonalmádiban 
indul és a klasszikus zene egy héten át vendégeskedik a városban, 
Balatonalmádi összesen 8 eseménynek ad otthont. Az ingyenes kon-
certek helyszíne a Szent Erzsébet Liget és a Szent Ignác Templom. 

2021. július 11. (vasárnap), 20 óra, BALATONALMÁDI, Szent 
Erzsébet Liget Anima Musicae Kamarazenekar, Érdi Tamás zon-
goraművész

2021. július 12. (hétfő) 17 óra, BALATONALMÁDI, Szoborpark 
Legyél a Cimboránk ! Cimbora Együttes interaktív versműsora 

2021. július 12. (hétfő) 20 óra, BALATONALMÁDI, Szent Er-
zsébet Liget Gulyás Bence operaénekes, Molnár Marcell zongora-
művész

2021.július 13. (kedd) 20 óra, BALATONALMÁDI, Szent Erzsé-
bet Liget Simone Bodoky-van der Velde, Bodoky Gergely fuvola-
művészek, Balog József zongoraművész   

2021. július 14. (szerda) 20 óra, BALATONALMÁDI, Szent Er-
zsébet Liget Bábel Klára hárfaművész, Illés Eszter fuvolaművész

2021. július 15. (csütörtök) 20 óra, BALATONALMÁDI, Szent 
Erzsébet Liget In Medias Brass Quintet  

2021. július 16. (péntek), 20 óra, BALATONALMÁDI, Szent Er-
zsébet Liget Simon Izabella, Várjon Dénes zongoraművészek

2021. július 17. (szombat), 20 óra, BALATONALMÁDI, Szent Ig-
nác templom Keszei Bori operaénekes, Dohnányi Kamarazenekar, 
koncertmester Gazda Bence 

2021. július 18. (vasárnap) 20 óra, BALATONALMÁDI, Szent Ig-
nác templom Vigh Andrea hárfaművész, Drahos Béla fuvolaművész

Újra VasútArtjáró 
26 alkotó közel 70 munkájából nyílt kiállítás az aluljáróban. A 

VasútArtjáró egyedülálló tárlat az országban, idén már 17. alkalom-
mal került megrendezésre, Fábián László és Jáger István grafikus-
művészek szervezésében. A tárlaton az Almádiban élő és a városhoz 
köthető művészek alkotásai láthatók, fél éven keresztül. 

Az alkotók - fotó Penovácz Károly Napló  - forrás veol.hu

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a Balatonalmádiban tartóz-
kodókat, hogy a 2021. július 1-én 8:00 órától a Balatonalmádi, Dr. 
Óvári F. utca – a Semmelweis utcai útcsatlakozástól a Verseny utcai 
kereszteződésig – augusztus végéig egyirányúsításra került. A kerék-
párosok továbbra is behajthatnak mindkét irányból.

Megértésüket köszönjük! 
Városgondnokság Balatonalmádi
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Tanítóktól búcsúzott a Györgyi iskola 
Czuczay Zoltánné

Czuczay Zoltánné gyermekkorában 
határozta el, hogy tanító szeretne len-
ni. A Lovassy László Gimnáziumban 
érettségizett, majd felvételt nyert a 
győri Apáczai Csere János Tanító-
képző Főiskolára. Pályakezdése, 1981 
óta tanít a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában, illetve annak jogelődjében 
a Balatonalmádi I.sz. Általános Isko-
lában. Az elmúlt 40 évben a nevelő-
testület egyik meghatározó tagja volt. 
Felettesei hamar észrevették magas 
színvonalú oktató-nevelő munkáját. 
Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette, az új tanítási módszerek 
elsajátítása érdekében sok tanfolyamot végzett, a tanultakat pedig 
munkájában alkalmazta. Tudását önképzéssel is folyamatosan gya-
rapította. Tanítványai a megyei tanulmányi versenyeken kiemelke-
dő eredményeket értek el, több tanítványa jutott országos döntőbe 
különböző matematikaversenyen, ahol mindig előkelő helyen sze-
repeltek. 

1993-2015-ig, 22 évig volt az alsó tagozatos munkaközösség ve-
zetője. Ez alatt az idő alatt számtalan iskolai programot, tovább-
képzést, kirándulást szervezett kollégái támogatásával. A városi 
rendezvények megvalósításában is sokszor vállalt feladatot. Több 
éven keresztül dolgozott, mint az iskola Közalkalmazotti Tanácsá-
nak tagja, Minőségirányítási Csoport vezetője, majd az Intézményi 
Tanács Elnöke. 2015-től intézményvezető-helyettesi kinevezést ka-
pott. Ebben az évben beiratkozott a Műszaki Egyetem közoktatási 
vezető szakára, ahol kitüntetéssel végzett 2017-ben. 

Nevelési-oktatási munkájában a gyerekekkel és a szülőkkel való 
kapcsolata kiváló. Tiszteletben tartja a gyermekek személyiségét, tu-
datosan keresi a bennük rejlő értékeket. A tanulóihoz mindig felelő-
sen és elfogadóan viszonyult. Gyermekközpontúsága, hivatástudata 
példaértékű. Munkájára igényesség, pontosság, következetesség, 
szakmaszeretet jellemző..

Kucserkáné Moravcsik Katalin

Szerencsére napjainkban is vannak 
olyan pedagógusok, akik kimeríthe-
tetlen erővel végzik nemzedékeken 
átívelő munkájukat. Ilyen tanító 
Kucserkáné Moravcsik Katalin, aki 
pályakezdése, 1981 óta tanít a Györ-
gyi Dénes Általános Iskolában, illetve 
annak jogelődjében a Balatonalmádi 
I.sz. Általános Iskolában, ahol álta-
lános iskolai tanulmányait is végez-
te. A Lovassy László Gimnáziumban 
érettségizett 1980-ban. Ezt követően 
felvételt nyert a győri Apáczai Cse-
re János Tanítóképző Főiskolára. Tanulmányait nappali tagozaton 
kezdte, majd az elő év után tanítani kezdett jelenlegi munkahelyén. 
Így levelező tagozaton fejezte be a főiskolát 1983-ban.

Az elmúlt 40 évben kiemelkedő oktató-nevelő munkát végzett. 
Módszertani tudását folyamatosan fejlesztette, a tanultakat pedig 
munkájában alkalmazta. Tanítványai a megyei tanulmányi ver-
senyeken kiemelkedő eredményeket értek el, sőt többen országos 

szintig jutottak. A hátrányos helyzetű tanulókra is nagy gondot for-
dított. 2014-ben, elsők között pedagógus II. minősítő vizsgát tett. 
Az elmúlt évtizedekben az alsó tagozatos munkaközösség meghatá-
rozó egyénisége volt, 2015-től pedig ő a munkaközösség vezetője.

Szervezőkészsége kiemelkedő. Mindig aktívan részt vett az iskolai 
rendezvények szervezésében. Számtalan iskolán kívüli programot 
is szervezett: kirándulásokat, erdei iskolát, bálokat, családi napo-
kat, továbbképzéseket, kulturális bemutatót. A városi rendezvények 
megvalósításában is példaértékű munkát végzett. 2020-ban meg-
kapta a Veszprémi Tankerület által alapított Lámpás-díjat.

Kapcsolata a gyerekekkel és a szülőkkel is példaértékű. Kreati-
vitásával kivívta kollégái tiszteletét is. Személyiségéből adódóan 
igyekszik maximálisan megoldani a rá háruló feladatokat. szereti a 
kihívásokat. Nyitott az új dolgok iránt. Munkáját igényesség, pon-
tosság, hivatástudat és gyermekközpontúság jellemzi.

