
MÁJUS
ALMÁDI ÚJSÁGMészbetétes edények Balatonalmádi bronzkorából

Sok elképzelés született a 
fehér máz összetételéről is. 
Kézenfekvő feltételezés volt, 
hogy a kitöltő anyag fehérségét 
a mázhoz kevert mész adta, 
melyet zúzott kagylóhéjból vagy 
kőzetekből nyerhettek (innen 
ered a mészbetétes elnevezés 
is). A természettudományoktól 
kölcsönzött módszerekkel, 
különböző összetételekkel 
végzett kísérletek során 
megállapították, hogy bár a 
kitöltő anyag tartalmazott 
kagylóhéjat is, a nagyobb 
részét porrá őrölt csonthamu 
alkotta. Ennek fényében nem 
nehéz elképzelni, hogy miért 
volt annyira jelentős szerepük 
az edényeknek a temetkezési 
rítusokban. Hogy a készítéshez 
szükséges csonthamut a torhoz leölt 
állatok maradványaiból vagy netán magáról a halotti 
máglyáról szerezték-e be – a kérdésre talán sosem fogunk választ 
kapni.

Felhasznált irodalom:
Kreiter Attila -- Tóth Mária: Dunántúli mészbetétes kultúra kerámiáinak 
petrográfiai vizsgálata és az inkrusztáció összetételének meghatározása 
röntgen pordiffrakciós vizsgálattal Mernye–Nagy-árok lelőhelyről In: 
Évkönyv és jelentés a kulturális örökségvédelmi szakszolgálat 2008. évi 
feltárásairól, Budapest, 2010, 299-319.

Sebestyén Noémi
régész

Laczkó Dezső Múzeum
Sebestyén Noémi, régész

A Mesemadár Műhelyben készült alkotások június 15-ig
láthatók a Zeneiskolában rendezett kiállításon.

1953 tavaszán bejelentés érkezett a veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeumhoz – akkor még Bakonyi Múzeum –, miszerint egy 
balatonalmádi lakos telkén szántás közben cserépedények 
maradványainak tucatjait vetette ki magából a föld. A telek 
tulajdonosa, K. Zoltán, eleinte nem foglalkozott az előkerülő 
tárgyakkal, melyeket értéktelennek gondolt, ám a szomszédok 
figyelmeztetésére később gondosan félrerakta azokat. Mint kiderült, 
az intelmük jogos volt, az edények a terület őskorából maradtak ránk. 
A felületüket behálózó bevésett, fehér mázzal kitöltött vonalakból 
álló díszítés a cserepek keletkezésének idejét a bronzkorra teszi.

A Krisztus előtti második évezred közepe a hazánk területén élő 
bronzkori kultúrák virágkorának ideje. A Balaton környékét egy 
földműveléssel foglalkozó népcsoport lakta, mely leginkább az 
általuk készített, ún. mészbetétes díszű edényekkel tűnik ki kortársai 
közül. Az edényekről feltételezhető, hogy nem egyszerű, hétköznapi 
használatra készítették őket; erről árulkodik az a körülmény, hogy 
nagyrészt sírokból kerülnek elő.

K. Zoltán telkén az első szemlét követően megkezdődött a további 
régészeti jelenségek feltárása. Az eredmény: öt sír, mindegyikben 
hamvasztáson átesett embercsontok és edények egyvelege. A 
halottak elrendezése a sírokban változatos módon történt, a 
balatonalmádi sírok kapcsán háromféle variációt figyeltek meg. 
Legtöbbször a csontokat a földre helyezték, a mellékletnek szánt 
edényt (tál vagy bögre) melléjük tették, de időnként előfordult, 
hogy a csontokat leborították egy tállal. Egy esetben fordult elő, 
hogy olyan sírra bukkantak a régészek, amelyben nem voltak 
csontok, ellenben a szokásos edénymelléklet a helyén volt. A sírba 
helyezett urna gyomrában három kis csésze és egy tojástartó alakú 
talpas edény darabjait fedezték fel. (1. kép) A temetés ebben az 
esetben jelképes lehetett; az illető testét valamilyen oknál fogva nem 
tudták nyugalomra helyezni, ám mégis emléket állítottak neki.

A szimbolikus sírok és a mészbetétes edények szerepe a 
temetkezési szokásokban már a kezdetektől megragadta a kutatók 
fantáziáját. Az edényeket, különösen az urnákat, (2. kép) az 
emberi test metaforájaként működhettek, egy szimbolikus sírnál  
helyettesíthették a testet a sírban. 
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Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az Almádiért Közalapítvány számára!
Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a Balaton Játékpont működését és kulturális 
rendezvények szervezését!

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük! 

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő 
Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban 
bemutatunk egy képet Almádiról. 
A képpel kapcsolatban 3 kérdésre 
kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét
    ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje 
meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2018. június 
25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 

A beérkezett válaszok elbírálását 
2018. szeptember 14-én, 
pénteken 16.30 órakor a 
Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

A 23. forduló (februári szám) 
helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület az 1920-as 
évek első harmadában épült, mint 
Jádi Villa néven ismeretes a Deák 
Ferenc úton. 
2. A felvétel 1929-30. körül 
készülhetett. 
3. Az épület eredeti formáját 
megőrizte, itt-ott kis eltéréseket 
leszámítva.
Kérdésünkre helyes válasz érke-
zett. A választ a villa-építtető 
dédunokájának menye küldte, 
gratulálunk!

Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, 
hogy klubfoglalkozást 2018. 
június 8-án, pénteken 16.30 
órakor tartunk. 

Kovács István elnök 

Anyák napja 
“Hogyha virág lennék, ölelnék jó illattal; 

Hogyha madár lennék, dicsérnélek zengő dallal; 
hogyha mennybolt lennék, aranynappal, ezüstholddal, 

beragyognám életedet csillagokkal. 
Virág vagyok: ékes piros szirmú, gyönge rózsaág; 

madár vagyok: fényes dalt fütyülő csöpp rigócskád; 
eged is: szépséges aranynappal, ezüstholddal, 

beragyogom életedet csillagokkal.”

Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen az előtt 
az ember előtt tisztelgünk ezen a napon, akinek születésünktől 
kezdve mindent köszönhetünk. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartot-
ta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival ösz-
szekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos 
iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep 
ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a 
legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár 
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az 
előkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet 
lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnö-
köket, hogy május első vasárnapján tartandó Anyák napját, ezt a gyö-
nyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek 
pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és 
a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”

Kedves Édesanyák! 
Bonyolult dolgokról írni nagyon nehéz. De egyszerű dolgokról 

írni még nehezebb. Az édesanya és a gyermek kapcsolat tulajdon-
képpen olyan egyszerű! Olyan egyértelmű, olyan megkérdőjelezhe-
tetlen, olyan tiszta. És ebben az egyszerűségében, átláthatóságában 
olyan mélységes és olyan teljes, amilyen mélységeikig és amilyen 
teljességig nem lehet szavakkal eljutni. 

Édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végigkísér. Ez 
a szeretet az, amely nem szab feltételeket, nem követel, nem kétel-
kedik. Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben 
el is tud engedni. Az édesanyák akkor is jelen vannak, ha nem mu-
tatkoznak. Figyelő tekintetük nem számon kér, hanem óvni próbál. 
Mindig és mindenkor, legyen a gyermek újszülött, totyogó, óvodás 
vagy iskolás. És ha a felnőtt-gyermek – mert bizony megesik, hogy 
elbukik, az anya erős kézzel felsegíti. 

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, akik úgy ad-
nak a gyermeküknek, hogy közben nem gondolkodnak, mennyit 
fognak ebből visszakapni. Önzetlenül adják a mindent önmaguk-
ból, miközben egyáltalán nem adják fel önmagukat. Köszönet ezért 
minden édesanyának! 

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete tavaly szerveze-
te meg hagyományteremtő szándékkal a Városi Anyák Napját 
(EFOP-1.2.9-17-2017-00118), az Almádiért Közalapítvány és a 
Magyar Vöröskereszt almádi alapszervezete támogatásával. A prog-
ram idén sem maradt el, a napsütéses vasárnap délutánon megtelt 
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagyterme. A megható 
műsor közönsége örömkönnyekkel és nagy tapssal köszönte meg a 
résztvevők fáradozását. A Vörösberényi Általános Iskolából Szabó 
Ágoston és Czúni Vilmos verses-gitáros produkcióját és a Czintos test-
vérek, Katalin, Benedek és Balázs közös szavalatát hallgathatta meg 
a közönség. A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium részéről Páder 
Zsófia egy Márai és egy Szabó T. Anna verset mondott el, Lupták 

Bettina pedig a talán legszebb anyák napi dalt énekelte el csillo-
gó hangon: Úgy szeretném meghálálni… A Györgyi Dénes Általános 
Iskola 2.a és 2.b osztálya közös műsorral készült, s egy csodálatos 
verses, dalos, mozgásos koreográfiával hatották meg a nézőtéren ülő 
édesanyákat, nagymamákat. 

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és a szervezők ne-
vében hálásan köszönjük a Györgyi Dénes Általános Iskola, a 
Vörösberényi Általános Iskola és a Magyar Angol Tannyelvű Gim-
názium diákjainak, pedagógusainak – Mester Ferencné Áginak, Csé-
csi Zoltánné Évának, Hofstetterné Vollain Mártának, Dudásné Pirik 
Mariannak –, hogy egy színvonalas és szeretetteljes műsorral készül-
tek a Városi anyák napjára. 

Az Anyák Napjával indult el és az Almácska Fesztivállal zárult 
a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének nagyszabású 
programja, az Élet hete. A rendezvény során izgalmas előadáso-
kon vehettek részt az érdeklődők, ahol szó esett arról, hogy mi-
ként lesz család egy párból, hogyan tanítsuk meg gyermekünknek 
a pénzügyileg sikeres élet titkát (EFOP-1.2.1-15-2016-00625), 
vagy arról, hogy ha netezik a gyermekünk, az áldás vagy átok 
(GINOP-3.3.3-14-2017-00054). Vendégünk volt a titoktündék, 
Beck Andrea is (EFOP-1.2.9-17-2017-00118), akivel a könyvein 
túl arról is beszélgettünk, hogy miként sikerült megvalósítani a hét-
köznapokat egy többgyermekes anyának, aki az anyáság mellett a 
munkájában is sikeresen helytáll. 

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete idén ünnepli fenn-
állásának 30. évfordulóját, s ennek alkalmából kiállítást nyitottunk 
a Pannónia olvasótermében. A tárlat az egyesület történetéből me-
rít, nosztalgiázik, régi fotókkal, írásokkal, s május végéig bárki meg-
tekintheti a képeket. 

Az Élet hetét pedig a születésnapos ajándékával zárjuk, a május 
12-i Almácska Fesztivállal (EFOP-1.2.1-15-2016-00625), ahol az 
egész napos vidámság, játék, móka és kacagás várta kicsiket és na-
gyokat. A születésnapra sztárvendégek is érkeztek, a gyerekek a Kis-
kalász Zenekar koncertjén táncoltak és énekeltek, a szülőket pedig a 
swing hercege, Gájer Bálint varázsolta el fantasztikus műsorával. (A 
hangulatról és a lezajlott programokról az újság következő számá-
ban bővebben is beszámolunk.) 
Forrás: Wikipédia               JVE
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Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartot-
ta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival ösz-
szekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos 
iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep 
ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a 
legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár 
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az 
előkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet 
lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnö-
köket, hogy május első vasárnapján tartandó Anyák napját, ezt a gyö-
nyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek 
pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és 
a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”

Kedves Édesanyák! 
Bonyolult dolgokról írni nagyon nehéz. De egyszerű dolgokról 

írni még nehezebb. Az édesanya és a gyermek kapcsolat tulajdon-
képpen olyan egyszerű! Olyan egyértelmű, olyan megkérdőjelezhe-
tetlen, olyan tiszta. És ebben az egyszerűségében, átláthatóságában 
olyan mélységes és olyan teljes, amilyen mélységeikig és amilyen 
teljességig nem lehet szavakkal eljutni. 

Édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végigkísér. Ez 
a szeretet az, amely nem szab feltételeket, nem követel, nem kétel-
kedik. Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben 
el is tud engedni. Az édesanyák akkor is jelen vannak, ha nem mu-
tatkoznak. Figyelő tekintetük nem számon kér, hanem óvni próbál. 
Mindig és mindenkor, legyen a gyermek újszülött, totyogó, óvodás 
vagy iskolás. És ha a felnőtt-gyermek – mert bizony megesik, hogy 
elbukik, az anya erős kézzel felsegíti. 

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, akik úgy ad-
nak a gyermeküknek, hogy közben nem gondolkodnak, mennyit 
fognak ebből visszakapni. Önzetlenül adják a mindent önmaguk-
ból, miközben egyáltalán nem adják fel önmagukat. Köszönet ezért 
minden édesanyának! 

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete tavaly szerveze-
te meg hagyományteremtő szándékkal a Városi Anyák Napját 
(EFOP-1.2.9-17-2017-00118), az Almádiért Közalapítvány és a 
Magyar Vöröskereszt almádi alapszervezete támogatásával. A prog-
ram idén sem maradt el, a napsütéses vasárnap délutánon megtelt 
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagyterme. A megható 
műsor közönsége örömkönnyekkel és nagy tapssal köszönte meg a 
résztvevők fáradozását. A Vörösberényi Általános Iskolából Szabó 
Ágoston és Czúni Vilmos verses-gitáros produkcióját és a Czintos test-
vérek, Katalin, Benedek és Balázs közös szavalatát hallgathatta meg 
a közönség. A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium részéről Páder 
Zsófia egy Márai és egy Szabó T. Anna verset mondott el, Lupták 

Bettina pedig a talán legszebb anyák napi dalt énekelte el csillo-
gó hangon: Úgy szeretném meghálálni… A Györgyi Dénes Általános 
Iskola 2.a és 2.b osztálya közös műsorral készült, s egy csodálatos 
verses, dalos, mozgásos koreográfiával hatották meg a nézőtéren ülő 
édesanyákat, nagymamákat. 

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és a szervezők ne-
vében hálásan köszönjük a Györgyi Dénes Általános Iskola, a 
Vörösberényi Általános Iskola és a Magyar Angol Tannyelvű Gim-
názium diákjainak, pedagógusainak – Mester Ferencné Áginak, Csé-
csi Zoltánné Évának, Hofstetterné Vollain Mártának, Dudásné Pirik 
Mariannak –, hogy egy színvonalas és szeretetteljes műsorral készül-
tek a Városi anyák napjára. 

Az Anyák Napjával indult el és az Almácska Fesztivállal zárult 
a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének nagyszabású 
programja, az Élet hete. A rendezvény során izgalmas előadáso-
kon vehettek részt az érdeklődők, ahol szó esett arról, hogy mi-
ként lesz család egy párból, hogyan tanítsuk meg gyermekünknek 
a pénzügyileg sikeres élet titkát (EFOP-1.2.1-15-2016-00625), 
vagy arról, hogy ha netezik a gyermekünk, az áldás vagy átok 
(GINOP-3.3.3-14-2017-00054). Vendégünk volt a titoktündék, 
Beck Andrea is (EFOP-1.2.9-17-2017-00118), akivel a könyvein 
túl arról is beszélgettünk, hogy miként sikerült megvalósítani a hét-
köznapokat egy többgyermekes anyának, aki az anyáság mellett a 
munkájában is sikeresen helytáll. 

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete idén ünnepli fenn-
állásának 30. évfordulóját, s ennek alkalmából kiállítást nyitottunk 
a Pannónia olvasótermében. A tárlat az egyesület történetéből me-
rít, nosztalgiázik, régi fotókkal, írásokkal, s május végéig bárki meg-
tekintheti a képeket. 

Az Élet hetét pedig a születésnapos ajándékával zárjuk, a május 
12-i Almácska Fesztivállal (EFOP-1.2.1-15-2016-00625), ahol az 
egész napos vidámság, játék, móka és kacagás várta kicsiket és na-
gyokat. A születésnapra sztárvendégek is érkeztek, a gyerekek a Kis-
kalász Zenekar koncertjén táncoltak és énekeltek, a szülőket pedig a 
swing hercege, Gájer Bálint varázsolta el fantasztikus műsorával. (A 
hangulatról és a lezajlott programokról az újság következő számá-
ban bővebben is beszámolunk.) 
Forrás: Wikipédia               JVE
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról 

számolt be a testületnek, hogy továbbra is elsődleges célkitűzésük 
a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét 
növelése. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2017. évben bűnügyi 
szempontból eredményes évet zárt.  Szakmai munkájuk mérése 
érdekében országosan bevezetett Szervezeti Teljesítményértékelési 
Rendszerben meghatározott követelményszinteket valamennyi 
bűncselekmény és mutatószám vonatkozásában elérték, ennek lapján 
„kivételes” teljesítmény-minősítést kaptak a 2017-es évre.

Balatonalmádi város bűnügyi fertőzöttségével és a 2017-es 
év értékelésével kapcsolatosan összegzésként elmondta, hogy 
Balatonalmádi a turisztikai időszakban, és szezonon kívül is a Balaton 
part egyik legbiztonságosabb települése. 

A Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2017. évi 
tűzvédelmi tevékenységükről szóló beszámolójából kiderült, hogy a 
működési területükön összesen 143 tűzesethez vonultak, melyből a 
téves jelzések száma 75, kiérkezés előtt felszámolt 11 volt, valamint 
152 műszaki mentéshez kellett a segítségük. 

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, Balogh Csaba elmondta, 
hogy polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan 
és gépkocsival adtak szolgálatot a köz-és közlekedésbiztonság javítása 
érdekében.

Rendezvényeken 577 óra, iskolánál 196 óra, járőrszolgálatban 1254 
óra, rendőrséggel 447 óra, a lovas polgárőrökkel 499 óra szolgálatot 
teljesítettek. 

A Képviselő Testület tárgyalta az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) 31.§-át, amely rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi 
programokról (a továbbiakban: HEP).

A dokumentum célja, hogy elemezze a településen élő hátrányos 
helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza ezen 
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet 
fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, 
valamint a szociális helyzetre.

A nők esélyegyenlőségének elősegítése céljából a 3 éven aluli 
gyermekek nappali elhelyezésének megoldása ugyancsak szerepel az 
új HEP-ben. A hatályos intézkedési terv tartalmazza a középületek 
akadálymentesítését célzó intézkedést, mely az új HEP-be is 
beemelésre került, tekintettel arra, hogy ennek megoldása a 
jövőben is folyamatosan jelentkező igény, illetve feladat, további 
akadálymentesítéseket szükséges elvégezni. Ilyen irányú fejlesztések 
voltak az Egészségügyi Központban, Györgyi Dénes Iskolában, a 
Szociális Alapellátási Központban. Projektarányos akadálymentesítés 
valósult meg a Wesselényi strand rekonstrukciója, valamint a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium energetikai fejlesztése alkalmával is, 
valamint a Szent Erzsébet liget és a városközpont rekonstrukciója 
során, járdák, zöldterületek, játszótér esetében. A közeljövőben is 
hasonló fejlesztésként valósul meg a Magocskák Óvoda új épülete, 
valamint a vörösberényi háziorvosi, gyermekorvosi rendelő.

A 2017. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolóban a következő adatok szerepelnek. 2017. évben a helyi 
adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot és bírságot is) összesen 
644.891.204 Ft adóbevétel folyt be, 37,1 millió forinttal több, mint 
az előző évben; s 82,4 millió forinttal haladta meg a költségvetésben 
betervezett bevételt. A költségvetésben előirányzott helyi adóbevételi 
terv 114,6%-ban teljesült.

2017. évben 89.128.867 Ft gépjárműadó folyt be, összességében 
5,4 millió forinttal több, mint az előző évben, melyből 53.477.320 
Ft (60%) került a központi költségvetésbe átutalásra, és 35.651.547 
Ft (40%) összeg maradt meg a saját költségvetésünkben.

2017. évben 272,1 millió Ft építményadó folyt be, 7,1 millió 
forinttal több, mint előző évben; a költségvetési tervelőirányzat 108,4 
%-ban teljesült.

2017. évben 215,2 millió Ft iparűzési adó folyt be, 3,7 millió Ft-
tal kevesebb, mint előző évben; a költségvetési tervelőirányzat 108,7 
%-ban teljesült. Az idegenforgalmi adó mértéke az előző évhez képest 
30 Ft-tal, 490 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként. 

2017. évben 67,6 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be, 4,7 millió 
forinttal több, mint az előző évben; a költségvetési tervelőirányzat 
116,6 %-ban teljesült. 2017. évben 137.966 adóköteles és 55.583 
adómentes, összesen 193.549 vendégéjszakát töltöttek el a vendégek 
Balatonalmádiban. Az adóköteles vendégéjszakák száma az előző 
évhez képest 0,8 %-kal nőtt (+1.157 éj), az adómentes vendégéjszakák 
száma 3%-kal (-1.716 éj), az összes vendégéjszakák száma 0,3 %-kal 
(-559) csökkent

Döntött a képviselő-testület a kulturális, civil és sportpályázatok 
támogatásáról. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 
8, működési célra 3 pályázatot támogatott a testület. A Civil Alap 
terhére adható 2 millió Ft támogatást a testület 14 pályázó szervezet 
között osztotta fel. A sport pályázatokra az önkormányzat 1.490 ezer 
Ft-ot különített el. 14 sportegyesület összesen 17 pályázatot nyújtott 
be, melyeket támogatott a grémium.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 27/2018. (I.25.) Öh. 
számú határozattal a balatonalmádi 2295/5 helyrajzi számú, 
természetben a 8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám 
alatti Wesselényi-strand főépületében, a nyugati oldalon lévő 4 db 
összesen 82 m2 alapterületű apartman (továbbiakban Bérlemény1) 
és a keleti oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterületű apartman 
(továbbiakban Bérlemény2) együttesen Bérlemények bérbeadására 
kiírt, nyílt egyfordulós pályázatára egy pályázó jelentkezett, az ő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánították.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településkép védelméről szóló 26/2017. ( XII. 01.) önkormányzati 
rendeletének 36.§-a alapján az Önkormányzat a védetté nyilvánított 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
ötödik, májusi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk 
a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is szükségünk 
van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – 
Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Testvértelepülésekké lettek
Együttműködési szerződést írt alá április 16-án a Kovászna 

megyei Tusnádfürdő polgármestere, Albert Tibor; illetve a 
város meghívását élvező balatonalmádi delegáció vezetője, 
Keszey János polgármester. Az ünnepségen beszédet mondott 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, Tóth 
László.  

A két település vezetői évek óta jó kapcsolatot ápolnak egymással, 
több ízben is sor került kölcsönös látogatásra. Románia legkisebb 
lélekszámú (1417 fő) városa és környéke számos turisztikai 
látnivalóval várja az érdeklődőket. Elsősorban természeti értékei 
vonzóak: a Szent Anna-tó, Sólyomkő (a mindenkori királyok innen 
kapták idomított solymaikat), a védett mohos tőzegláp, melyet csak 
a kijelölt útra fektetett pallókról lehet megcsodálni, mert az óvatlanul 

Keszey János, Albert Tibor a testvérvárosi szerződés aláírásán. 
Háttérben Tóth László főkonzul

lelépő menthetetlenül elsüllyedhet), a bálványosi gyógyforrások, 
melyek kénes szaga messziről érezhető. A vulkanikus eredetű 
mofetták mindegyike (Tusnádfürdő) más-más betegséget gyógyít a 
feltörő gázokkal. Ide lehet sorolni az elszemtelenedett medvéket is, 
akik a székely ember szerint nem játékszerek. Mindezek fölött áll a 
közismert vendégszeretet.

A városházán tartott testvérvárosi ünnepségen a magyar és a szé-
kely himnusz közös eléneklését követően Albert Tibor kiemelte: a 
papírra vetetteknél fontosabbak az emberek közötti kapcsolatok. 
Minden magyar felelős egymásért, s melyet örököltünk, a Szent 
István-i életformát és üzenetet kell továbbadnunk, csak így lehet 
közös jövőnk.

Almádi polgármestere szerint a nagy távolság (850 km) ellenére 
összekötő kapocs a fürdővárosi jelleg, a nyelvi-kulturális örökség. 
Hozzátette: a testvérvárosi kapcsolat értékét az adja, hogy abban az 
egyes települések polgárai is részt vesznek.

Tóth László főkonzul hangsúlyozta: a kormányzat kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy a nemzetpolitikára pénzforrásokat is kell bizto-
sítani. Ebben az évben ez már tízmilliárdos nagyságrendűre nőtt. 
Bízik abban is – tette hozzá –, hogy a gazdaságfejlesztés is erősödni 
fog, s a Mezőség után Csík is részesülhet támogatásban.       

Az ünnepség kölcsönös ajándékozással, majd díszvacsorával ért 
véget. Dalos műsorral léptek fel a Szent László Gyermekotthon nö-
vendékei.

szöveg és kép: Zatkalik András 

Tusnádfürdő madártávlatból

helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, 
megőrzésének elősegítésére helyi pályázatot ír ki. A pályázaton 
való részvétel feltétele, hogy az érintett ingatlan tekintetében jelen 
pályázat kiírását megelőző öt költségvetési évben a helyi védett 
építészeti értékek megóvása pályázat keretében támogatási szerződés 
megkötésére nem került sor.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2018. június 1-től 
2018 október 31-ig a keret összegéig, melyet 900.000.- összegben 
határoztak meg a képviselők. A Képviselő-testület az Alapban lévő 
összeg felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig beérkezett 
pályamunkák ismeretében. Az elnyerhető maximális összeg: 
építményenként 300.000 Ft.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a 2018. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére a Magyar Államkincstárhoz 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvénye 
által a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt 
pályázatra. Pályázatot az a települési önkormányzat nyújthatja be, ahol 
a csatornázott területeken a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés 
és -tisztítás szolgáltatás 2018. évre várható együttes, összevont fajlagos 
ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
megismerte a Balatonalmádi Sport Egyesület által megvalósítandó be/
SFP-11625/2016/MLSZ. számú MLSZ támogatói határozatokban 
foglalt sportfejlesztési program 0100/20, 0100/21, 0100/22 és 
0100/23 hrsz-ú ingatlanokon való megvalósítása műszaki tartalmát 
- 1 db nagyméretű élő füves és 1 db nagyméretű műfüves pályák 
- , és annak kapcsán felmerülő, önkormányzat saját költségvetését 
terhelő külső közműfejlesztési és útépítési igényeket, ezek  tervezői 
költségbecslés nélkül kalkulált költségeinek nagyságrendjét. A 
171/2016. (VI.23.) Öh. számú határozat 1. pontját módosítva - 
egyetért azzal, hogy a sportfejlesztési program az önkormányzat 
tulajdonában álló Balatonalmádi 0100/20, 0100/21, 0100/22 és 
0100/23 hrsz-ú ingatlanokon, valósuljon meg. A Képviselő-testület 
sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló Balatonalmádi 
0100/20, 0100/21, 0100/22 és 0100/23 hrsz-ú ingatlanokat - a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésének c) pontja alapján - 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A Képviselő-testület bruttó 
5.500.000 Ft-ot támogatásként ad át a Balatonalmádi Sport 
Egyesület részére az öltöző épület építési engedélyezési és kivitelezési 
tervdokumentációjának elkészíttetése céljából, támogatási szerződés 
megkötése útján.
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról 

számolt be a testületnek, hogy továbbra is elsődleges célkitűzésük 
a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét 
növelése. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2017. évben bűnügyi 
szempontból eredményes évet zárt.  Szakmai munkájuk mérése 
érdekében országosan bevezetett Szervezeti Teljesítményértékelési 
Rendszerben meghatározott követelményszinteket valamennyi 
bűncselekmény és mutatószám vonatkozásában elérték, ennek lapján 
„kivételes” teljesítmény-minősítést kaptak a 2017-es évre.

Balatonalmádi város bűnügyi fertőzöttségével és a 2017-es 
év értékelésével kapcsolatosan összegzésként elmondta, hogy 
Balatonalmádi a turisztikai időszakban, és szezonon kívül is a Balaton 
part egyik legbiztonságosabb települése. 

A Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2017. évi 
tűzvédelmi tevékenységükről szóló beszámolójából kiderült, hogy a 
működési területükön összesen 143 tűzesethez vonultak, melyből a 
téves jelzések száma 75, kiérkezés előtt felszámolt 11 volt, valamint 
152 műszaki mentéshez kellett a segítségük. 

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke, Balogh Csaba elmondta, 
hogy polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan 
és gépkocsival adtak szolgálatot a köz-és közlekedésbiztonság javítása 
érdekében.

Rendezvényeken 577 óra, iskolánál 196 óra, járőrszolgálatban 1254 
óra, rendőrséggel 447 óra, a lovas polgárőrökkel 499 óra szolgálatot 
teljesítettek. 

A Képviselő Testület tárgyalta az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) 31.§-át, amely rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi 
programokról (a továbbiakban: HEP).

A dokumentum célja, hogy elemezze a településen élő hátrányos 
helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza ezen 
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet 
fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, 
valamint a szociális helyzetre.

A nők esélyegyenlőségének elősegítése céljából a 3 éven aluli 
gyermekek nappali elhelyezésének megoldása ugyancsak szerepel az 
új HEP-ben. A hatályos intézkedési terv tartalmazza a középületek 
akadálymentesítését célzó intézkedést, mely az új HEP-be is 
beemelésre került, tekintettel arra, hogy ennek megoldása a 
jövőben is folyamatosan jelentkező igény, illetve feladat, további 
akadálymentesítéseket szükséges elvégezni. Ilyen irányú fejlesztések 
voltak az Egészségügyi Központban, Györgyi Dénes Iskolában, a 
Szociális Alapellátási Központban. Projektarányos akadálymentesítés 
valósult meg a Wesselényi strand rekonstrukciója, valamint a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium energetikai fejlesztése alkalmával is, 
valamint a Szent Erzsébet liget és a városközpont rekonstrukciója 
során, járdák, zöldterületek, játszótér esetében. A közeljövőben is 
hasonló fejlesztésként valósul meg a Magocskák Óvoda új épülete, 
valamint a vörösberényi háziorvosi, gyermekorvosi rendelő.

A 2017. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolóban a következő adatok szerepelnek. 2017. évben a helyi 
adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot és bírságot is) összesen 
644.891.204 Ft adóbevétel folyt be, 37,1 millió forinttal több, mint 
az előző évben; s 82,4 millió forinttal haladta meg a költségvetésben 
betervezett bevételt. A költségvetésben előirányzott helyi adóbevételi 
terv 114,6%-ban teljesült.

2017. évben 89.128.867 Ft gépjárműadó folyt be, összességében 
5,4 millió forinttal több, mint az előző évben, melyből 53.477.320 
Ft (60%) került a központi költségvetésbe átutalásra, és 35.651.547 
Ft (40%) összeg maradt meg a saját költségvetésünkben.

2017. évben 272,1 millió Ft építményadó folyt be, 7,1 millió 
forinttal több, mint előző évben; a költségvetési tervelőirányzat 108,4 
%-ban teljesült.

2017. évben 215,2 millió Ft iparűzési adó folyt be, 3,7 millió Ft-
tal kevesebb, mint előző évben; a költségvetési tervelőirányzat 108,7 
%-ban teljesült. Az idegenforgalmi adó mértéke az előző évhez képest 
30 Ft-tal, 490 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként. 

2017. évben 67,6 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be, 4,7 millió 
forinttal több, mint az előző évben; a költségvetési tervelőirányzat 
116,6 %-ban teljesült. 2017. évben 137.966 adóköteles és 55.583 
adómentes, összesen 193.549 vendégéjszakát töltöttek el a vendégek 
Balatonalmádiban. Az adóköteles vendégéjszakák száma az előző 
évhez képest 0,8 %-kal nőtt (+1.157 éj), az adómentes vendégéjszakák 
száma 3%-kal (-1.716 éj), az összes vendégéjszakák száma 0,3 %-kal 
(-559) csökkent

Döntött a képviselő-testület a kulturális, civil és sportpályázatok 
támogatásáról. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 
8, működési célra 3 pályázatot támogatott a testület. A Civil Alap 
terhére adható 2 millió Ft támogatást a testület 14 pályázó szervezet 
között osztotta fel. A sport pályázatokra az önkormányzat 1.490 ezer 
Ft-ot különített el. 14 sportegyesület összesen 17 pályázatot nyújtott 
be, melyeket támogatott a grémium.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 27/2018. (I.25.) Öh. 
számú határozattal a balatonalmádi 2295/5 helyrajzi számú, 
természetben a 8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám 
alatti Wesselényi-strand főépületében, a nyugati oldalon lévő 4 db 
összesen 82 m2 alapterületű apartman (továbbiakban Bérlemény1) 
és a keleti oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterületű apartman 
(továbbiakban Bérlemény2) együttesen Bérlemények bérbeadására 
kiírt, nyílt egyfordulós pályázatára egy pályázó jelentkezett, az ő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánították.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településkép védelméről szóló 26/2017. ( XII. 01.) önkormányzati 
rendeletének 36.§-a alapján az Önkormányzat a védetté nyilvánított 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
ötödik, májusi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk 
a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is szükségünk 
van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – 
Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Testvértelepülésekké lettek
Együttműködési szerződést írt alá április 16-án a Kovászna 

megyei Tusnádfürdő polgármestere, Albert Tibor; illetve a 
város meghívását élvező balatonalmádi delegáció vezetője, 
Keszey János polgármester. Az ünnepségen beszédet mondott 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, Tóth 
László.  

A két település vezetői évek óta jó kapcsolatot ápolnak egymással, 
több ízben is sor került kölcsönös látogatásra. Románia legkisebb 
lélekszámú (1417 fő) városa és környéke számos turisztikai 
látnivalóval várja az érdeklődőket. Elsősorban természeti értékei 
vonzóak: a Szent Anna-tó, Sólyomkő (a mindenkori királyok innen 
kapták idomított solymaikat), a védett mohos tőzegláp, melyet csak 
a kijelölt útra fektetett pallókról lehet megcsodálni, mert az óvatlanul 

Keszey János, Albert Tibor a testvérvárosi szerződés aláírásán. 
Háttérben Tóth László főkonzul

lelépő menthetetlenül elsüllyedhet), a bálványosi gyógyforrások, 
melyek kénes szaga messziről érezhető. A vulkanikus eredetű 
mofetták mindegyike (Tusnádfürdő) más-más betegséget gyógyít a 
feltörő gázokkal. Ide lehet sorolni az elszemtelenedett medvéket is, 
akik a székely ember szerint nem játékszerek. Mindezek fölött áll a 
közismert vendégszeretet.

A városházán tartott testvérvárosi ünnepségen a magyar és a szé-
kely himnusz közös eléneklését követően Albert Tibor kiemelte: a 
papírra vetetteknél fontosabbak az emberek közötti kapcsolatok. 
Minden magyar felelős egymásért, s melyet örököltünk, a Szent 
István-i életformát és üzenetet kell továbbadnunk, csak így lehet 
közös jövőnk.

Almádi polgármestere szerint a nagy távolság (850 km) ellenére 
összekötő kapocs a fürdővárosi jelleg, a nyelvi-kulturális örökség. 
Hozzátette: a testvérvárosi kapcsolat értékét az adja, hogy abban az 
egyes települések polgárai is részt vesznek.

Tóth László főkonzul hangsúlyozta: a kormányzat kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy a nemzetpolitikára pénzforrásokat is kell bizto-
sítani. Ebben az évben ez már tízmilliárdos nagyságrendűre nőtt. 
Bízik abban is – tette hozzá –, hogy a gazdaságfejlesztés is erősödni 
fog, s a Mezőség után Csík is részesülhet támogatásban.       

Az ünnepség kölcsönös ajándékozással, majd díszvacsorával ért 
véget. Dalos műsorral léptek fel a Szent László Gyermekotthon nö-
vendékei.

szöveg és kép: Zatkalik András 

Tusnádfürdő madártávlatból

helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, 
megőrzésének elősegítésére helyi pályázatot ír ki. A pályázaton 
való részvétel feltétele, hogy az érintett ingatlan tekintetében jelen 
pályázat kiírását megelőző öt költségvetési évben a helyi védett 
építészeti értékek megóvása pályázat keretében támogatási szerződés 
megkötésére nem került sor.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2018. június 1-től 
2018 október 31-ig a keret összegéig, melyet 900.000.- összegben 
határoztak meg a képviselők. A Képviselő-testület az Alapban lévő 
összeg felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig beérkezett 
pályamunkák ismeretében. Az elnyerhető maximális összeg: 
építményenként 300.000 Ft.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a 2018. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére a Magyar Államkincstárhoz 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvénye 
által a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt 
pályázatra. Pályázatot az a települési önkormányzat nyújthatja be, ahol 
a csatornázott területeken a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés 
és -tisztítás szolgáltatás 2018. évre várható együttes, összevont fajlagos 
ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
megismerte a Balatonalmádi Sport Egyesület által megvalósítandó be/
SFP-11625/2016/MLSZ. számú MLSZ támogatói határozatokban 
foglalt sportfejlesztési program 0100/20, 0100/21, 0100/22 és 
0100/23 hrsz-ú ingatlanokon való megvalósítása műszaki tartalmát 
- 1 db nagyméretű élő füves és 1 db nagyméretű műfüves pályák 
- , és annak kapcsán felmerülő, önkormányzat saját költségvetését 
terhelő külső közműfejlesztési és útépítési igényeket, ezek  tervezői 
költségbecslés nélkül kalkulált költségeinek nagyságrendjét. A 
171/2016. (VI.23.) Öh. számú határozat 1. pontját módosítva - 
egyetért azzal, hogy a sportfejlesztési program az önkormányzat 
tulajdonában álló Balatonalmádi 0100/20, 0100/21, 0100/22 és 
0100/23 hrsz-ú ingatlanokon, valósuljon meg. A Képviselő-testület 
sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló Balatonalmádi 
0100/20, 0100/21, 0100/22 és 0100/23 hrsz-ú ingatlanokat - a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésének c) pontja alapján - 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A Képviselő-testület bruttó 
5.500.000 Ft-ot támogatásként ad át a Balatonalmádi Sport 
Egyesület részére az öltöző épület építési engedélyezési és kivitelezési 
tervdokumentációjának elkészíttetése céljából, támogatási szerződés 
megkötése útján.
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2018. május Krónika
Nagyobb lett a Balaton – az eddigieknél is 
több a program

137 szálláshely, 89 vendéglátóegység és 15 pincészet csatlako-
zott ahhoz a kampányhoz, amelynek célja, hogy megmutassák a 
Balatonra nem csak nyáron érdemes utazni. A Nyitott Balaton 
elnevezésű akcióban részvevők úgy vélik, a Balaton Régió tavasz-
szal is képes olyan kínálatot biztosítani, amely miatt érdemes a 
tó partjára utazni. Az akció ideje alatt egyes programok között 
kedvezményes hajójegyekkel is közlekedhetünk. 

Fekete Tamás, a Balaton Turizmus Szövetség alelnöke szerint: a 
kilencedik alkalommal megszervezett kampánynak köszönhetően 
több ezer ember indul majd útra azért, hogy a májusi hétvégékre 
szervezett eseményeken részt vegyen. Balatongyörökön például Pala-
csintafesztivállal (április 28.) Sümegen majálissal és tüzérségi vártá-
madással, lovagi tornával várják az érdeklődőket (május 1.). Hason-
lóan sok vendéget várnak. Balatonalmádiban. Itt több alkalommal 
is részt vehetünk a „Régi villák nyomában” elnevezésű városi túrán, 
amely mindenki számára ingyenes. A Riviéra TúraWeekend egy igazi 
kihívás lesz, a 4 nap alatt akár 119 kilométer távot is megtehetnek 
a túrázók (április 28. - május 1.). Ez idő alatt, a Balaton nyugati 
csücskében, Hévízen zajlik majd a Boldog Békeidők Hévíze rendez-
vénysorozat is, ahol a település „virágkorát”, az 1860-as évektől az 
1930-as évekig terjedő időszakot elevenítik fel. Balatonföldváron 
pedig Kettesfogathajtó versennyel (május 26.), finom pörköltökkel, 
rétesekkel várják a vendégeket. Ugyancsak a kulinaritásé lesz a fősze-
rep Siófokon is. A Piknik a Parton rendezvénysorozat keretén belül 
májusfa állítással, kézműves vásárral, gyerekjátékokkal és rengeteg 
finomsággal; házi lepénnyel, kürtős kaláccsal, kenyérlángossal, gőz-
gombóccal, borokkal, sajtokkal, pálinkával várják az érdeklődőket. 
(április 28. - május 1.) 

Az említett rendezvények mellett, a www.nyitottbalaton.hu web-
oldalon még több mint 100 sport, kulturális és gasztroprogram kö-
zött lehet válogatni.

Mint azt az alelnök elmondta: Idén komoly hangsúlyt fektetnek a 
kerékpáros programok népszerűsítésére. Ennek egyik fő része a „Pe-
csételd körbe a Balatont két keréken!” túra, melynek célja, hogy a 
résztvevők érintve a pecsételő helyeket, (múzeumok, vendéglátóhe-
lyek, szálláshelyeket) részben vagy teljesen körbekerüljék a Balatont. 
A kerékpár mellett, érdemes idén hajóra, vonatra vagy buszra is száll-
ni, ha a Nyitott Balaton programjait szeretné valaki felkeresni. A Ba-
latoni Hajózási Zrt. egyes hajójegyei árából 15% kedvezményt ad az 
online kupont letöltők és felmutatók számára. A Balaton Best kártya 
kiváltói pedig az északi parton, bizonyos buszjáratokon ingyen, a vo-
natokon pedig 50% kedvezménnyel utazhatnak. Fekete Tamás sze-
rint, utazás előtt érdemes áttanulmányozni a régió honlapjait, mert 
a sokféle kedvezményt összevonva több ezer forintot spórolhatunk.