Tóth Mária

Szolnokon a Finommechanikai 
és Műszeripari Szakközépiskolában 
érettségizett, ahol vegyészlaboráns 
végzettséget szerzett 1977-ben. Eb-
ben az évben felvették a szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola matema-
tika-kémia szakra. 1992-től a bala-
tonalmádi Györgyi Dénes Általános 
Iskola matematika-kémia szakos taná-
ra. Alapvető jellemzője a hivatástudat, 
szakmaszeretet és az igényesség. Min-
dig a tanulók és a gyermekek érdekét 
tartotta a legfontosabbnak.

Kiállt az igazáért, és igyekezett a konfliktushelyzeteket kompro-
misszumokkal megoldani. Kollégaként emberségével vívta ki a tan-
testület tiszteletét. Időt nem kímélve, szeretettel végezte munkáját.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
eredményei

A 2020-2021-es tanévben rendhagyó módon került megren-
dezésre a Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Az egyik legrangosabb 
matematikai erőpróba a pandémiás helyzetre való tekintettel on-
line formában, iskolai helyszínen került lebonyolításra. Tanulóink 
ebben a helyzetben is remekül helytálltak, az elmúlt évekhez ha-
sonló nagyon szép eredményeket értek el. Az iskolák rangsorában a 
Györgyi Dénes Általános Iskola idén is a megyei II. helyezést érte el.
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70 éves az almádi óvoda
Az Almádi Magocskák Óvoda idén ünnepli 70. születésnapját. 

Városunkban 1951-ben alapították az állami óvodát, azóta több 
helyszínen működött az intézmény. Kezdetekben a Kossuth utca 5. 
szám alatt, Dr. Zolnayné lányneveldéje helyén. Vörösberényben, az 
50-es években az Ady Endre utcában működött az óvoda, melyet 
2001-ben zártak be. A Kánya Villában 2, majd 3 csoportot is fo-
gadott az épület, melyet az 1985-ös földrengés után újítottak fel, s 
egészen 2019-ig működött óvodaként. A villa melletti lapos épület 
1976-ban épült, a főzőkonyha mellett 3 csoport töltötte itt a hét-
köznapokat egészen a 2019-es kiköltözésig. 1986-ban, a földrengés 
után épült a régi Mogyoró utcai óvoda, ahol 3, később 4 csoport 
lakott, ezt az épületet 2019-ben lebontották. Ebben az évben köl-
tözött be az intézmény az új, 10 csoportnak otthont adó csodaszép 
épületbe, a Mogyoró út 1. szám alá.  

Az almádi óvoda első vezetője Nánási Mihályné Rózsa néni volt, 
majd őt követte Borbély Zoltánné Anci néni, aztán Sári Jánosné Ma-
rika, majd 2001-től Herczegné Budai Bea vezette az intézményt. 
2019-től Beckerné Sabján Ottilia vette át és viszi a stafétát. Jelenleg 
a 10 csoportba összesen 252 gyermek jár.

Az óvoda alapítványát Herczegné Budai Bea és a Kedves család 
kezdeményezésére alapították, a kezdetekkor Kiss Renáta, majd 
Sziráczky Valéria és jelenleg Bors-Földi Kata elnöklésével működik. 

Az almádi óvoda története egy több évtizedes történet, amely te-
lis-tele van szebbnél-szebb emlékekkel. A jeles évforduló kapcsán 
igyekeztünk összegyűjteni régi emlékeket, újságcikkeket, képeket, 
melyből csodálatos kiállítást szervezünk, így mondva köszönetet 
mindenkinek, aki részese volt és segítette az óvoda életét, minden-
napjait. Külön köszönet illeti a szülőket, nagyszülőket, akik minden 
időben támogatták az óvodát, hiszen kezdeményezéseik és összefo-
gásuk nyomán a gyermekek újabb élményekkel, eszközökkel lehet-
tek gazdagabbak, mint például a kirándulások, koncertek, bálok, 
fejlesztő játékok, mezítlábas ösvény, kiságyak, tornateremben lévő 
mászófal, kiskert… 

Szintén szülői javaslat alapján jött létre egy új kezdeményezés az 
óvodában. A régi idők, épületek emlékére minden olyan gyermek, 

Legkiemelkedőbb egyéni eredmények:
Ther Dénes 2.o. IV. helyezés, Erdei Péter 3.o. X.helyezés, Fazekas 
Csongor István 4.o.VIII. helyezés, Cselik Mandula Lujza 4.o. 10. 
helyezés, Kádár Simon 4.o. XII. helyezés, Takács Petra5.o.XI. he-
lyezés, Lippai Nagy Róbert 5.o. XII. helyezés, Rozsos Benedek 5.o. 
XIII. helyezés, Kővári Kincső 6.o.IV. helyezés, Keil Olivér 7.o. VIII. 
helyezés, Németh Flórián 7.o. X. helyezés, Lipcsei Márk 7.o. XII. 
helyezés, Körmendi György 8.o. X. helyezés

Díjazott pedagógus: Sári Gyuláné
Csapatverseny eredmények:
2. évfolyam megyei III. helyezett (Lipcsei Adél, Ther Dénes, Zentai 
Jázmin) 3. évfolyam megyei IV. helyezett (Erdei Péter, Jakus Kamil-
la, Gáspár Gergő) 4. évfolyam megyei III. helyezett (Cselik Mandu-
la Lujza,Fazekas Csongor István, Kádár Simon) 5. évfolyam megyei 
III. helyezett (Lippai Nagy Róbert, Rozsos Benedek, Takács Petra) 
6. évfolyam megyei IV. helyezett (Kővári Kincső, Hegyessy Zsom-
bor, Nagy Dávid) 7. évfolyam megyei III. helyezett (Keil Olivér, 
Lipcsei Márk, Németh Flórián) 8.évfolyam megyei VII. helyezett 
(Körmendi György, Gáspár Bence, Buda Roland)

Felkészítő pedagógusok: Csécsi Zoltánné, Papp Veronika,Vadas 
Györgyné, Glöckl Eszter, Kucserkáné Moravcsik Katalin, Czuczay 
Zoltánné, Czaunné Marton Adrienn, Tóthné Kunstár Judit, Sári 
Gyuláné, Ézsiásné Szakonyi Márta

Gratulálunk minden résztvevőnek, felkészítő pedagógusnak!

aki kijárta az óvodát, és minden olyan dolgozó, aki itt töltötte élete 
egy részét, mostantól itt hagyhatja a keze nyomát jelképként, egy 
kis kő formájában, melyet az óvoda udvara emlékként megőriz a 
jövő nemzedékének. A kis kövek a mezítlábas ösvényünk mellett 
találhatóak és az üzenetük: „Itt hagytam a jelem”.

Óvodánk pedagógiájában kiemelt szerepet kap az egészséges 
életmódra, a mozgás szeretetére való nevelés, hiszen már óvodás 
korban fontos megalapozni a gyermekekben azokat az egészség- és 
testkulturális magatartáskészségeket, szokásokat, amelyek az egész-
séges életvitelhez szükségesek. Ahhoz, hogy elégedett emberekké 
váljanak, már kis korban törekedni kell az „ép testben ép lélek” esz-
meiség megalapozására. Óvodánk célja, hogy a gyermekek az együtt 
töltött közös élményeket testi-lelki jó élményként raktározzák el, 
ami megalapozza a mozgás szeretetére építő életmódot, és ez – re-
ményeink szerint – elkíséri őket egész életükön át.  

A júniusban átadott Ovi-Sport Pálya olyan optimális feltétele-
ket biztosít a gyerekek számára, amely hozzájárul a gyermekkori 
kompetenciák fejlesztéséhez, a sokoldalú tapasztalatszerzési lehető-
ségekhez, amely által örömtelivé és játékossá tehetjük a gyermekek 
mozgásfejlődését, s ezáltal egész személyiségük fejlődik. Hálásak 
vagyunk minden támogatónknak, akik szívügyüknek tekintették a 
pályázat sikerességét, mellettünk álltak és segítettek nekünk kap-
csolataik révén.