A Balatoni Turizmus Szövetség hagyományteremtő jelleggel hozta 
létre a Nyitott Balaton programsorozatot. Öt évvel ezelőtt, a turisz-
tikai szereplőket még arról szerették volna meggyőzni, hogy szakít-
sanak azzal a nézettel, hogy a nyári szezont próbálják hosszabbítani.  
Szerencsére ma már egyetlen balatoni vállalkozó sem gondolja, hogy 
tavasszal és ősszel is nyári hívószavakkal kell vendégeket hozni a tó 
partjára. Minden szereplő hisz abban, hogy négyévszakos turisztikai 
desztináció a Balaton - nyilatkozta a szervezet elnöke, Hoffmann 
Henrik.

Az idei akció a helyiek összefogásával vonzó turisztikai terméket 
kínál a májusi hétvégékre (április 27.-május 27.), elsősorban az aktív 
turizmusra és a gasztronómiára koncentrálva. 

Kedves Osztálytársunk!  

60 fölött már exponenciálisan romlik a memória, ezért kellene 
találkoznunk , amíg még emlékszünk egymásra. 
Megünnepelnénk persze a közben eltelt szép kövér 50 évet is. 
Mindannyiótokat hívunk tehát egy találkozóra! 

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: 

Györgyi Dénes Általános Iskola - Balatonalmádi
2018. június 23., 15:00. 

Jelen lesz 2 osztály a Györgyiből és 2 osztály a Váciból. 
Itt megpróbáljuk kitalálni, hogy kicsoda az akivel éppen 
beszélgetünk. Utánna vacsorázni megyünk a Zóna étterembe. 
Részvételi szándékotokat a kapcsolattartóknak jelezzétek. 

KACSOLATTARTÓK:
Bierling Anna
+36 20 541 5614
bierling.anna@chello.hu

Zerkowitz Tamás
+36 20 941 9176
zerko@hidrokomplex.hu

Pallos Zsuzsa
+36 70 578 4677
andmato@freemail.hu

Ámulni még, 
ameddig lehet,

amíg a szived jó 
ütemre dobban,

megőrizni a táguló 
szemet, amellyel 

csodálkoztál 
gyermekkorodban. 

ÁPRILY LAJOS

Czeglédi Gyula
+36 30 222 2341
meleghengersor@gmail.com

Szabó József
+36 30 277 6491
szabojozsef9@chello.hu

TeSzedd!
Április 22-én a Föld Napján TeSzedd! Várostakarítást szervezett 

Almádiban a Honismereti és Városszépítő Kör és az Almádi 
Gombászok Asztaltársasága. A Pannónia elől reggel 8 órakor indult 
a csapat. A főhelyszín Káptalanfüred, a táborok fölötti erdő volt, 
ahol hét zsák telt meg, és sok darabos holmit, pl. tévét találtak a 
gombászok. A hulladékot a Városgondnokság szállította el. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei április 26-
án takarították a Berényi temetőt. A városszépítők köszönik 
mindenkinek, aki tesz városuk tisztaságáért!

Töltési Erzsébet

Fotó: Fekete László

A 2018. áprilisi 8-i országgyűlési 
képviselők választásán balatonalmádiban 
leadott szavazatok összesítése

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szereplő választópolgárok száma (átjelentkezettek nélkül)=  
7374
Szavazóként megjelent választópolgárok száma (átjelentkezettek 
nélkül)= 5601

Leadott érvényes szavaztok egyéni jelöltenként
Egyéni jelöltek:
1  Pillér Zsolt Márton  HAZA MINDENKIÉ  6 
2  Molnár Richárdné   TENNI AKARÁS MOZGALOM  4 
3  Bodroghalmi Gábor Alfréd   CSP  25 
4  Ságodi Zoltán           LMP  0 
5  Gulyás Lászlóné        KÖSSZ  5
6  Csonnó Jenőné         DEMOKRATA PÁRT  8 
7  Kepli Lajos                JOBBIK 2100
8  Kocsis Erika              ÉBMP  11
9  Csopják Tamás          ÉRTÜNK ÉRTETEK  8 
10 Felczán Erzsébet      ÖSSZEFOGÁS PÁRT  7 
11 Szolga-László Szindi Márta   NEMZET ÉS BÉKE  2 
12 Deák Istvánné         DK 439
13 Kontrát Károly        FIDESZ-KDNP  2762
14 Kiss László              MOMENTUM  115
15 Szirbek Lászlóné      OP  5 
Összesen:                                                                                                        5497

Leadott érvényes szavazatok pártlistánként
A pártlista neve Szavazat

1   SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
  MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  8 
2   MOMENTUM MOZGALOM 202  
3   DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  293
4   SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  0 
5   KÖZÖS NEVEZŐ 2018  5 
6   EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK 
  JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT  0 
7   ÖSSZEFOGÁS PÁRT  1 
8   MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 108
9   MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD 
  MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  615
10  IRÁNYTŰ PÁRT  2 
11  MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA  8 
12  MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  0 
13  FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
  KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT  2846 
14  NET PÁRT  2 
15  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 976
16  MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ 
  ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA  2 
17  MAGYAR MUNKÁSPÁRT  10 
18  EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  32 
19  CSALÁDOK PÁRTJA  11 
20  LEHET MÁS A POLITIKA 427
21  TENNI AKARÁS MOZGALOM  4 
22  REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT  1 
23  KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT  2 
Összesen:                                                                                               5555

 Helyi Választási Iroda, Balatonalmádi
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2018. május Krónika
Nagyobb lett a Balaton – az eddigieknél is 
több a program

137 szálláshely, 89 vendéglátóegység és 15 pincészet csatlako-
zott ahhoz a kampányhoz, amelynek célja, hogy megmutassák a 
Balatonra nem csak nyáron érdemes utazni. A Nyitott Balaton 
elnevezésű akcióban részvevők úgy vélik, a Balaton Régió tavasz-
szal is képes olyan kínálatot biztosítani, amely miatt érdemes a 
tó partjára utazni. Az akció ideje alatt egyes programok között 
kedvezményes hajójegyekkel is közlekedhetünk. 

Fekete Tamás, a Balaton Turizmus Szövetség alelnöke szerint: a 
kilencedik alkalommal megszervezett kampánynak köszönhetően 
több ezer ember indul majd útra azért, hogy a májusi hétvégékre 
szervezett eseményeken részt vegyen. Balatongyörökön például Pala-
csintafesztivállal (április 28.) Sümegen majálissal és tüzérségi vártá-
madással, lovagi tornával várják az érdeklődőket (május 1.). Hason-
lóan sok vendéget várnak. Balatonalmádiban. Itt több alkalommal 
is részt vehetünk a „Régi villák nyomában” elnevezésű városi túrán, 
amely mindenki számára ingyenes. A Riviéra TúraWeekend egy igazi 
kihívás lesz, a 4 nap alatt akár 119 kilométer távot is megtehetnek 
a túrázók (április 28. - május 1.). Ez idő alatt, a Balaton nyugati 
csücskében, Hévízen zajlik majd a Boldog Békeidők Hévíze rendez-
vénysorozat is, ahol a település „virágkorát”, az 1860-as évektől az 
1930-as évekig terjedő időszakot elevenítik fel. Balatonföldváron 
pedig Kettesfogathajtó versennyel (május 26.), finom pörköltökkel, 
rétesekkel várják a vendégeket. Ugyancsak a kulinaritásé lesz a fősze-
rep Siófokon is. A Piknik a Parton rendezvénysorozat keretén belül 
májusfa állítással, kézműves vásárral, gyerekjátékokkal és rengeteg 
finomsággal; házi lepénnyel, kürtős kaláccsal, kenyérlángossal, gőz-
gombóccal, borokkal, sajtokkal, pálinkával várják az érdeklődőket. 
(április 28. - május 1.) 

Az említett rendezvények mellett, a www.nyitottbalaton.hu web-
oldalon még több mint 100 sport, kulturális és gasztroprogram kö-
zött lehet válogatni.

Mint azt az alelnök elmondta: Idén komoly hangsúlyt fektetnek a 
kerékpáros programok népszerűsítésére. Ennek egyik fő része a „Pe-
csételd körbe a Balatont két keréken!” túra, melynek célja, hogy a 
résztvevők érintve a pecsételő helyeket, (múzeumok, vendéglátóhe-
lyek, szálláshelyeket) részben vagy teljesen körbekerüljék a Balatont. 
A kerékpár mellett, érdemes idén hajóra, vonatra vagy buszra is száll-
ni, ha a Nyitott Balaton programjait szeretné valaki felkeresni. A Ba-
latoni Hajózási Zrt. egyes hajójegyei árából 15% kedvezményt ad az 
online kupont letöltők és felmutatók számára. A Balaton Best kártya 
kiváltói pedig az északi parton, bizonyos buszjáratokon ingyen, a vo-
natokon pedig 50% kedvezménnyel utazhatnak. Fekete Tamás sze-
rint, utazás előtt érdemes áttanulmányozni a régió honlapjait, mert 
a sokféle kedvezményt összevonva több ezer forintot spórolhatunk.

A Balatoni Turizmus Szövetség hagyományteremtő jelleggel hozta 
létre a Nyitott Balaton programsorozatot. Öt évvel ezelőtt, a turisz-
tikai szereplőket még arról szerették volna meggyőzni, hogy szakít-
sanak azzal a nézettel, hogy a nyári szezont próbálják hosszabbítani.  
Szerencsére ma már egyetlen balatoni vállalkozó sem gondolja, hogy 
tavasszal és ősszel is nyári hívószavakkal kell vendégeket hozni a tó 
partjára. Minden szereplő hisz abban, hogy négyévszakos turisztikai 
desztináció a Balaton - nyilatkozta a szervezet elnöke, Hoffmann 
Henrik.

Az idei akció a helyiek összefogásával vonzó turisztikai terméket 
kínál a májusi hétvégékre (április 27.-május 27.), elsősorban az aktív 
turizmusra és a gasztronómiára koncentrálva. 

Kedves Osztálytársunk!  

60 fölött már exponenciálisan romlik a memória, ezért kellene 
találkoznunk , amíg még emlékszünk egymásra. 
Megünnepelnénk persze a közben eltelt szép kövér 50 évet is. 
Mindannyiótokat hívunk tehát egy találkozóra! 

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: 

Györgyi Dénes Általános Iskola - Balatonalmádi
2018. június 23., 15:00. 

Jelen lesz 2 osztály a Györgyiből és 2 osztály a Váciból. 
Itt megpróbáljuk kitalálni, hogy kicsoda az akivel éppen 
beszélgetünk. Utánna vacsorázni megyünk a Zóna étterembe. 
Részvételi szándékotokat a kapcsolattartóknak jelezzétek. 

KACSOLATTARTÓK:
Bierling Anna
+36 20 541 5614
bierling.anna@chello.hu

Zerkowitz Tamás
+36 20 941 9176
zerko@hidrokomplex.hu

Pallos Zsuzsa
+36 70 578 4677
andmato@freemail.hu

Ámulni még, 
ameddig lehet,

amíg a szived jó 
ütemre dobban,

megőrizni a táguló 
szemet, amellyel 

csodálkoztál 
gyermekkorodban. 

ÁPRILY LAJOS

Czeglédi Gyula
+36 30 222 2341
meleghengersor@gmail.com

Szabó József
+36 30 277 6491
szabojozsef9@chello.hu

TeSzedd!
Április 22-én a Föld Napján TeSzedd! Várostakarítást szervezett 

Almádiban a Honismereti és Városszépítő Kör és az Almádi 
Gombászok Asztaltársasága. A Pannónia elől reggel 8 órakor indult 
a csapat. A főhelyszín Káptalanfüred, a táborok fölötti erdő volt, 
ahol hét zsák telt meg, és sok darabos holmit, pl. tévét találtak a 
gombászok. A hulladékot a Városgondnokság szállította el. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei április 26-
án takarították a Berényi temetőt. A városszépítők köszönik 
mindenkinek, aki tesz városuk tisztaságáért!

Töltési Erzsébet

Fotó: Fekete László

A 2018. áprilisi 8-i országgyűlési 
képviselők választásán balatonalmádiban 
leadott szavazatok összesítése

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szereplő választópolgárok száma (átjelentkezettek nélkül)=  
7374
Szavazóként megjelent választópolgárok száma (átjelentkezettek 
nélkül)= 5601

Leadott érvényes szavaztok egyéni jelöltenként
Egyéni jelöltek:
1  Pillér Zsolt Márton  HAZA MINDENKIÉ  6 
2  Molnár Richárdné   TENNI AKARÁS MOZGALOM  4 
3  Bodroghalmi Gábor Alfréd   CSP  25 
4  Ságodi Zoltán           LMP  0 
5  Gulyás Lászlóné        KÖSSZ  5
6  Csonnó Jenőné         DEMOKRATA PÁRT  8 
7  Kepli Lajos                JOBBIK 2100
8  Kocsis Erika              ÉBMP  11
9  Csopják Tamás          ÉRTÜNK ÉRTETEK  8 
10 Felczán Erzsébet      ÖSSZEFOGÁS PÁRT  7 
11 Szolga-László Szindi Márta   NEMZET ÉS BÉKE  2 
12 Deák Istvánné         DK 439
13 Kontrát Károly        FIDESZ-KDNP  2762
14 Kiss László              MOMENTUM  115
15 Szirbek Lászlóné      OP  5 
Összesen:                                                                                                        5497

Leadott érvényes szavazatok pártlistánként
A pártlista neve Szavazat

1   SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
  MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  8 
2   MOMENTUM MOZGALOM 202  
3   DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  293
4   SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  0 
5   KÖZÖS NEVEZŐ 2018  5 
6   EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK 
  JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT  0 
7   ÖSSZEFOGÁS PÁRT  1 
8   MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 108
9   MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD 
  MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  615
10  IRÁNYTŰ PÁRT  2 
11  MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA  8 
12  MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  0 
13  FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
  KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT  2846 
14  NET PÁRT  2 
15  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 976
16  MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ 
  ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA  2 
17  MAGYAR MUNKÁSPÁRT  10 
18  EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  32 
19  CSALÁDOK PÁRTJA  11 
20  LEHET MÁS A POLITIKA 427
21  TENNI AKARÁS MOZGALOM  4 
22  REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT  1 
23  KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT  2 
Összesen:                                                                                               5555

 Helyi Választási Iroda, Balatonalmádi
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2018. május Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Nagy-Britannia haladóknak – egy valóra 
vált álom

Március 24-én, hetekig való készülődés után végre eljött ez a nap 
(jobban mondva a hajnali fél négyes időpont) is. Ahogy végignéz-
tünk az iskola előtt várakozó csoportunkon, mindenkin látszott a 
mérhetetlen izgatottság, akkor is, ha tudtuk, senki sem aludhatott 
többet 2-3 óránál.