Ez az elmúlt 70 év gyönyörűséges pillanatok sorozata! Az óvoda-
pedagógusi pálya számunkra nem csak munka, hanem hivatás, ami 
kitölti egész életünket. A gyermekekkel való együttlét – minden 
létező nehézség ellenére – naponta ad nekünk gyönyörűséges pil-
lanatokat. A csillogó szemek, a mosolygó arcok, az ölelések többet 
érnek minden szónál. 

Köszönjük, hogy a hozzánk járó gyermekek és családjaik felfedez-
ték és felfedezik magukban azokat a közösségteremtő erőket, hagyo-
mányokat, szokásokat és újdonságokat is, amelyek erőt és hitet ad-
tak és adnak a gyakran kapaszkodók nélküli világban. Olyan emberi 
kapcsolatok alakultak ki ebben az elmúlt 70 évben, melyek által 
mindenki jobbá válhatott. Olyan értékeket közvetítettünk minden 
korban, amelyek segítettek és segítenek gyermekeknek, szülőknek, 
munkatársaknak helytállni a mindennapi életben! 

Az ünnepnapon összeért a múlt, a jelen és a jövő. Örülünk, hogy 
elődeink, régi dolgozóink közül többen velünk ünnepeltek, ők azok, 
akik áldozatos munkájukkal, gyermekszeretetükkel, alázatosságuk-
kal, hivatásuk iránti elkötelezettségükkel irányt mutattak, segítettek 
nekünk, fiatalabbaknak, öregbítették az óvoda hírnevét, felnevelték 
az almádi gyerekeket. Néhányan a jelenlegi dolgozók közül az ő kis 
óvodásaik voltunk, s most már mi nevelhetjük a jövő nemzedékét, s 
talán lesz a jelenlegi óvodásaink között is valaki, aki majd ebben az 
óvodában fog dolgozni. 

Beckerné Sabján Ottilia 
óvodavezető
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Matematika ünnep 
A vörösberényi diákok szeretik a matematika tantárgyat. Évről-

évre egyre több diák szeretne részt venni a különböző matematikai 
próbatételeken. A Matematikai Tehetségekért Alapítvány az idén 
is megrendezte Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt. A tan-
tárgy népszerűsítéséért és megszerettetésért rendezett bajnokságon 
az idén is jól szerepeltek diákjaink. Büszkék vagyunk tanulóinkra, 
kik képviselték iskolánkat ezen a rangos megmérettetésen. Az ered-
ményeknek együtt örültünk!
Évfolyamokban a megye legjobb 10 tanulója közé került diákjaink:
Gál Benedek 2.a   1. hely
Lehoczky Gergő 4.a     5. hely
Balogh Enikő 6.b  9. hely
Szántó Dániel 7.o. 4. hely
Simkó-Tardi Márk 6.b 6. hely
Czúni Vilmos 8.b  9.hely

Kiemelkedő eredményt ért el az országos összehasonlításban a 
2. évfolyamos Gál Benedek, aki a 3040 másodikos induló közül 
a 18. helyezett lett, Lehoczky Gergő 4. évfolyamos tanulónk, aki 
a 2330 fős negyedikes mezőnyben a 80. helyezést érte el, valamint 
Szántó Dániel 7. osztályos diákunk, aki 1711 főből a 101. helyet 
szerezte meg.

Évfolyamonként a megye legjobb 25 diákja közé összesen 20 ta-
nulónk jutott be, mindannyian igazgatói dicséretben részesültek. 

Gratulálunk minden versenyzőnek és a felkészítőknek: Kovács 
Katalin Zsuzsanna; Kovácsné Ulrich Julianna; Zanathy László ta-
nárnak és Bucsyné Mészöly Judit tanítónak.

Vörösberényi iskola hírei

Sikerek a Zrínyi Matematikaversenyen
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny szervezőinek az idei tanévben 

nehéz feladata volt. A vírus miatt többször kellett megváltoztatni 
a verseny időpontját. Ezért május 12-én az első, mindenki által - 
alsó- és felsőtagozaton is - jelenléti oktatásban töltött héten zajlott 
a megmérettetés. Iskolánk diákjai kiemelkedően szerepeltek ebben 
a nehéz helyzetben is, hárman pedig az országos döntőbe is beve-
rekedték magukat.

Gál Benedek a 2.a osztályból megyei 1. helyezett lett, ezzel Vesz-
prém megyét képviselve tovább jutott az országos döntőbe, ahol az 
ország legügyesebb 90 kisdiákja között végül az országos 42. helye-
zést érte el. 

Lencz Kristóf a 4.b osztályból megyei 2., Cziráki Sára szintén a 
4.b osztályból megyei 4. helyezést ért el. Mindketten részt vehettek 
az országos döntőn, amelyre a megyei fordulóban legjobban teljesítő 
99 diákot hívták meg. Itt Sára a kiemelkedő országos 26. helyen 
végzett, Kristóf is szépen teljesített, országos 67. helyet szerzett.
A megyei fordulóban kiválóan teljesítő további tanulóink:
Nagy Csongor a 3.b. osztályból megyei 5. helyezés,
Boros Lilla az 5. osztályból megyei 6. helyezés,
Szántó Bence a 3.a osztályból megyei 7. helyezés,
Puspán Elena a 3.a osztályból megyei 8. helyezés.

A megye általános iskoláinak csapatversenyében is nagyon szépen 
szerepeltünk.

A második osztályos csapatunk (Gál Benedek; Becker Filippasz; 
Remsei Hanna) megyei 2. helyezett, a harmadik osztályos csapa-
tunk (Nagy Csongor; Szántó Bence; Puspán Elena) is megyei 2. 
helyezett, és a negyedik osztályos csapatunk (Lencz Kristóf; Cziráki 
Sára; Czúni Csaba) szintén megyei 2. helyezést ért el a matematika 
tagozatos Kossuth iskola csapatai mögött.

Az ötödikes csapat (Boros Lilla; Bódi Tamás; Demeter Ádám) 
megyei 4. helyezett, a hatodikos csapat (Takáts Boglárka; Balogh 
Enikő; Szűcs Botond) megyei 5. helyezett, a hetedikes csapat 
(Szántó Dániel; Szabó Zénó; Szecsődi Botond) megyei 6. helye-
zett, a nyolcadikos csapat (Mesics Borbála; Czúni Vilmos; Szántó 
Benedek) megyei 4. helyezett lett.

Nagyon büszkék vagyunk tanítványaink sikereire, ez a legszebb 
jutalma munkánknak, amellyel az iskolák közötti összesítésben me-
gyei 3. helyezést ért el iskolánk.

Felkészítő pedagógusaik: Bucsyné Mészöly Judit; Kovács Katalin 
Zsuzsanna; Kovácsné Ulrich Julianna; Zanathy László

Vörösberényi rajzosok
A tehetséget rejtegetni lehetetlen. Egyszer, valamikor, valamiért 

előtör. Azt gondolnánk, mi felnőttek, hogy a mai, lüktető életvite-
lű, fiatal generációt nem köti le az alkotás folyamata, nem mélyed 
el hosszú időre belső, szubjektív világába. Pedig megteszik, és még 
milyen sokan!

Az elszigetelődés, a bezártság idején sok gyermek a képzőművé-
szetben találta meg mentőövét, gazdag fantáziavilágának kifejezhe-
tőségét. Nem kellett más, csak némi útmutatás, egy cseppnyi té-
matartás, és már adott is a rajzpályázatra érett művészpalánta. Ha 
versenyszellem is a motiváció része hajtóerejének, nem is állítja meg 
semmi a pályázatokon való részvételben.

Fontos megemlíteni a felhívások feltételrendszerét, mely túlzott 
kötött keretek közt tartása a gyermeket nem inspirálja. Szerencsére 
ebben a tanévben ilyen téren is változott a világ: a pályázatok szabad 
teret engedtek az egyéniségeknek mind témában, mind elvárásokban. 
„Megzöldülök” – rajzpályázat: 

Természet, ősz, tisztaság, szépség. Ki ne szeretné e színkavalkádot? 
30 diákunk igényes alkotásával neveztünk. 3 helyezés lett a miénk:

Keszei Levente rajza
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1. Keszei Levente 8.b
2. Vajda Alexa Boglárka 7.o.
3. Rezi Bendegúz 8.a, továbbá szintén 3. helyezést ért el az alsó ta-
gozatosok közt Jakab Mihály Levente 2.b osztályos tanulónk
Köszönjük a BalKom Kft. nyújtotta lehetőséget, a honlapon kiállí-
tott műveket, a nyereményeket!
„Ebben benne vagyunk” – logó pályázat: 

Lakóhelyünk szeretetére, tiszteletére épít. Hogy csillogott a sze-
münk! Kutattunk, fényképeztünk. 20 színvonalas művet küldtünk 
a megyei értéktár bizottságnak, és ismét nyertünk:
2. Krix Franciska 6.a
3. Vajda Alexa Boglárka 7.o.
Köszönjük a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Bizott-
ságának az értékelésről készült videót, a jutalmakat!
„A víz érték!” – rajzpályázatok:

A víz világnapja alkalmából, a víz védelméért, megbecsüléséért 
minden embernek tennie kell! Mi rajzoltunk. 12 alkotás, egy díja-
zott: Különdíj: Köő Jázmin 5.o.
Köszönjük a Bakonykarszt Zrt. nyújtotta lehetőséget, a könyvjutal-
mat! Köszönjük a DRV Zrt. színvonalas kiállítását Siófok főterén, 
ahol 3 diákunk művét láthattuk.
„Ilyen volt nekem a Ski43”

Az eplényi síaréna Ski43 programjának zárásaként meghirdetett 
országos rajzpályázaton Puspán Elena, 3.a osztályos tanuló alkotá-
sát díjazta a zsűri.  A büszkeségen túl egy Dorko ajándékcsomag is 
jutalma volt az ügyes kezű kisdiáknak.
„Közlekedés” – rajzpályázat:

Mert közlekedni tudni kell, a veszélyhelyzeteket elkerülni, illetve 
felismerni életfeltétel. Nem játék, de játszva tanulni is élvezetesebb. 
5 felső tagozatos gyermek alkotott kimagaslót.
Különdíjat kapott Bokros Kincső 6.a osztályos tanuló, akinek műve 
továbbjutott a megyei fordulóba.
Alsó tagozatosaink is remekeltek, területi díjazottak lettek: Gál Be-
nedek és Kelemen Hanna 2.a osztályos tanulók, valamint Juhász 
Gréta 2.b osztályos tanuló.
Köszönjük Balatonalmádi Rendőrkapitányságának a lehetőséget, a 
nyereményt!  …múlt, jelen…jövő tanévben folytatjuk!

Bujtás Hilda, felkészítő pedagógus

Gimnázium hírei 
Június második fele számos olyan ünnepélyes eseményben bővel-

kedett, amellyel méltó módon zárhattuk le a 2020/2021-es rend-
hagyó tanévet 

Ballagás a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban

Örömteli és egyben megható pillanatok részesei lehettünk júni-
us 16-án és 17-én. A májusi online ballagási ünnepséget követően 
a tanév lezárásával végre személyesen is volt lehetőségünk a 12. A 
és a 12. B osztályok diákjait, valamint Di Croce Gyöngyi (12B) 
és Kanyó Péter (12A) osztályfőnököket ünnepélyesen és a ballagási 
hagyományoknak megfelelően elbúcsúztatnunk. A szabadtéri ese-
ményre  a szóbeli érettségijük napján késő délután szüleik és hozzá-
tartozóik jelenlétében kerülhetett sor. 

Az utolsó osztályfőnöki órák 17h-kor kezdődtek, majd miután 
a diákok megkapták tarisznyáikat, elindultak az iskola falai között 
egy utolsó közös sétára. A könyvtárban és a kollégiumban különle-
ges búcsúdekoráció fogadta őket. A díszudvari ünnepség első része 
egy hagyományos évzáróra emlékeztetett, amelyen Dudásné Pirik 
Mariann intézményvezető köszöntője után oklevelek, az iskola leg-
jobb véradója plakettek és a Patrik-díj átadására is sor került. Az ün-
nepség második részében az érettségi elnökök ismertették tapaszta-
lataikat és a végzős diákok eredményeit. A kitűnően érettségizettek 
az intézmény emlékplakettjében részesültek. Az érettségi valamint 
iskolai bizonyítványok kiosztása után a diákok virággal köszönték 
meg tanáraiknak az elmúlt évek munkáját. Végül tanárok és diákok 
együtt koccintottak az érettségizettek jövőbeni tervei sikeres meg-
valósulására. Honlapunk képes összeállításában mindkét osztály 
ballagási ünnepsége részletesen nyomon követhető, itt csak néhány 
képet közlünk. A fotókat Stiger Ádám készítette.

Tanévzárás a gimnáziumban

Június 23-án lezártuk ezt a rendhagyó és különleges tapasztalatok-
ban gazdag tanévet gimnáziumunkban is. Dudásné Pirik Mariann 
intézményvezető köszöntője és Pákai Péter Bence 11. A osztályos 
diák szavalata tette ünnepélyessé a kitűnő és jeles bizonyítvánnyal 
tanévet záró diákoknak, valamint a közösségi, kulturális és sport-
tevékenységért járó oklevelek, tárgynyeremények, jutalomkönyvek 
kiosztását. A tanév végi bizonyítványokat a tanulók osztályfőnöke-
iktől vehették át. A nyári szünetre élményekben gazdag, tartalmas 
időtöltést és jó pihenést kívánunk! Találkozunk szeptember 1-én!

Tantestületi kirándulás

Június 25-én a tanévzáró tantestületi értekezletet követően egy 
kellemes délutánt töltött nevelőtestületünk együtt a Folly Arboré-
tumban. A csodaszép környezetben kis csapatépítésre, kikapcsoló-
dásra és hangulatos évbúcsúztatóra volt lehetőségünk.

Zeneiskola hírei
A Liszt Ferenc Kamaraze-

nekar „Mesélő hangjegyek” 
rajzpályázatának különdíját, - 
mint a legaktívabb iskola - a 
balatonalmádi Kósa György 
Zenei AMI nyerte el. A kü-
löndíj egy privát Liszt Ferenc 
Kamarazenekar minikoncert.

Az „1 – 4. osztály” korcso-
portból 6 nyertest hirdet-
tek ki. A nyertesek között 
van Evans Indigo hegedűs 
tanítványunk is. Az ő jutal-
ma egy egyéni zeneóra, vagy 
„Jobbagyféltekés rajz – Valdor 
Art” online rajztanfolyam.

A rajzokat a szolfézsórák keretén belül készítették a gyerekek Ná-
dasné Varga Katalin irányításával.

A pályázó rajzok nagy része megtekinthető a Zeneiskola kültéri 
hirdetőtábláján.
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A jezsuita kolostor kövei
Elhalkult, és elhalt az orgona...

De új nesz kél most a templomfalakból.
Nem halljátok? Itt körül a falakban

Dobognak a beépített kövek.

Egy hete hivatalosan is újra van kolostorunk. Megtörtént az át-
adás, méghozzá ünnepélyes keretek között. Emlékezetes Reményik 
Sándor verssel idézte meg Oberfrank Pál igazgató úr a kolostor és 
templomépítő Buffleur Gáspárt, aki éppen háromszáz éve született. 
Vele együtt megidézte a színigazgató, egyetemi tanár, politikus és 
publicista Kerényi Imrét, aki éppen három éve ment el közülünk 
és most odafentről mosolygott le mindannyiunkra. Kiemelték őt az 
ünnepi szónokok, 
a kultúráért felelős 
államtitkár, Fekete 
Péter, országgyűlési 
képviselőnk és par-
lamenti államtitká-
runk, Dr. Kontrát 
Károly, valamint 
polgármesterünk, 
Dr. Kepli Lajos. 
Benne volt a be-
szédekben minden 
vörösberényi job-
bágy, aki a XVIII. 
század közepén 
építette és tágabb 
értelemben benne 
volt mindenki, aki ehhez a jeles alkalomhoz és csodálatos épület-
hez hozzájárult erejével, ötletével, kitartásával és lelkesítő szervező 
munkájával. Ennek ellenére, illetve ezeken túl azért jómagam pár 
személyiséget és civil szervezetet név szerint is kiemeltem volna. 
Dr. Kerényi Lászlót, Csomai Géza és Veszeli Lajos tevékenysége 
nélkül ugyanis nem jutottunk volna ide, mert nem hagyták veszni 
Vörösberény ősörökségét, az itt élők ősi jussát.