A buszút Liege-ig (az első tranzitszállásig), röviden fogalmazva, 
hosszú volt. Az idegenvezetőnk a hajnallal együtt Mosonmagyaró-
váron ért el minket, majd a Nappal együtt mentünk tovább.

Brüsszel eredetileg nem volt betervezve az útba, de mivel volt 
időnk, tettünk egy gyors megállót. Megnéztük a csodálatos Szent 
Mihály Bazilikát, a Városházát, ami aranyozott épületekkel van kö-
rülvéve, és Brüsszel leghíresebb szobrát a pisilő kisfiút, valamint a 
párját, a pisilő kislányt is. Mivel Brüsszelben voltunk, nem hagy-
hattuk ki Belgium egyik leghíresebb édességét, a gofrit sem – annyi 
fajta volt, hogy alig tudtunk választani.

Aznap elutaztunk még Brugge-be is, ahol azt éreztük mintha a 
Középkorba utaztunk volna vissza. Nem véletlen, hogy ezt a várost 
„Észak Velencéje” néven emlegetik. Mint az igazi Velencét, Brugge 
városát is csatornák szövik át.

A következő nap reggele Calais-ben virradt ránk, ahol köztudott, 
hogy a Csalagút francia bejárata fekszik. Bár az út hamarabb eltelt, 
mint vártuk (35-40 perc), a többiek arcán végig a lelkesedés és a 
szorongás keveredett, hisz pontosan tudtuk, hogy 120 méterrel a 
tenger feneke alatt robogunk egy zárt vonatban. Mikor megérkez-
tünk, mi is megtapasztalhattuk, hogy az angolok tényleg az út bal 
oldalán közlekednek. Ezt a látványt nyomasztónak éreztük, mégis a 
körforgalom volt a legfájdalmasabb a szívünknek.

Az első állomásunk London volt, ahol a városnézésünkből nem 
hagyhattuk ki a London Eye-t, a Parlamentet és a Big Ben-t – ami 
sajnos épp felújítás alatt áll, úgyhogy még 3 évig nem lehet se látni 
se hallani. Tovább menve láthattuk a Westminster apátságot, a St. 
James Parkot (és állatait, amik közül a kedvencünk egy szürke kis 
mókus lett, Győri Édessel a mancsában).

A parkon átmenve megérkeztünk a Buckingham Palotához, 
aminek ajtajában igazi medvekucsmás testőröket láttunk. Majd a 
Picadilly-n és a Leicester Square-en kaptunk egy kis szabad időd, 
amikor mindenki megebédelt és szuveníreket vásárolt. Utunkból 
nem maradhatott ki a Trafalgar Square, a National Gallery és a 10. 
Downing Street sem.

Este már az ideiglenes családunk 
meleg otthona várt bennünket, 
másnap reggel pedig indultunk a 
sajtjáról híres Cheddar-ba. A kis 
faluhoz egy kanyargós keskeny 
szurdok vezetett, ahol a sziklákon 
zergék ugráltak. A gyárban meg-
nézhettük, hogy hogyan készítik 
hagyományos módszerekkel a saj-
tot, azt követően többféle ízesíté-
sű és érlelésű terméket kóstolhat-
tunk meg. A falutól nem messze 
található a római fürdőjéről híres 
Bath városa. Lenyűgöző, hogy 
majdnem 2000 évvel ezelőtt ilyen 
hatalmas és lélegzetelállító építményt tudtak létrehozni. Emellett 
persze itt található a teljesen egységes stílusú homokkőépületekkel 
körülvett Circus (körönd) és a Victoria Park is. 

Másnap a „sárkány földjére” léptünk – hivatalos nevén Wales –, 
ahol meglátogattuk Cardiff és Caerphilly várát. Az előbbi arról hí-
res, hogy a II. Világháború alatt itt volt egy menedékhely, míg a 
másik ferde tornyáról és festői szépségéről. Pontosan olyan helyek 
ezek, ahová később is érdemes visszatérni.

Glastonbury apátsága régen fenségesen nézhetett ki, ma már csak 
a romjai láthatók. Ennek ellenére megérte megnézni, mert remek 
idegenvezető kísért minket, aki érdekesen mutatta meg nekünk az 
akkori emberek életét. Következő úti célunk a Longleat magánkas-
tély volt a szafari parkjával. Nagyszerű volt, hiszen járművel me-
hettünk be a majmok, oroszlánok, szarvasok, gepárdok, flamingók, 
farkasok és antilopok közé és utána kipróbálhattuk az élménypar-
kot is, a sövénylabirintussal együtt.

Utolsó előtti angliai napunkon eljutottunk a világ egyik legrégeb-
bi csodájához, a Stonhenge-hez. Itt megtanultuk, hogy, ha később 
is ellátogatunk oda, a minimum öltözet két kabátnál kezdődik (az 
építmény esőben is lebilincselő látvány). Még ugyanezen a napon 
eljutottunk a Hampton Court palotához, ami VIII. Henriknek volt 
az otthona. 

Szerencsére „csipet-csapatunk” (ahogy az idegenvezetőnk hívott 
minket) minden tagja épségben hazaért Magyarországra. Persze 
még sokáig tudnánk sorolni a történteket, akár a család kedvességé-
ről, akár a kompozásról.

Több mint egy hónapja történt, de még most sem tudjuk eldön-
teni, hogy vajon ez az egész álom volt-e, vagy valóság.

Óbíró Ágnes és Selmeci Emese (9A)

Ép testben ép lélek
Az egészséges életmódra nevelés érdekében iskolánk alsó tago-

zatos diákjai részére egészségnapot szerveztünk. A gyerekek saját 
tapasztalataik alapján útmutatást szerezhettek az egészséges táplál-
kozásról, szabadidejük hasznos eltöltéséről, a rendszeres testmozgás 
fontosságáról. Az iskolagyümölcs-program keretében- a Vega-Ház 
Kft. jóvoltából-gyümölcsöt, zöldséget kóstolhattak tanulóink. Sok-
sok mosolyt csalt arcukra A Kutyával egy Mosolyért Alapítvány 
terápiás kutya bemutatója. A nap fénypontja a már-már hagyomá-
nyossá vált kidobó bajnokság volt, melyre nagy izgalommal készül-
tek a csapatok.

Alkotónap a Györgyi Dénes Iskolában
A Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló, „Tehetsé-

ges vagyok, légy rám büszke Te is” című pályázati program kereté-
ben került sor az Alkotónap rendezvényére iskolánkban. 

Az alsó tagozatos tanulók megismerkedhettek a szövés, bőrözés, 
gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás alapanyagaival, kipróbálhatták 
az egyszerűbb technikákat. Az érdeklődők ízlésüknek megfelelően 
megalkothatták gyöngyből a karkötőjüket, maguk által készített 
bőrgolyóból a nyakláncukat. Könyvjelzők készültek a szövőkeret 
mellett, színes nemezcsíkok iskolatáska dísznek. Keramikus útmu-
tatásai szerink készültek az apró cserepek, amiket a mester kemen-
céjében kiéget, ezt követően visszahozza a gyerekeknek, hogy ők a 
munkájuk végeredményét is láthassák. 

A gyerekek foglalkozásai után a Veszprém Megyei Civil Hálóza-
tért Közhasznú Egyesület a szülőket igyekezett megszólítani Tehet-
séggondozó Fórum című programjával. 

A tehetséges gyermekek felfedezése, támogatása érdekében létre-
hozott Tehetségpontokkal, a tehetségpontok munkáját összefogó és 

koordináló Tehetségsegítő Tanácsokkal, a személyes tehetségtámo-
gató rendszerrel (tutorhálózat) ismertették meg a résztvevőket. 

A Veszprém megyei 40 Tehetségpont hozzájárul, hogy a hozzá-
juk eljutott fiatalok tehetségüket a lehető legteljesebb mértékben 
kibontakoztathassák. 

A tehetségek felismerése azonban a szűk (családi, iskolai, mikro-) 
környezet feladata. 

A gyerekek emléktárgyakkal, a szülők hasznos információkkal 
gazdagodva térhettek haza erről a délutáni programról. 

Kézilabda diákolimpiai sikerek
Ajkán rendezték meg a IV. korcsoportos kézilabda diákolimpia 

megyei döntőjét. A körmérkőzések után alakult ki a végső sorrend. 
Iskolánk fiú csapata először az ajkai Fekete-Vörösmarty iskola csa-
patát győzte le (30:20), majd a várpalotai Várkerti iskola gárdáját is 
4 góllal felülmúlta (22:18). Ezután következett a veszprémi Padányi 
iskola elleni, döntőnek is beillő összecsapás. Óriási izgalmak köze-
pette csapatunk 1 góllal (24:25) alulmaradt, így a fiúk nyakába az 
ezüstérmet akasztották az eredményhirdetés alkalmával. 

A megyei 2. helyezéssel az országos elődöntő selejtezőjében foly-
tathatták a fiúk. Az április végén a győri  Magvassy sportcsarnokban 
a helyi Gárdonyi Géza Általános Iskola csapatával játszottunk és 
nyertünk 28:25-ös arányban. A CSAPAT tagjai: Mester Márton, 
Marton Dávid, Szintay Ágoston, Frey Barna, Fazekas Máté, Faze-
kas Gergő, Czabula Huba, Toskosz Hrisztosz, Farkas Máté, Pápai 
Dominik, Kovács Noel. GRATULÁLUNK!!!!

FUNtastic megyei angolverseny
A Balatonfüreden megrendezett FUNtastic megyei angolverse-

nyen az 5-6. osztályos kategóriában a csapatunk 2. helyezést ért el.
Csapattagok: Csempesz Lara, Tóth Enikő, Csontos Tamás, Geréd 

László. Gratulálunk!
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Nagy-Britannia haladóknak – egy valóra 
vált álom

Március 24-én, hetekig való készülődés után végre eljött ez a nap 
(jobban mondva a hajnali fél négyes időpont) is. Ahogy végignéz-
tünk az iskola előtt várakozó csoportunkon, mindenkin látszott a 
mérhetetlen izgatottság, akkor is, ha tudtuk, senki sem aludhatott 
többet 2-3 óránál.

A buszút Liege-ig (az első tranzitszállásig), röviden fogalmazva, 
hosszú volt. Az idegenvezetőnk a hajnallal együtt Mosonmagyaró-
váron ért el minket, majd a Nappal együtt mentünk tovább.

Brüsszel eredetileg nem volt betervezve az útba, de mivel volt 
időnk, tettünk egy gyors megállót. Megnéztük a csodálatos Szent 
Mihály Bazilikát, a Városházát, ami aranyozott épületekkel van kö-
rülvéve, és Brüsszel leghíresebb szobrát a pisilő kisfiút, valamint a 
párját, a pisilő kislányt is. Mivel Brüsszelben voltunk, nem hagy-
hattuk ki Belgium egyik leghíresebb édességét, a gofrit sem – annyi 
fajta volt, hogy alig tudtunk választani.

Aznap elutaztunk még Brugge-be is, ahol azt éreztük mintha a 
Középkorba utaztunk volna vissza. Nem véletlen, hogy ezt a várost 
„Észak Velencéje” néven emlegetik. Mint az igazi Velencét, Brugge 
városát is csatornák szövik át.

A következő nap reggele Calais-ben virradt ránk, ahol köztudott, 
hogy a Csalagút francia bejárata fekszik. Bár az út hamarabb eltelt, 
mint vártuk (35-40 perc), a többiek arcán végig a lelkesedés és a 
szorongás keveredett, hisz pontosan tudtuk, hogy 120 méterrel a 
tenger feneke alatt robogunk egy zárt vonatban. Mikor megérkez-
tünk, mi is megtapasztalhattuk, hogy az angolok tényleg az út bal 
oldalán közlekednek. Ezt a látványt nyomasztónak éreztük, mégis a 
körforgalom volt a legfájdalmasabb a szívünknek.

Az első állomásunk London volt, ahol a városnézésünkből nem 
hagyhattuk ki a London Eye-t, a Parlamentet és a Big Ben-t – ami 
sajnos épp felújítás alatt áll, úgyhogy még 3 évig nem lehet se látni 
se hallani. Tovább menve láthattuk a Westminster apátságot, a St. 
James Parkot (és állatait, amik közül a kedvencünk egy szürke kis 
mókus lett, Győri Édessel a mancsában).

A parkon átmenve megérkeztünk a Buckingham Palotához, 
aminek ajtajában igazi medvekucsmás testőröket láttunk. Majd a 
Picadilly-n és a Leicester Square-en kaptunk egy kis szabad időd, 
amikor mindenki megebédelt és szuveníreket vásárolt. Utunkból 
nem maradhatott ki a Trafalgar Square, a National Gallery és a 10. 
Downing Street sem.

Este már az ideiglenes családunk 
meleg otthona várt bennünket, 
másnap reggel pedig indultunk a 
sajtjáról híres Cheddar-ba. A kis 
faluhoz egy kanyargós keskeny 
szurdok vezetett, ahol a sziklákon 
zergék ugráltak. A gyárban meg-
nézhettük, hogy hogyan készítik 
hagyományos módszerekkel a saj-
tot, azt követően többféle ízesíté-
sű és érlelésű terméket kóstolhat-
tunk meg. A falutól nem messze 
található a római fürdőjéről híres 
Bath városa. Lenyűgöző, hogy 
majdnem 2000 évvel ezelőtt ilyen 
hatalmas és lélegzetelállító építményt tudtak létrehozni. Emellett 
persze itt található a teljesen egységes stílusú homokkőépületekkel 
körülvett Circus (körönd) és a Victoria Park is. 

Másnap a „sárkány földjére” léptünk – hivatalos nevén Wales –, 
ahol meglátogattuk Cardiff és Caerphilly várát. Az előbbi arról hí-
res, hogy a II. Világháború alatt itt volt egy menedékhely, míg a 
másik ferde tornyáról és festői szépségéről. Pontosan olyan helyek 
ezek, ahová később is érdemes visszatérni.

Glastonbury apátsága régen fenségesen nézhetett ki, ma már csak 
a romjai láthatók. Ennek ellenére megérte megnézni, mert remek 
idegenvezető kísért minket, aki érdekesen mutatta meg nekünk az 
akkori emberek életét. Következő úti célunk a Longleat magánkas-
tély volt a szafari parkjával. Nagyszerű volt, hiszen járművel me-
hettünk be a majmok, oroszlánok, szarvasok, gepárdok, flamingók, 
farkasok és antilopok közé és utána kipróbálhattuk az élménypar-
kot is, a sövénylabirintussal együtt.

Utolsó előtti angliai napunkon eljutottunk a világ egyik legrégeb-
bi csodájához, a Stonhenge-hez. Itt megtanultuk, hogy, ha később 
is ellátogatunk oda, a minimum öltözet két kabátnál kezdődik (az 
építmény esőben is lebilincselő látvány). Még ugyanezen a napon 
eljutottunk a Hampton Court palotához, ami VIII. Henriknek volt 
az otthona. 

Szerencsére „csipet-csapatunk” (ahogy az idegenvezetőnk hívott 
minket) minden tagja épségben hazaért Magyarországra. Persze 
még sokáig tudnánk sorolni a történteket, akár a család kedvességé-
ről, akár a kompozásról.

Több mint egy hónapja történt, de még most sem tudjuk eldön-
teni, hogy vajon ez az egész álom volt-e, vagy valóság.

Óbíró Ágnes és Selmeci Emese (9A)

Ép testben ép lélek
Az egészséges életmódra nevelés érdekében iskolánk alsó tago-

zatos diákjai részére egészségnapot szerveztünk. A gyerekek saját 
tapasztalataik alapján útmutatást szerezhettek az egészséges táplál-
kozásról, szabadidejük hasznos eltöltéséről, a rendszeres testmozgás 
fontosságáról. Az iskolagyümölcs-program keretében- a Vega-Ház 
Kft. jóvoltából-gyümölcsöt, zöldséget kóstolhattak tanulóink. Sok-
sok mosolyt csalt arcukra A Kutyával egy Mosolyért Alapítvány 
terápiás kutya bemutatója. A nap fénypontja a már-már hagyomá-
nyossá vált kidobó bajnokság volt, melyre nagy izgalommal készül-
tek a csapatok.

Alkotónap a Györgyi Dénes Iskolában
A Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló, „Tehetsé-

ges vagyok, légy rám büszke Te is” című pályázati program kereté-
ben került sor az Alkotónap rendezvényére iskolánkban. 

Az alsó tagozatos tanulók megismerkedhettek a szövés, bőrözés, 
gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás alapanyagaival, kipróbálhatták 
az egyszerűbb technikákat. Az érdeklődők ízlésüknek megfelelően 
megalkothatták gyöngyből a karkötőjüket, maguk által készített 
bőrgolyóból a nyakláncukat. Könyvjelzők készültek a szövőkeret 
mellett, színes nemezcsíkok iskolatáska dísznek. Keramikus útmu-
tatásai szerink készültek az apró cserepek, amiket a mester kemen-
céjében kiéget, ezt követően visszahozza a gyerekeknek, hogy ők a 
munkájuk végeredményét is láthassák. 

A gyerekek foglalkozásai után a Veszprém Megyei Civil Hálóza-
tért Közhasznú Egyesület a szülőket igyekezett megszólítani Tehet-
séggondozó Fórum című programjával. 

A tehetséges gyermekek felfedezése, támogatása érdekében létre-
hozott Tehetségpontokkal, a tehetségpontok munkáját összefogó és 

koordináló Tehetségsegítő Tanácsokkal, a személyes tehetségtámo-
gató rendszerrel (tutorhálózat) ismertették meg a résztvevőket. 

A Veszprém megyei 40 Tehetségpont hozzájárul, hogy a hozzá-
juk eljutott fiatalok tehetségüket a lehető legteljesebb mértékben 
kibontakoztathassák. 

A tehetségek felismerése azonban a szűk (családi, iskolai, mikro-) 
környezet feladata. 

A gyerekek emléktárgyakkal, a szülők hasznos információkkal 
gazdagodva térhettek haza erről a délutáni programról. 

Kézilabda diákolimpiai sikerek
Ajkán rendezték meg a IV. korcsoportos kézilabda diákolimpia 

megyei döntőjét. A körmérkőzések után alakult ki a végső sorrend. 
Iskolánk fiú csapata először az ajkai Fekete-Vörösmarty iskola csa-
patát győzte le (30:20), majd a várpalotai Várkerti iskola gárdáját is 
4 góllal felülmúlta (22:18). Ezután következett a veszprémi Padányi 
iskola elleni, döntőnek is beillő összecsapás. Óriási izgalmak köze-
pette csapatunk 1 góllal (24:25) alulmaradt, így a fiúk nyakába az 
ezüstérmet akasztották az eredményhirdetés alkalmával. 

A megyei 2. helyezéssel az országos elődöntő selejtezőjében foly-
tathatták a fiúk. Az április végén a győri  Magvassy sportcsarnokban 
a helyi Gárdonyi Géza Általános Iskola csapatával játszottunk és 
nyertünk 28:25-ös arányban. A CSAPAT tagjai: Mester Márton, 
Marton Dávid, Szintay Ágoston, Frey Barna, Fazekas Máté, Faze-
kas Gergő, Czabula Huba, Toskosz Hrisztosz, Farkas Máté, Pápai 
Dominik, Kovács Noel. GRATULÁLUNK!!!!

FUNtastic megyei angolverseny
A Balatonfüreden megrendezett FUNtastic megyei angolverse-

nyen az 5-6. osztályos kategóriában a csapatunk 2. helyezést ért el.
Csapattagok: Csempesz Lara, Tóth Enikő, Csontos Tamás, Geréd 

László. Gratulálunk!
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Húsvétváró játszóház
A Vörösberényi Általános  Iskola alsó tagozata 121  gyerek rész-

vételével bonyolította le 2018. március 10-én húsvéti játszóházát. A 
nap folyamán számos tevékenységen keresztül bővíthették ismerete-
iket, adhattak számot a témában való tájékozottságukról és játékos 
feladatokon keresztül szórakozhattak  a tanulók. A nap változatos 
programjainak finanszírozását köszönjük a Római Katolikus Plé-
bániának!

„A gyereknek természetesebb tápláléka a vers, mint a próza. 
A kép színesebb, ha rímmel jön, s amit el nem mond a mondat, 
megértet a ritmus.”

(Németh László)
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei tanévben is sza-

valóversennyel emlékeztünk meg iskolánkban a költészet napjá-
ról, József Attila születésnapjáról. A jó hangulatot Zanathy László 
igazgató úr köszöntő szavai után a versíró verseny győztese, Nagy 
Emma Lilla 3.b osztályos tanuló költeménye teremtette meg. A je-
les napon közel 40 gyermek szavalt nagy átéléssel vidám, humoros 
vagy éppen komoly verseket, melyek között szintén akadt több saját 
költemény is. Az eredményhirdetés szünetében a gyerekek frissítő 
teákat fogyaszthattak. A Rózsás Józsefné, Domonkosné Tóth Ani-
kó és Szóllás Péter alkotta zsűri értékelte, majd szép és tartalmas 
könyvekkel jutalmazta a legügyesebb versenyzőket. Köszönjük a 
könyvtár és Sipos Kerese Éva szülő felajánlását! Szervezők: Oszlár 
Tamásné, Bodó Krisztina. Gratulálunk a helyezetteknek!

I.helyezés: Szabó Nándor (2.o.), Igaz Dániel (3.a), 
Szabó B. Ágoston (5.a), Nagy Levente (8.o.)
II.helyezés: Rádai Olivér (1.a), Hegedűs Bendegúz (3.a), 
Matos Manó (5.a), Ficsor Zsófia (8.o.)
III.helyezés: Böröcz Gábor (1.b), Békési Moira (3.b), 
Orbán Zselyke (5.b), Bagarus Olivér (7.b)

Versenyeredmények
Ismét nagy sikerrel szerepeltek a vörösberényis diákok a 

Lovassyban!
Az idén is beneveztünk a Lovassy 

László Gimnázium által szervezett 
angol nyelvi versenybe. A két írás-
beli forduló után 5 csapat jutott be 
az utolsó, szóbeli döntőbe - a veszp-
rémi Kossuth Lajos, a Rózsa úti, a 
Vörösberényi Általános Iskola egy-
egy, és a balatonfüredi Radnóti iskola 

két csapata. Iskolánkból a Huszka Laura, Oláh Panna, Plopp Fru-
zsina 8. osztályos tanulók alkotta csapat a második helyen végzett. 
Felkészítő pedagógus: Zsapka Andrea. 

A Simonyi Zsigmond Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny megyei fordulójában 
Czúni Vilmos 5. a osztályos tanuló szoros 
versenyben a 10. helyezett lett. Felkészítője: 
Bodó Krisztina

A negyedikesek két csapata bejutott a zalaegerszegi K&H 
Bank által szervezett pénzügyi vetélkedő regionális döntőjébe, 
ahol izgalmas versengés során kiválóan szerepeltek. A Villámész 
2008 (Szántó Dániel, Polniczky Hanna, Szecsődi Botond, Sza-
bó Zénó, Klebow Adrián) csapata a 2. helyet szerezte meg, míg a 
Csillámpónik (Vajda Alexa, Újvári Gréta, Ferenczi Dorina, Hor-
váth Júlia, Móri Alexandra) csapata a 3. helyen végeztek. Felkészítő 
pedagógus: Purgel Henriett 

A Bóta István Szabolcs, 
Boda Bálint, Gyürüsi Károly 
és Komár Mihály 8. osztályos 
tanulókból álló Katasztrófa-
védelmi verseny csapata több 
forduló sikeres és lelkes telje-
sítése után a megyei döntőben 
a 6. helyezést szerezte meg. 
Felkészítő tanáruk: Kittlinger 
András

Az iskolánkban népszerű Kengu-
ru Matematika versenyen Bódi Ta-
más (2.o.) 14., Balogh Enikő (3.b) 6., 
Mesics Borbála (5.a) 13., Gitta Imre 
(6.o.) 19., Török Dorka (7.a) 6., Oláh 
Panna (8.o.) 14. megyei helyezést ért el.

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő pedagógusainknak a szép 
teljesítményekhez!

Magocskák Alapítvány hírei
Április 21-én, fantasztikus hangulatban telt a Magocskák Alapít-

vány immár hagyományos Jótékonysági Estje, 140 résztvevővel a 
Pannónia nagytermében. Ismét megbizonyosodhattunk róla, hogy 
az óvodában dolgozók és az ovisok szülei közt is mesésen sok te-
hetség rejtőzik. Például az est házigazdái, Bagi Peti és Czoma Nóri, 
akiknek hála, már az első perctől standup hangulatban vigyorgott a 
vendégsereg. Kiderült, hogy a Bajcsy úti óvó néniknek vérében van 
a show, ritmus-taps előadásuk annyira lenyűgöző és profi volt, hogy 
még fotót is elfelejtettünk készíteni róla. A Mogyoró úti óvó nénik 
pedig a Veresegyházi asszonykórus sokszoknyás tagjaiként billeg-
tek be a színre a Z’Zi labor frontemberét követve és zajos sikernek 
örvendve - köszönet Török Ákosnak, az egykori almádi ovisnak 
Janicsák István megformálásáért. Az óvoda konyhájának dolgozói 
káprázatos svédasztalos menüt állítottak össze, és miközben a Tor-
nai borokkal megkoronázott vacsorát fogyasztotta a jókedvű társa-
ság, a szülők brillíroztak zenei fronton: Szűcs Enikő DJ, DJ Rikk 
társaságában, majd Holéczy Laci, aki fuvola Live Act műsorával 
emelte csillagos ötösre az est fényét. Nincs vége, mert őket követte 
a veszprémi Soul & Emotion zenekar, aztán folytatódott a parti: 
játékkal, Bor Rulettel, tombolával és tánccal, egészen hajnalig. 

S, hogy sikeresen zártuk-e ezt a remek estét? Örömmel jelentjük, 
hogy 257 000 Forint nettó bevétellel, amiből ovis kirándulásokat 
finanszírozunk és a most épülő új ovi családi közösségi terének ki-
alakítását is támogatni tudjuk. 

Köszönettel tartozunk a Tornai Pincészetnek, az Almádiért Köz-
alapítványnak, a Katedra Veszprémnek, valamint számos helyi vál-
lalkozónak, képviselőnek, önkénteseinknek.

Mindezért nagy hálával tartozunk az Est főszervezőjének, Kováts 
Annának, Sziráczky Valinak, az Almádiért Közalapítványnak, Tor-
nai Pincészetnek, a Katedra Veszprémnek, Simicz Andinak, számos 
helyi vállalkozónak, képviselőnek, az óvodák minden dolgozójának 

Utazó Planetárium a Balatonalmádi 
Szent Imre Római Katolikus Plébánia 
jóvoltából az Almádi Magocskák 
Óvoda gyermekeinek

Az óvoda tornatermében felállított digitális planetárium nagy-
szerű lehetőséget teremtett arra, hogy megismerjük a csillagos ég 
jelenségeit és megcsodáljuk az éjszakai égboltot.

A gyermekek nagy érdeklődéssel követték Aba, a manófiú és 
Lana, a tündérlány kalandozásait a csillagképek és a bolygók vi-
lágában. 230 óvodás gyermek részese lehetett ennek a nem min-
dennapi, lenyűgöző látványnak. Ez az emlékezetes rendezvény nem 
valósulhatott volna meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus Plébánia támogatása 
nélkül. Ezúttal fejezzük ki hálánkat mind a gyermekek, mind az 
óvodapedagógusok nevében.
Köszönjük az élményt!

Rigó Szilvia

és vezetőiknek, a fellépőknek, tombola felajánlóknak és vásárlók-
nak, a támogatói jegyet vásárlóknak, az önkénteseknek és minden 
velünk ünneplőnek… Akik nélkül nem derült volna ki, hogy a 
Magocskák Óvoda mögött egy elképesztően színes és tettrekész kö-
zösség áll, melynek példás összefogása ismét mosolyt csal majd a 
legkisebb almádiak arcára. KÖSZÖNJÜK és reméljük, hogy jövőre 
velünk tartotok a 3. Jótékonysági Esten is. 