Olyan szimpatikus volt a vállalás, hogy 5 civil szervezet együtt 
azonnal mellé állt minden tagjával együtt, akiknek ez a tette se 
merüljön feledésbe: Vörösberényi Nyugdíjas Klub, Vörösberényi 
Polgári Olvasó Kör, Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör, a 
Magyar Vöröskereszt vörösberényi alapszervezete és a Vörösberényi 
Lovas Egylet Balatonalmádi.

Az ünnepi beszédek sorsa már csak ilyen, de az azt megelőző dol-
gos hétköznapok és az ezután bekövetkező kulturális belakás a mi 
helytörténetünk szerves része. Kincset kaptunk vissza és ezt a kin-
cset úgy kell megőriznünk a következő nemzedékek számára, hogy 
a több mint tízezres lakosságú kisváros egyik ékköve maradhasson. 
Természetesnek tűnik, hogy látogassuk, sőt magától értetődő, hogy 
tovább gazdagítsuk, sőt közös emlékezetünk összetartó kapcsa le-
hessen. Nyári táborok, színházi előadások és kiállítások ideális hely-
színeként hoz életet a falak közé a felújított kolostor!

Miért hangsúlyozom mindezt éppen most? Hangsúlyozom, mert 
nem tehetek mást: tavaly ugyanis a tíz megkérdezett helyi lakos kö-
zül csak egy tudta, hogy hol van a kolostor! Hangsúlyozom, mert 
az Új Magyar Nagylexikon Balatonalmádi szócikke még mindig 
„bencés apátságról” ír és összekeveri a Monostorapáti és Kapolcs 

között létezett egykori hiteleshellyel, Almáddal. (Az már csak hab a 
tortán, hogy a Szent Jobb kápolna arany mozaikjait Lotz Károlynak 
tulajdonítja, holott Róth Miksa műhelyében készültek.) Hangsú-
lyozom végül azért is, hogy mi lakjuk be a visszakapott épületet, 
mert civil szervezeteink méltatlan körülmények között zsúfolódtak 
össze a volt vörösberényi kultúrházban. A ragyogóan tevékenyke-
dő nyugdíjasklubunk például még tagfelfelvételi korlátot is életbe 
léptetett, mert már szinte heringként szorongtak egy-egy ünnepi 
rendezvényen.

Nem árt azért tudni azt sem, hogy a neves bencés szerzetes, régész 
és művészettörténész, Rómer Flóris 150 évvel ezelőtt még látta azt a 
római sírkövet, ami a kolostor falába volt beépítve. Egy itt élő római 
polgár, Claudius két életben maradt fia, Nigrinus és Potens állíttat-

ta a 25 éves korban 
elhunyt testvérük, 
Domitinus emléké-
re. Micsoda ereklye 
lenne ez most, ha 
nem kerül el meg-
magya r á zha t a t -
lan módon innen 
Csákvárra, majd 
pedig valamilyen 
múzeumi kőtárba, 
aminek a pontos 
helyét az elmúlt 
30 évben sem tud-
tam kideríteni. Az 
se lenne rossz, ha 
tudatosítanánk és 

népszerűsítenénk azt a későbarokk stílust, amit a kolostor, a Lo-
yolai Szent Ignác katolikus templom és a Magtár képvisel. Győr, 
Esztergom, Szombathely és Zirc, illetve Kalocsa barokk szentélyei 
majdnem minden művészettörténeti értekezésben kiemelt helyen 
szerepelnek s nem véletlenül nem hanyagolták el őket az elmúlt 
300 évben sem.

Tárjunk akkor fel újabb és újabb értéktárba kívánkozó helyi 
épületet, de velük együtt azonban össze kellene szedni az elkalló-
dott elkóborolt, illetve elveszettnek hitt tárgyi emlékeinket, mert 
van valahol végre hely méltó módon kiállítani, közkinccsé tenni és 
megőrizni őket. Igen gazdag helyi gyűjtemények – egy élet műve – 
várnak állandó kiállításra és csodálatos tehetségű helyi ifjak pedig 
bemutatkozásra. Egy kisvárosnak, amely most már nem is olyan 
nagyon kisváros, hacsak nem kínai, indiai vagy akár amerikai mér-
tékkel nézzük, komolyabb kötelezettségei vannak az ott élőkkel és 
az oda látogatókkal szemben. Természetesen nem áltatom magam 
azzal az illúzióval, hogy a kolostor és a magtár, azaz új nevén a Keré-
nyi Imre Kult-Magtár minden ilyen gondot egy csapásra megold, de 
hogy nagyon sokon segít, az viszont biztos.

Mindezeken felül már azt az amerikai meghatározást sem kell el-
viselnünk, amely szerint kisváros, azaz township, ahol az utcai lám-
pák elhalványulnak, amint bedugjuk a konnektorba a villanyborot-
vát. A magyar definíció az volt, hogy kisváros a falunál nagyobb, de 
a városnál kisebb település. Lakosság alapján az 5 és 50 000 közötti 
lélekszámig még kisváros maradhat Balatonalmádi, de a minden-
napi igények kielégítésén túli kulturális és turisztikai ellátás esetén 
akár középvárossá is fejlődhetünk.

Czuczor Sándor
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Átadták a Ciszterci Rekreációs és 
Továbbképzési Központot

A Zirci Ciszterci Apátság régi terve valósult meg a Balatonalmá-
diban felépült és átadott Ciszterci Rekreációs és Továbbképzési Köz-
ponttal. A Központ elsődleges célja az Apátság iskoláiban tanuló 
diákok nyári táboroztatása, továbbá iskolai lelkigyakorlatoknak és 
továbbképzéseknek is helyszínt biztosítani, de a szabad kapacitások 
egész évben nyitva állnak más egyházi vagy rendi fenntartású isko-
lák, és világi érdeklődők részére is. Az Apátság régi álma valósult 
meg idén, amikor elkészült a 21. századi színvonalú Rekreációs és 
Továbbképzési Központ. Tíz évet kellett várni az átadásra, hiszen 
Balatonalmádi önkormányzata 2011-ben hívta fel az apátság fi-
gyelmét a rossz állapotú, egykori általános iskola épületének hasz-
nosíthatóságára. A lehetőség egybecsengett azzal az oktató-nevelő 
modellel, hogy az ifjúság leghatékonyabb nevelésének helyszíne és 
ideje a tanórákon kívüli, esztétikus épített környezetben eltöltött 
minőségi idő. A telek megvásárlása után számos körülmény miatt 
megtorpant a beruházás, amely lendületét 2017-ben nyerte vissza. 
Ring Miklós és Palla Károly építészek terveit az LTV Interior Kft. 
építőipari cég, mint generálkivitelező valósította meg. Az impozáns 
épület a Balatontól mintegy 200 méterre található, telkén intenzív 
zöldesítésnek köszönhetően nem csak az Apátság, de Balatonalmádi 
városának is büszkesége lehet. Az átadott központ színes, fiatalos te-
reivel, kényelmes, összkomfortos szobáival, modern berendezésével 
nem csak funkciójában, de esztétikájában is alkalmas a testi-lelki 
épülésre, kikapcsolódásra. A kétszintes épület egyszerre 133 diák 
és pedagógus elszállásolására alkalmas. A komplexumhoz kápolna, 
közösségi terek, saját konyha-étkező és többfunkciós sportpálya is 
tartozik.