A Magocskák Alapítvány Csapata
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Húsvétváró játszóház
A Vörösberényi Általános  Iskola alsó tagozata 121  gyerek rész-

vételével bonyolította le 2018. március 10-én húsvéti játszóházát. A 
nap folyamán számos tevékenységen keresztül bővíthették ismerete-
iket, adhattak számot a témában való tájékozottságukról és játékos 
feladatokon keresztül szórakozhattak  a tanulók. A nap változatos 
programjainak finanszírozását köszönjük a Római Katolikus Plé-
bániának!

„A gyereknek természetesebb tápláléka a vers, mint a próza. 
A kép színesebb, ha rímmel jön, s amit el nem mond a mondat, 
megértet a ritmus.”

(Németh László)
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei tanévben is sza-

valóversennyel emlékeztünk meg iskolánkban a költészet napjá-
ról, József Attila születésnapjáról. A jó hangulatot Zanathy László 
igazgató úr köszöntő szavai után a versíró verseny győztese, Nagy 
Emma Lilla 3.b osztályos tanuló költeménye teremtette meg. A je-
les napon közel 40 gyermek szavalt nagy átéléssel vidám, humoros 
vagy éppen komoly verseket, melyek között szintén akadt több saját 
költemény is. Az eredményhirdetés szünetében a gyerekek frissítő 
teákat fogyaszthattak. A Rózsás Józsefné, Domonkosné Tóth Ani-
kó és Szóllás Péter alkotta zsűri értékelte, majd szép és tartalmas 
könyvekkel jutalmazta a legügyesebb versenyzőket. Köszönjük a 
könyvtár és Sipos Kerese Éva szülő felajánlását! Szervezők: Oszlár 
Tamásné, Bodó Krisztina. Gratulálunk a helyezetteknek!

I.helyezés: Szabó Nándor (2.o.), Igaz Dániel (3.a), 
Szabó B. Ágoston (5.a), Nagy Levente (8.o.)
II.helyezés: Rádai Olivér (1.a), Hegedűs Bendegúz (3.a), 
Matos Manó (5.a), Ficsor Zsófia (8.o.)
III.helyezés: Böröcz Gábor (1.b), Békési Moira (3.b), 
Orbán Zselyke (5.b), Bagarus Olivér (7.b)

Versenyeredmények
Ismét nagy sikerrel szerepeltek a vörösberényis diákok a 

Lovassyban!
Az idén is beneveztünk a Lovassy 

László Gimnázium által szervezett 
angol nyelvi versenybe. A két írás-
beli forduló után 5 csapat jutott be 
az utolsó, szóbeli döntőbe - a veszp-
rémi Kossuth Lajos, a Rózsa úti, a 
Vörösberényi Általános Iskola egy-
egy, és a balatonfüredi Radnóti iskola 

két csapata. Iskolánkból a Huszka Laura, Oláh Panna, Plopp Fru-
zsina 8. osztályos tanulók alkotta csapat a második helyen végzett. 
Felkészítő pedagógus: Zsapka Andrea. 

A Simonyi Zsigmond Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny megyei fordulójában 
Czúni Vilmos 5. a osztályos tanuló szoros 
versenyben a 10. helyezett lett. Felkészítője: 
Bodó Krisztina

A negyedikesek két csapata bejutott a zalaegerszegi K&H 
Bank által szervezett pénzügyi vetélkedő regionális döntőjébe, 
ahol izgalmas versengés során kiválóan szerepeltek. A Villámész 
2008 (Szántó Dániel, Polniczky Hanna, Szecsődi Botond, Sza-
bó Zénó, Klebow Adrián) csapata a 2. helyet szerezte meg, míg a 
Csillámpónik (Vajda Alexa, Újvári Gréta, Ferenczi Dorina, Hor-
váth Júlia, Móri Alexandra) csapata a 3. helyen végeztek. Felkészítő 
pedagógus: Purgel Henriett 

A Bóta István Szabolcs, 
Boda Bálint, Gyürüsi Károly 
és Komár Mihály 8. osztályos 
tanulókból álló Katasztrófa-
védelmi verseny csapata több 
forduló sikeres és lelkes telje-
sítése után a megyei döntőben 
a 6. helyezést szerezte meg. 
Felkészítő tanáruk: Kittlinger 
András

Az iskolánkban népszerű Kengu-
ru Matematika versenyen Bódi Ta-
más (2.o.) 14., Balogh Enikő (3.b) 6., 
Mesics Borbála (5.a) 13., Gitta Imre 
(6.o.) 19., Török Dorka (7.a) 6., Oláh 
Panna (8.o.) 14. megyei helyezést ért el.

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő pedagógusainknak a szép 
teljesítményekhez!

Magocskák Alapítvány hírei
Április 21-én, fantasztikus hangulatban telt a Magocskák Alapít-

vány immár hagyományos Jótékonysági Estje, 140 résztvevővel a 
Pannónia nagytermében. Ismét megbizonyosodhattunk róla, hogy 
az óvodában dolgozók és az ovisok szülei közt is mesésen sok te-
hetség rejtőzik. Például az est házigazdái, Bagi Peti és Czoma Nóri, 
akiknek hála, már az első perctől standup hangulatban vigyorgott a 
vendégsereg. Kiderült, hogy a Bajcsy úti óvó néniknek vérében van 
a show, ritmus-taps előadásuk annyira lenyűgöző és profi volt, hogy 
még fotót is elfelejtettünk készíteni róla. A Mogyoró úti óvó nénik 
pedig a Veresegyházi asszonykórus sokszoknyás tagjaiként billeg-
tek be a színre a Z’Zi labor frontemberét követve és zajos sikernek 
örvendve - köszönet Török Ákosnak, az egykori almádi ovisnak 
Janicsák István megformálásáért. Az óvoda konyhájának dolgozói 
káprázatos svédasztalos menüt állítottak össze, és miközben a Tor-
nai borokkal megkoronázott vacsorát fogyasztotta a jókedvű társa-
ság, a szülők brillíroztak zenei fronton: Szűcs Enikő DJ, DJ Rikk 
társaságában, majd Holéczy Laci, aki fuvola Live Act műsorával 
emelte csillagos ötösre az est fényét. Nincs vége, mert őket követte 
a veszprémi Soul & Emotion zenekar, aztán folytatódott a parti: 
játékkal, Bor Rulettel, tombolával és tánccal, egészen hajnalig. 

S, hogy sikeresen zártuk-e ezt a remek estét? Örömmel jelentjük, 
hogy 257 000 Forint nettó bevétellel, amiből ovis kirándulásokat 
finanszírozunk és a most épülő új ovi családi közösségi terének ki-
alakítását is támogatni tudjuk. 

Köszönettel tartozunk a Tornai Pincészetnek, az Almádiért Köz-
alapítványnak, a Katedra Veszprémnek, valamint számos helyi vál-
lalkozónak, képviselőnek, önkénteseinknek.

Mindezért nagy hálával tartozunk az Est főszervezőjének, Kováts 
Annának, Sziráczky Valinak, az Almádiért Közalapítványnak, Tor-
nai Pincészetnek, a Katedra Veszprémnek, Simicz Andinak, számos 
helyi vállalkozónak, képviselőnek, az óvodák minden dolgozójának 

Utazó Planetárium a Balatonalmádi 
Szent Imre Római Katolikus Plébánia 
jóvoltából az Almádi Magocskák 
Óvoda gyermekeinek

Az óvoda tornatermében felállított digitális planetárium nagy-
szerű lehetőséget teremtett arra, hogy megismerjük a csillagos ég 
jelenségeit és megcsodáljuk az éjszakai égboltot.

A gyermekek nagy érdeklődéssel követték Aba, a manófiú és 
Lana, a tündérlány kalandozásait a csillagképek és a bolygók vi-
lágában. 230 óvodás gyermek részese lehetett ennek a nem min-
dennapi, lenyűgöző látványnak. Ez az emlékezetes rendezvény nem 
valósulhatott volna meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus Plébánia támogatása 
nélkül. Ezúttal fejezzük ki hálánkat mind a gyermekek, mind az 
óvodapedagógusok nevében.
Köszönjük az élményt!

Rigó Szilvia

és vezetőiknek, a fellépőknek, tombola felajánlóknak és vásárlók-
nak, a támogatói jegyet vásárlóknak, az önkénteseknek és minden 
velünk ünneplőnek… Akik nélkül nem derült volna ki, hogy a 
Magocskák Óvoda mögött egy elképesztően színes és tettrekész kö-
zösség áll, melynek példás összefogása ismét mosolyt csal majd a 
legkisebb almádiak arcára. KÖSZÖNJÜK és reméljük, hogy jövőre 
velünk tartotok a 3. Jótékonysági Esten is. 

A Magocskák Alapítvány Csapata
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Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

2018. május

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 13

Mikor-hová-miért?

Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság
20 éves jubileumi rendezvényei:

Május 26. szombat 15 óra Barátság fájának avatása áldással – Szent 
Erzsébet liget (Petőfi szobor és a Balatonpart között) Közreműködik a 
Ringató Balaton Néptánccsoport.
Május 26. szombat 18 óra - 20 éves Jubileumi ünnepi Közgyűlés – 
Helyszín: Magtár

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Május 16. szerda 16-17-ig Ügyelet: Prágai utazás 3. részletének 
befizetése
Május 23. szerda 16-17 óráig Ügyelet: befizetés vacsorára
Május 25. péntek 7 óra (a posta elől) Kirándulás Kalocsára – Hajósra
Május 30. szerda 15 óra Évadzáró parti a Horgásztanyán Indulás külön 
busszal a Posta elől
Június 1. péntek 16 óra SZÉCSI PÁL EMLÉKKONCERT Zenél: 
Tóth István. Minden érdeklődőt várunk
Június 2. szombat 9 óra (a posta elől) Jutalomút: kirándulás Siófokra-
Zamárdiba-Balatonszárszóra, a csoportot fogadja a testvérklub. 
Június 7. csütörtök 6 óra (a posta elől) Kirándulás (4 napos) Prága-
Karlovy Vary-Pilsen-Drezda

BOLHAPIAC 
Bolhapiac őszig - Pünkösd vasárnap kivételével - minden hétvégén lesz 
a piactéren. 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás – 
2018-ban ismét lesz PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM június 29. és 
július 1. között, mely a tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc 
és a kapcsolódó művészetek hagyományos Balaton parti ünnepe. 
Természetesen Balatonalmádiban! 
A rendezvény házigazdái a Balatonalmádiban és környékén élő és alkotó 
mesterek, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület mesterei és 
Balatonalmádi hagyományőrző együttesei. 
A rendezvény támogatói: Balatonalmádi Város Önkormányzata és 
Balatonalmádi Városgondnokság
A Vigadalom ideje alatt hagyományos ételekkel és jó féle italokkal 
várjuk az éhezőket és szomjazókat!
Szervező: Almádiért Közalapítvány – Dudás Zsolt elnök
Helyszín: Erzsébet Liget, a Zenepavilon környékén

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Május 27. vasárnap 10-21-óráig GYEREKNAP egész napos szabadtéri 
programok a Városház téren 
Május 27 vasárnap 17 óra HŐSÖK NAPJA – megemlékezés a Hősi 
Emlékműnél
Június 4.,hétfő 18 óra NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 
megemlékezés a Trianon emlékműnél 
Június 13 szerda 17 óra a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
tanévzáró ünnepsége.
Június 23. szombat 20 óra SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG és 
tűzgyújtás a Szent Erzsébet ligetben. Zenél a Green Spirit 

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Információ: 88/438 224 (Szenthe László elnök) 
Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a gombaterméshez igazodva 
tartja a túráit. A gombásztúrák időpontja és helyszíne felől érdeklődni 
Szenthe Lászlónál a 88 - 438 224 telefonszámon lehet. 

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától

FILE Sportegyesület 
Információ: 30/288-25-16 (Beckerné Sabján Ottília elnök) 
ALMÁDI PÜNKÖSDI FUTÁS 2018. május 19. szombat Szt. Erzsébet 
Liget körszínpad
Előnevezés szükséges! http://filesport.hu/ 
Érdeklődni: filesportegyesulet@gmail.com 06-30/2882516

Parapács Balatoni Mesekör
Figyelem! Időpont változás! Május hónapban a 4. hétfőn találkozunk. 
A mesemondó estre várjuk azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak 
felnőtteknek szóló meséket. Következő időpontunk: 2018. május 28. 
- hétfő 18.30 óra Helyszín: Balatonalmádi – Vörösberény LEADER 
Hagyományőrző Ház Ady E. u. 2.-6. Információ: Molnár Enikő 
+36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 

PROJEKTEK KERETEIN BELÜL VALÓSULNAK MEG.

PROGRAMJAINK AZ

EFOP-1.2.1-15-2016-00625 
 EFOP -1.2.9-17-2017-00118 
 GINOP-3.3.3-17-2017-00054

Zeneiskolai beiratkozás

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 
2018-2019-es tanévre szóló beiratkozásra 

2018. június 14-én (csütörtök) és 15-én (péntek) 
15.00 órától 18.00 óráig lesz lehetőség a 

Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskolában (Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 60.)