Forrás: https://www.ocist.hu/

Pedagógusnap 2021.
A járványhelyzet miatt Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi város pol-

gármestere és Dudás Zsolt, a Humán Bizottság elnöke a város ne-
vében online köszöntötték az almádi pedagógusokat. Az ünnepnap 
alkalmából dr. Csonka Pálnénak gyémántdiplomát és Czuczor Sán-
dornak az aranydiplomát adtak át. Gratulálunk, és jó egészséget 
kívánunk!

Fotó: Tabányi Kata

Czuczor Sándor Pál
Pécsett született, 1945. december 4-én. Középiskolai tanár, gim-

náziumi igazgató, újságíró, helytörténész, jószolgálati nagykövet, 
címzetes igazgató, aki a  Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium megalapítása, 1987 óta tevékenykedik városunkban, mint 
a gimnázium alapító igazgatója. Városunk meghatározó egyénisége, 
több cikluson keresztül önkormányzati képviselő és az oktatási és kul-
turális bizottság elnöke volt. Előadásai, szónoki beszédei, tárlatnyitói 
irodalmi értékűek, magával ragadóak.  Minden tevékenysége mögött 
ott van a türelmes, kitartó, példaértékű munka. Tisztelet és elismerés 
övezi nemcsak kollégái, de városunk polgárai körében is.
Tagságai:
• 1980-tól a Angol-Magyar Filológiai Társaság tagja
• 1983-tól az Angoltanárok Nemzetközi Egyesületének (IATEFL) 

tagja
• 1988-tól ECTARC (Európai Kulturális Hagyományőrző Egyesü-

let) kelet-európai referense. Kutatóterülete a két tannyelvű oktatás, 
magyar-angolszász kapcsolatok, és Wales kelta öröksége.

• 1988-tól az Új Almádi Újság alapító és szerkesztőbizottsági tagja
• 1997-től a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítvány elnökségi tagja
• 2005-ben az Európai Középiskolai Igazgatók Szervezetének és az 

Európai Nemzedék nevű ifjúsági szövetségnek az alelnökeként jó-
szolgálati címet kapott.

• 2009-től a Balatonvin Borlovagrend jószolgálati nagykövete
• 2014-től a P-ART Alapítvány kuratóriumi tagja
• 2016-tól tagja Balatonalmádi Város Értéktár Bizottságának
Munkája elismeréseként nagyon sok kitüntetést kapott bel-és külföl-
dön egyaránt, városunkhoz kötődően 2008-ban Váth János díjban 
részesült. Ars poeticájával vallja, hogy előre kell gondolkodni: „Főnix-
ként kell csinálni, mindig tudni kell felébredni porainkból.”
Dr. Csonka Pálné, szül. Csomai Erika

Tanítói pályafutását 1960-ban Nagykarácsony Általános Iskolá-
ban kezdte, , majd 1970-ben Pécsett Mezőgazdasági ismeretek és 
gyakorlatok szakos tanári diplomát szerzett. Mikor 1970-ben férjét 
Dunaújvárosba helyezték, a Móricz Zsigmond ének-zenei általános 
iskolában kezdett dolgozni, ahol a Kodály módszer szerint a taní-
tottak. 1977-ban Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
ének-zene tanári képesítést szerzett. Lehetősége volt Kecskeméten 
a Kodály Intézetben komplex zenei kurzus elvégzésére, mely tudást 
a az Éneklő Ifjúság hangversenyeken alkalmazott. Népdaléneklési 
versenyek, az Éneklő Ifjúság ének versenyek megszervezését és le-
bonyolítását irányította hosszú éveken át. A gyermekek és a zene 
szeretete vezette végig tanári pályafutása során.
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Street Training Balaton – Másfél órás 
minitréningek a Balaton partján is
Mert tanulni bárkitől, bármikor, bárhol lehet

2021. július 24-én, szombat délután élettel telik meg Balaton-
almádiban a móló melletti park. A Street Training Balaton immár 
második alkalommal várja az érdeklődő, nyitott fiatalokat és idő-
sebbeket a mólónál. Miért? Mert a szervezők, a BENT Egyesület és a 
FLOW Alapítvány tagjai vallják: „tanulni bárkitől, bármikor, bárhol 
lehet”. Még a szabadban, parkban, a Balaton partján is. És érdemes.

A Street Training Balaton olyan ingyenes, újszerű tanulási alka-
lom, amelyet évek óta Budapesten a Városligetben, online (határo-
kon átívelően), 2020-tól a Balatonon, idéntől pedig Debrecenben 
is megrendeznek. Az eddigi események elégedett érdeklődők ezreit 
mozgatták meg és gyűjtötték közösségbe. A rendezvény célja a tava-
lyihoz hasonló: egymásra és tanulásra nyitott emberek összegyűljenek 
egy kellemes szabadtéri helyszínen, leüljenek másfél órára, és egy-egy 
témát úgy átbeszéljenek, hogy általa gazdagodjanak. A résztvevők 
idén is közel 30 kiváló, többségében Balaton-környéki trénertől - és 
természetesen egymástól - is meríthetnek tudást.

A 90 perces minitréningek két idősávban, 14 és 16 órakor kezdőd-
nek. A park nyújtotta természetes környezet és az egyedülálló bala-
toni panoráma mellett szinte adja magát, hogy akár a fűre leterített 
pokrócokon ülve beszélgetnek a résztvevők. A tréningek témája széles 
spektrumot ölel fel. Lesz szó az eredményes kommunikációról család-
ban, illetve az üzleti világban, stresszkezelésről és vezetőket támogató 
kérdésekről. Az érdeklődők választhatnak azonban olyan csoportot 
is, ahol a fókusz a „reziliens”, rugalmas életvezetésen, vagy az emberi 
játszmák okos felismerésén és kezelésén lesz. Aki nyitott, az egymás 
után következő két csoportba is jelentkezhet. 

Az esemény külön érdekessége, hogy önkéntességen alapul. A 
trénerek térítésmentesen vállalják a tréningeket, a résztvevők nem 
fizetnek belépődíjat. Semmi politika, semmi üzlet. Annál több tu-
dásmegosztás, egyéni és együttes tanulás, jó közösség. A lényeg a mi-
nőségi együttlét: emberek, akik jól érzik együtt magukat, egymástól 
inspirálódnak és tanulnak. Ezáltal magukat és a másik embert is job-
ban megértik, ami jobbá és szerethetőbbé teszi családi, munkahelyi és 
egyéb közösségeinket. 

A második Street Training Balaton tehát 202. július 24-én, 
szombaton 13:30 és 18:00 óra között a Balatonalmádiban a móló 
melletti parkban várja a résztvevőket. A gyermekekre is gondolnak a 
szervezők: amíg anyu és/vagy apu kikapcsolódik, addig a kicsiknek és 
nagyobbacskáknak érdekes oktató-ügyességi játékokat kínál a Buda-
pest School Veszprém csapata. 

A részvételhez az előzetes regisztráció, valamint további informá-
ciók az esemény honlapján érhetőek el: https://streettraining.hu/
balaton-2021.    Nagyné Czuri Eszter

a szervező BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület elnöke
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Hulladékudvart nyitottunk – aki 
hallja, adja át!

Folytatjuk a májusban elkezdett beszélgetést Rákos Andrással, a 
BalKom Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. A téma – a zöldhulladék és 
Balatonalmádi eltérő adottságú településrészeinek problémája. 

Káptalanfüreden okozza a legnagyobb gondot a zöldhulladék...
Igen, de nagy részének ott is kellene megtalálni a helyét. Abszurd, 

hogy 60-80 literes dízel fogyasztású kukásautókkal járjuk a várost, 
és Balatonfüredig szállítjuk a zöldhulladékot, ahelyett, hogy hely-
ben kezdenénk vele valamit. Nem gazdálkodunk a zöldhulladékkal, 
ami érték is lehet.

Az erdő a legnagyobb adottság. És persze feladat is egyszerre. 
Ha egy hatalmas zöld terület közepén akarunk élni, az valóban 
irigylésreméltó helyzet, de sok feladatot is ad, és sok költséggel jár. 
Ezeket a feladatokat elsősorban az ott élőknek kell megoldaniuk, 
nem lehet csak arra várni, hogy majd megoldja az önkormányzat, 
vagy a szolgáltató. Ez igazságtalan lenne a kerttel nem rendelke-
zőkkel szemben. A zöldhulladék kérdése nem általános probléma. 
Maximum a lakosság 30 százalékának okoz fejtörést. Egy Budatavai 
negyedik emeleti lakosnak nincs zöld hulladéka, mégis ugyanany-
nyit fizet, mint egy hatalmas, fákkal teli telek tulajdonosa, akinek 
az alapszolgáltatás tartalmazza mind a házhoz menő gyűjtést, mind 
pedig a hulladékudvarba való beszállítás lehetőségét.

Egy hölgy azt írja, hogy rengeteg nála a tölgyfalevél, amely na-
gyon nehezen komposztálódik…

Valóban. A komposztálás egy külön szakma. Nehéz a leveleket 
komposztálni. Le kell őket aprítani (pl lombszívón keresztül), ho-
mogenizálni, struktúra anyaggal keverni, nedvesíteni, forgatni, 
levegőztetni és akár a folyamat végén rostálni. A komposztálást, 
környezettudatos kertgondozást sajnos újra meg kell tanulnia az 
embereknek. Nem merülhet ki ez a tevékenység abban, hogy kihe-
lyezésre kerül az utcára. 

Mindenkinek gondolkodnia kell azon, hogyan csökkentse a hul-
ladéktermelését. Természetesen a jogszabályi keretek között.  Ezzel 
együtt vannak olyan növényi részek melyek nem, vagy csak nehe-
zen komposztálhatóak, mulcsozhatóak. Erre a célra szerveztük meg 
a házhoz menő gyűjtést. Havonta egyszer max. 240. litereres zárt 
edényben elszállítjuk. Persze elvisszük az ezen felüli zöldhulladékot 
is. Ehhez korlátlan számban lehet vásárolni lebomló zsákot bruttó 
450 forintért, vagy már  be lehet hozni a hulladékudvarba.  De akik 
nem akarnak a zöldhulladékukkal foglalkozni, azoknak ez többlet 
ráfordítást jelent. Így fog tudni érvényesülni a „szennyező fizet” elv. 
Azaz ha több hulladékot termelek, akkor bizony többet is kell fi-
zetnem érte.

Jött olyan kérés is, hogy az emberek kérik vissza a hulladékgyűjtő 
szigeteket.

Ezek az önkormányzat kérésére a szolgáltató egyetértésével ke-
rültek megszüntetésre, sajnos teljesen jogosan. Áldatlan állapotok 
uralkodtak a hulladékgyűjtő szigetek mellett. A szelektív hulladék-
gyűjtőkben szinte minden megtalálható volt. Talán az egyik legszo-
morúbb történet, amit átéltem, amikor a kollégáim felhívtak, hogy 
be kell jönniük a telephelyre átöltözni, mert a sziget ürítése során a 
mellé rakott zsák kiszakadt és disznóbél és annak tartalma terítette 
be őket. De találtunk már elhullott háziállatot, veszélyes hulladé-
kot, törmeléket, is a gyűjtőedényekben. A házhoz menő szelektív 
csomagolási hulladék gyűjtés bevezetésével viszont a hulladék mi-
nősége, tisztasága nagymértékben javult. A szigetekből mindössze 
három darab maradt meg, amelyek elsősorban az üveg gyűjtésére 
szolgálnak. 

Akkor a hulladékgyűjtő szigeteket az önkormányzattól kérhetjük 
vissza?

Nem gondolnám, hogy vissza kellene őket kérni. A jogszabály 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést helyezi előtérbe és teszi 
kötelezővé. A szigetekre kiegészítő megoldásként tekint. Az üveges 
konténerek maradtak meg, mert azokat nem gyűjtjük háznál. Il-
letve a tömbházaknál találkozhatunk még velük. Ugyan arra is tet-
tünk javaslatot, hogy milyen megoldással lehetne kiváltani azokat a 
tömbházak esetében (sövénnyel körbevett elkerített, zárt, kizárólag 
az adott lépcsőházaknak elérhető gyűjtőpont), sőt ki is alakítottunk 
egyet Budataván saját forrásból, hogy példaként szolgáljon mások-
nak is. Az Észak-balatoni rendszerben szinte mindenhol megszűn-
tek ezek a gyűjtőszigetek.

Sokan mondják, hogy szemetes a város, a hulladékgyűjtő szigetek 
környékén különösen nagy a mocsok…

Sajnos ez igaz. Odamegyünk, kiürítjük a konténert, két óra múl-
va ugyanolyan szemetes, meg a környéke is. Nyári időszakban a hét 
minden napján, van, hogy naponta két alkalommal is ürítjük az 
edényeket, de erre megpróbálunk az idei szezonban még jobban 
odafigyelni. A közterületi kukák nem közvetlenül hozzánk tartoz-
nak, elsősorban a Városgondnokság feladata ezek gondozása. Mi 
leginkább a nyári időszakban segítünk be. De gyakran látom, hogy 
a kézi szemetesedények tetejére van dobva némelyik balatonalmá-
di vállalkozó vagy lakos háztartási hulladéka, ezzel megakadályozva 
azt, hogy azokat mások rendeltetésszerűen használják

Beszéljünk a város új hulladékudvaráról…
A hulladékudvart saját forrásból valósítottuk meg és április 19-

én nyitottunk, mellyel egy régi kívánalom teljesült. Bár lett volna 
lehetőség korábban egy KEHOP projekt keretében, önrész nélkül 
az ÉBH társuláson keresztül egy korszerűbb, lényegesen nagyobb, 
gépesített hulladékudvar kialakítására, de ezt az akkori képviselő 
testület nem találta támogathatónak. 

De talán a célnak ez is megfelel. Ügyfeleink térítésmentesen be-
hozhatják a veszélyes hulladékokat, akkumulátorokat, elektronikai 
hulladékukat megmaradt festékeket stb. Mindenki leadhat díjmen-
tesen 5 db autógumit háztartásonként, lomhulladékot, amennyiben 
nem vette igénybe az évi 1, házhoz menő lomtalanítást. Emellett 
ingyen befogadunk 150 kiló zöldhulladékot is. Ezekről részletesen 
honlapunkon tájékozódhatnak. 

Úgy gondolom, hogy egy átlagos ingatlan ezekkel a lehetőségek-
kel eredményesen kezelheti a hulladékát. Almádiban jelenleg ha-
vonta elszállítunk 4x120 liter vegyes hulladékot, 2x240 szelektív 
hulladékot, 1 x 240 liter zöldhulladékot, továbbá évente 1 alkalom-
mal a házhoz menő lomtalanítás is igényelhető. Ez összesen több 
mint 1 m3 hulladék havonta és emellett fogadunk még be a hulla-
dékudvaron évente 150 kiló zöldhulladékot térítésmentesen.

Egy nyugdíjas nehezen oldja meg a hulladékudvarba való szál-
lítást…

Az a tapasztalatom, hogy a nyugdíjasokkal nincs semmi prob-
léma. Megoldják. Megkérik a szomszédot, élelmesek, ügyesek. De 
vannak akik, csak egyszerűen nem akarják az autóikba beletenni a 
hulladékot és külön fizetni sem szeretnének az elszállításáért. Ennek 
eredményeként pedig kikerül a közterületre, mindenféle zsákban, 
bármely időben. Függetlenül attól, hogy egyébként mikor lenne a 
szállítás és mit ír elő a helyi rendelet.

A környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás ügye egyébként na-
gyon a háttérbe szorult az utóbbi időben. Nincsen szemléletformá-
lás, és ezt segítő reklámok, plakátok sem.

Miben tudunk segíteni?
Tegyünk együtt a város tisztaságáért!

Almádi Polgári Asztaltársaság 
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A kerékpárosokra vonatkozó 
fontosabb KRESZ szabályok II. rész
Hol szabad kerékpározni?

Az úttest jobb szélén, az útpadkán és a járdán (ha nem tilos) csak 
egy vonalban szabad kerékpározni. A kerékpársávon, a kerékpár- és 
gyalog-kerékpárúton egymás mellett is szabad kerékpározni. 

„Kerékpárút” a tábla a kétkerekű kerékpárok 
közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros 
rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a 
kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen 
kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelző-
tábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármű köz-

lekedése tilos; 
Kerékpársávban
Ha az út mellett van kerékpársáv, akkor csak itt szabad kerékpá-
rozni.
Gyalog- és kerékpárúton
Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpá-
rosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is 
közlekedhetnek.
Gyalogos-kerékpáros zónában
Gyalogos-kerékpáros zónában a kerékpárosok számára kijelölt 
részen a megengedett sebesség 20 km/h, a zóna többi részén 10 
km/h..
Szorosan az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban.

Hol tilos kerékpározni? 

Tilos kerékpározni autópályán és az “autóút” táblával jelölt autó-
úton, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.

„Kerékpárral behajtani tilos” A kerékpárt tolva 
már gyalogosnak minősülünk, tehát az ilyen táblá-
val jelzett helyen szabad tolni a kerékpárt.
Mindkét irányból behajtani tilos
Ennél a táblánál ugyancsak tilos kerékpárral be-
hajtani, kivéve, ha valamilyen kivételt jelző tábla 

szerepel a fenti tábla alatt. Ha a buszoknak vagy taxiknak engedé-
lyezett a behajtás, akkor kerékpárral is.
Egyirányú utcába értelemszerűen tilos a forgalommal ellenkező 
irányból behajtani kerékpárral is, kivéve, akkor szabad behajtani, 
ha a kiegészítő tábla ezt megengedi. 

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

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

Elsőbbségi szabályok

Mivel (kerékpárút hiányában) kerékpárral a szabályos közlekedés 
az úttesten történik, ezek a szabályok a kerékpárosokra is vonatkoz-
nak. Azért is érdemes ismerni őket, mert az autósok ezek szerint a 
szabályok szerint közlekednek. A kereszteződésen való áthaladást az 
alábbiak szabályozzák, rangsorban:
1. A gyalogosok elsőbbsége a kanyarodó járművekkel szemben, 

illetve a kijelölt gyalogos-átkelőhely
2. Rendőr
3. Forgalmi lámpa
4. Elsőbbségadást szabályozó táblák
5. Jobbkézszabály

Kanyarodási szabályok

Irányjelzés
A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, jeleznie kell 

minden irányváltoztatási szándékot. Balra kanyarodva bal, jobb-
ra kanyarodva jobb kézzel kell jelezni az irányváltási szándékot. 
Az irányjelzést az irányváltoztatás előtt megfelelő távolságban kell 
megkezdeni,. 
a kerékpárúton közlekedő járművel  30 km/óra, 
a gyalog- és kerékpárúton közlekedő jár 20 km/óra, 
Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy 
megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem 
szabad. 

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gya-
logosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten 
áthaladnia.

Láthatóság: tekintettel arra, hogy a kerékpárost nem védi karosz-
széria, a kerékpáros egyetlen védelme az ütközések ellen a látható-
ság. Kerékpározáshoz viseljünk mindig élénk színű (éjszaka lehe-
tőleg világos színű) ruházatot. A láthatóság fokozható láthatósági 
mellénnyel, fényvisszaverő csíkok felragasztásával, az előírt piros 
prizmával és világítással. 2007. június 1-től lakott területen kívül 
éjszaka illetve korlátozott látási viszonyok mellett, ( köd, eső, ha-
vazás) kötelező a fényvisszaverő ruházat! 

Világítás: A kerékpárt vagy a kerékpárost kötelező elől-hátul ki-
világítani, célszerűen hátul villogóval, elöl folytonos fénnyel, hogy 
magunk is lássunk. Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a hát-
só, főleg a többi biciklista számára. Nincs veszélyesebb, mint egy 
keskeny bicikliúton 30-cal szembejövő kivilágítatlan biciklista!

Teendők közlekedési baleset esetén

A balesetben érintett valamennyi jármű vezetője köteles:
1. Megállni.
2. A balesetben megsérült személynek segítséget nyújtani.
3. A további baleset elkerülésére mindent megtenni.
Személyi sérüléssel járó baleset esetén értesíteni kell a rendőr-

séget, és meg kell várni a kiérkező baleseti helyszínelőket. A sérülés 
megállapítása nem a baleset résztvevőinek feladata, ha bármilyen 
fájdalom, rosszullét vagy szédülés lép fel, akkor személyi sérülést 
kell feltételezni, és orvost kell hívni! Személyi sérüléssel járó baleset 
esetén nem csak a baleset résztvevői, hanem a balesetben nem érin-
tett járművek vezetői is kötelesek segítséget nyújtani. 

Balogh Csaba
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, 

hogy 2021. augusztus 1. és 
augusztus 31. közötti időszakban 

a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ
 és Szociális Szolgálat valamennyi telephelyén 

ügyeleti rendben, 
8:00-14:00 között tart ügyfélfogadást.   

2021. augusztus 20-án (péntek) 
Intézményünk zárva tart.

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

Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető

Kórusmuzsikát kedvelők 
FIGYELEM!

Balatonalmádi Város Vegyeskara 
tagfelvételt hirdet!

Minden énekelni szerető érdeklődőt 
szeretettel várunk

BORBÁSNÉ GAZDAG GABRIELLA 
karnagy vezetésével.

Próbák: kedd – csütörtök
17:30-19:30

Helyszín: Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ

Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet:
Tel.: +36 70 458 8574

E-mail: majbojudit@gmail.com
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A TÖBBI NAPON UTCAZENÉSZEINK EMELIK A HANGULATOT. 
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.

p r o g r a m o k
MUJAHID ZOLTÁN
VASTAG CSABA
SÁRKÖZI ANITA
MIHÁLYI RÉKA: 
KARDA BEA
FIESTA
DJ OUTSTANDA - JUTYUBDISZKÓ
DJ DOMINIQUE ÉS ERICA C. PARTY
ZDROBA PATRIK
KOZMIX

MASNI ÉS POVÓ-ZENÉS BÁBJÁTÉK, 
GYERMEKELŐADÁS

JÁRAI MÁTÉ
MISS BEE
SOLTÉSZ REZSŐ
MOJO
DJ OUTSTANDA - JUTYUBDISZKÓ
POLYÁK RITA ÉS SZELLE SZILÁRD
BUDAPEST BÁR
FEKETE NÁNDOR ORGONAMŰVÉSZ 
THE BLUESBERRY BAND
KIJUBE ZENEKAR
HUNGARIAN BRASS RÉZFÚVÓS 
MRS. COLUMBO
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csütörtök |  20:3015.
péntek |  20:3016.
szombat |  20:3017.
csütörtök |  18:3022.
péntek |  20:3023.
szombat |  20:3024.
csütörtök |  18:0029.
csütörtök29.
péntek |  20:3030.
szombat |  20:3031.

csütörtök |  20:305.
péntek |  20:306.
szombat |  20:307.
csütörtök |  20:3012.
péntek |  18:0013.
szombat |  20:3014.
csütörtök |  20:0019.
péntek |  20:0020.
péntek |  22:0020.

szombat |  19:0021.

szombat |  18:0021.

szombat |  21:3021.

W e s s e l é n y i  s t r a n d
főbejárata előtti rendezvénytér
Balatonalmádi