                                              Zeneiskola vezetősége 

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK 
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2018. (A3 méretben) 900.-

Balatonalmádi Anno II. 2900.-

Balatonalmádi Anno III.  3000.-

Káptalanfüred évtizedei  1900.-

Almádi füzetek I.; II.   300.-

Almádi füzetek V.; VII.  500.-

Almádi füzetek VI. 1000.-

Almádi újság Reprint kiadás   500.-

Almádi és Vörösberényi képeslapok             100.-
(többféle)
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MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 
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Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság
20 éves jubileumi rendezvényei:

Május 26. szombat 15 óra Barátság fájának avatása áldással – Szent 
Erzsébet liget (Petőfi szobor és a Balatonpart között) Közreműködik a 
Ringató Balaton Néptánccsoport.
Május 26. szombat 18 óra - 20 éves Jubileumi ünnepi Közgyűlés – 
Helyszín: Magtár

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Május 16. szerda 16-17-ig Ügyelet: Prágai utazás 3. részletének 
befizetése
Május 23. szerda 16-17 óráig Ügyelet: befizetés vacsorára
Május 25. péntek 7 óra (a posta elől) Kirándulás Kalocsára – Hajósra
Május 30. szerda 15 óra Évadzáró parti a Horgásztanyán Indulás külön 
busszal a Posta elől
Június 1. péntek 16 óra SZÉCSI PÁL EMLÉKKONCERT Zenél: 
Tóth István. Minden érdeklődőt várunk
Június 2. szombat 9 óra (a posta elől) Jutalomút: kirándulás Siófokra-
Zamárdiba-Balatonszárszóra, a csoportot fogadja a testvérklub. 
Június 7. csütörtök 6 óra (a posta elől) Kirándulás (4 napos) Prága-
Karlovy Vary-Pilsen-Drezda

BOLHAPIAC 
Bolhapiac őszig - Pünkösd vasárnap kivételével - minden hétvégén lesz 
a piactéren. 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás – 
2018-ban ismét lesz PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM június 29. és 
július 1. között, mely a tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc 
és a kapcsolódó művészetek hagyományos Balaton parti ünnepe. 
Természetesen Balatonalmádiban! 
A rendezvény házigazdái a Balatonalmádiban és környékén élő és alkotó 
mesterek, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület mesterei és 
Balatonalmádi hagyományőrző együttesei. 
A rendezvény támogatói: Balatonalmádi Város Önkormányzata és 
Balatonalmádi Városgondnokság
A Vigadalom ideje alatt hagyományos ételekkel és jó féle italokkal 
várjuk az éhezőket és szomjazókat!
Szervező: Almádiért Közalapítvány – Dudás Zsolt elnök
Helyszín: Erzsébet Liget, a Zenepavilon környékén

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Május 27. vasárnap 10-21-óráig GYEREKNAP egész napos szabadtéri 
programok a Városház téren 
Május 27 vasárnap 17 óra HŐSÖK NAPJA – megemlékezés a Hősi 
Emlékműnél
Június 4.,hétfő 18 óra NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 
megemlékezés a Trianon emlékműnél 
Június 13 szerda 17 óra a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
tanévzáró ünnepsége.
Június 23. szombat 20 óra SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG és 
tűzgyújtás a Szent Erzsébet ligetben. Zenél a Green Spirit 

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Információ: 88/438 224 (Szenthe László elnök) 
Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a gombaterméshez igazodva 
tartja a túráit. A gombásztúrák időpontja és helyszíne felől érdeklődni 
Szenthe Lászlónál a 88 - 438 224 telefonszámon lehet. 

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától

FILE Sportegyesület 
Információ: 30/288-25-16 (Beckerné Sabján Ottília elnök) 
ALMÁDI PÜNKÖSDI FUTÁS 2018. május 19. szombat Szt. Erzsébet 
Liget körszínpad
Előnevezés szükséges! http://filesport.hu/ 
Érdeklődni: filesportegyesulet@gmail.com 06-30/2882516

Parapács Balatoni Mesekör
Figyelem! Időpont változás! Május hónapban a 4. hétfőn találkozunk. 
A mesemondó estre várjuk azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak 
felnőtteknek szóló meséket. Következő időpontunk: 2018. május 28. 
- hétfő 18.30 óra Helyszín: Balatonalmádi – Vörösberény LEADER 
Hagyományőrző Ház Ady E. u. 2.-6. Információ: Molnár Enikő 
+36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 

PROJEKTEK KERETEIN BELÜL VALÓSULNAK MEG.

PROGRAMJAINK AZ

EFOP-1.2.1-15-2016-00625 
 EFOP -1.2.9-17-2017-00118 
 GINOP-3.3.3-17-2017-00054

Zeneiskolai beiratkozás

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 
2018-2019-es tanévre szóló beiratkozásra 

2018. június 14-én (csütörtök) és 15-én (péntek) 
15.00 órától 18.00 óráig lesz lehetőség a 

Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskolában (Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 60.)

                                              Zeneiskola vezetősége 

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, 

HONISMERETI TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK 
A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2018. (A3 méretben) 900.-

Balatonalmádi Anno II. 2900.-

Balatonalmádi Anno III.  3000.-

Káptalanfüred évtizedei  1900.-

Almádi füzetek I.; II.   300.-

Almádi füzetek V.; VII.  500.-

Almádi füzetek VI. 1000.-

Almádi újság Reprint kiadás   500.-

Almádi és Vörösberényi képeslapok             100.-
(többféle)
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Tudjunk többet testvérvárosainkról!
Morbid egy mondás az, hogy a testvérét kapja az ember, a 

barátját viszont maga választja. Morbid, mert a testvér is lehet 
barát és bizony a barát is lehet testvér. A testvérvárosi kapcsolat 
a legjobb illusztrációja ennek az utóbbi okoskodásnak. Bala-
tonalmádi kapcsolatai mindenesetre ezt igazolják.

Eggenfelden bajor kisváros nem téveszt-
hető és nem tévesztendő össze az ausztriai 
Eggenfelddel, ami Graztól északra fekszik. A 
XIV. század óta ismert Zala megyei Égenföld 
települést pedig Sármellékhez csatolták, így 
aztán nem keveri már senki össze őket, ámbár 
ezt a kiejtést többször hallottam a testvérvá-
rosunkba visszajáró, vicces kedvű barátaimtól. 
Eggenfelden viszont Münchentől, Salzburgtól és Passautól majd-
nem egyforma távolságra található a Rot folyó völgyében, amely a 
Dunába ömlik. A város címerében egy tűzokádó vörös párduc és a 
bajor zászló kék-fehér rombuszai nemzeti színekkel láthatók. A pár-
duc az Ortenburg grófok egyensúlyteremtő jelképe, a rombuszok 
pedig a legitim örökösökre, a Wittelsbach-házra utalnak. A címer 
tetején egy francia stílusú korona is volt, de ezt az 1928-as városi 
szabályozás eltávolíttatta, mint idegen kiegészítést.

Eggenfelden több mint 10 000 lakossal 119 városrésszel 1120 óta 
szerepel írásban, méghozzá Etinvelt formában amikor Adelheid von 
Trostberg von Sulzbach-Rosenfeld grófné uradalmához tartozott.  
A grónő a baumbergi kolostornak adományozta a birtokot, aminek 
később a Ecknfeld lett a neve s 1259-re a Wittelsbach–ház, azaz a 
bajor királyi család jóvoltából vásáros hellyé fejlődött Eggenfeld né-
ven. 1440-ben járási székhely lett. 1879-ben épült meg a Passauig 
tartó vasútvonal, ami az egész terület gazdasági életét fellendítet-
te. Az újbóli városi rangot 1902-ben nyerte el, 1972-ben, 2000-
ben lett Balatonalmádi testvérvárosa és 2016-ban digitális újítási 
centrum. Híres szülöttei: Franz Lipp [1718-1798] orgonaművész, 
Albert Hahl [1868-1945] Német-Új-Guinea gyarmati kormányzó-
ja, Richard Schimpf [1807-1972] vezérőrnagy.

A felvidéki Nyitragerencsér szlovákul 
Nitrianske Hrnčiarovce 1113 óta ismert, de 
akkor még Grnczar formában írták le, ami 
fazekast jelentett. Hivatalos neve később 
Hrnkarovcze, majd Hrncsarovecz lett, amit 
a magyar lakosság gerencsér formában rögzí-
tett. A középkorban a magyar többség mellett 
már jelen voltak a szlovákok és ez az arány a 
XXI. századra ellentétesre fordult. Az Ocskay 
és a Zamojszky család, illetve a Schollenberg család birtokolta terü-
letét, utolsó tulajdonosa Edgar William Buchanan skót hajóskapi-
tány, Zamojszky Elfrida férje volt, aki a britek soraiban harcolva a 
II. világháborúban esett el. A települést Nyitrához csatolták 1972-
ben, de az 1600 lelkes Gerencsér népszavazással az önállóság mellett 
döntött 1990-ben.

Nyitragerencsér címerében a fehér ruhás Szent György látható, 
amint ledöfni készül a fekete sárkányt. A római katolikus temp-
lomnak román kori előzményei vannak és a mai barokk templom is 
Szent György tiszteletére lett szentelve.

Neves polgárai és látogatói között tisztelhetjük Kodály Zoltánt, aki 
itt gyüjtötte a legszebb felvidéki népdalokat, Bartosiewicz Dominik 
atyát, aki 18 évig lelkipásztorkodott Gerencsérben és Révész Berta-
lan irodalomtörténész, egyetemi docenst, aki Nyitragerencséren él. 

Példamutató Nyitragerencsér és a környékbeli, Zoboralji települé-
sek hagyományápolása, ahol a megmaradt a magyar lakosságtól mi 
is tanulhatunk.

Az olasz Bibione egy nagyobb közigazgatási egység, San Michele 
al Tagliamento egyik városrésze - 13 másik társaságában - az Ad-
riai-tenger partján Veneto régióban. San Michele al Tagliamento 
nevét „Tagliamento folyó melletti Szent Mihály” formában monda-
nánk magyarul. Az Alpokban eredö Tagliamento folyó német neve 
Dülmende amely nem elválasztja, hanem összeköti a különböző 
városrészeket, amíg az Adriába torkollik. Bibione várost csak 1956-
ban alapították mert a helyén korábban mandulafaerdő volt. Kez-
detben Bibione Spiaggia lett a neve, ami egyszerűen tengerpartot 
jelent és az 1980-as évektől épült ki a Lido del Sole városrész, ami 
hevenyészett fordítással „napfényes strandot” jelent.  A szabadtéri 
strandja mellett gyógyfürdője, Bibione Therme is híres. A napfé-
nyes tengerpart két leghíresebb vendége a Nobel-díjas amerikai író, 
Ernest Hemingway és egy filozófus-költő, Ezra Pound volt, de a 
magyarok is hamar felfedezték Velence közelében. Bibione, azaz 
San Michele al Tagliamento címerének közepén a széles kék vonal a 
Tagliamento folyó jelképe, a három csillag pedig talán a tengerben 
található szigetekre utal.

A lengyel Serock a Mazoviai vajdaság közel 
ötezer lakosú városa a Narew folyó alsó folyá-
sánál kialakított Zegrze víztározó északi part-
ján. Van még két Serock nevű város a szom-
szédos vajdaságokban is. A mi testvérvárosunk 
viszont 1065-ben tűnik fel írásban a bencés 
Mogilno kolostor egyik hamisított birtokleve-
lében. A XII. században már fontos fejedelmi 
váráról írnak, amely vámhelyként ellenőrizte 
a Bug és a Narew folyó átkelőhelyeit. 1417-ben városi jogot ka-
pott, mint fontos kézműves és kereskedelmi központ a későgótikus 
templom köré telepedve. A 30-éves háború svéd megszállása alatt 
elpusztult, a XVIII. században porosz, a XIX. században pedig orosz 
fennhatóság alá került a Varsói Hercegség részeként. Minden hábo-
rúban a frontvonalon találta magát, Napóleon még erődítménye-
ket is építtetett, majd 1831-ben itt alakult meg a lengyel nemzeti 
hadsereg. 1870-ben elvesztette városi jogát és csak 1923-ban nyerte 
vissza. A II. világháborúban itt zajlottak a legnagyobb szovjet-né-
met összecsapások a Narew-vonalnál. A szovjet katyusák teljesen 
lerombolták, így a világháború után alapjaitól kezdve újjá kellett 
építeni. Mára fontos gépipari, élelmiszeripari központ, fontos a bú-
tor és porcelángyártás, no meg felfejlődött az idegenforgalom. Cí-
merében egy püspök látható a hatalmas pásztorbottal s mellette két 
betű: S és A. A város neve kapcsolatba hozható a lengyel „szeroki”, 
azaz széles szóval, akárcsak két korábbi magyar település esetében: 
Széleskút és Fertőszéleskút. Az első település szlovák Sološnica neve 
is megőrizte ezt az előtagot, akárcsak a második esetében az osztrák 
Breiterbrunn, csupán lefordították az aktuális államnyelvre.

Kalajoki városával 2009-ben kezdődtek 
a baráti kapcsolatok és a nyelvi rokonságon 
túl olyan bensőséges baráti kapcsolatok for-
málódtak, amelye diákokat, vezetőket és 
családokat késztettek egyre több kölcsönös 
látogatásra. Az északkelet-botteni térség oului 
kerületében található 12 és félezer lakosságú 
város a XVI. században tűnt fel oklevelekben 
és 1545-ben egyházközségét ismerik. Kereske-

delmi csomóponttá formálódik és a XIX. századra a kátránykeres-
kedelem központja. Hatalmas erdők területét és bennük még ma 
is működő fűrészüzemek helyét lassan a mezőgazdasági termékek: 
búza és rozstáblák szűkítették, de a közel 2500 km2-es határban 
megmaradt az egyensúly. Mára már az idegenforgalom is fontos 
gazdasági ágazat lett, amit a hosszú homokos tengerpart további 
fejlesztésével szabadidős központtá építenek ki. Kalajoki címerében 
az aranysárga háttér előtt úszó háromárbócos vitorláshajó a Botteni-
öböl adta lehetőségek kiaknázásra utalnak.

1865-től igyekeztek kivívni a városi rangot, ami igazándiból csak 
2002-re sikerült a környező 13 település közigazgatási egyesítésével. 
Híres szülöttei között találjuk Kaarle (Kalle) Myllylä farmerből lett 
politikust, Vilho Heikki Kiivoja evangélikus lelkipásztorból lett or-
szággyűlési képviselőt és Jussi Petteri Jokinen profi jégkorongozót, 
akit előbb Kanadába majd az USA-ba szerződtettek. 

Tusnádfürdő a legifjabb testvérvárosunk, 
amennyiben a hivatalos dokumentumok alá-
írását vesszük alapul, de már közel egy évtize-
de ismerjük, tiszteljük és látogatjuk egymást. 
Neve állítólag egy szláv személynév magyaro-
sított formája, de mások szerint viszont a toka 
–d képzővel kiegészített változata. 1421-ben 
mindenesetre Thwsnad alakban tűnt fel ok-
levelekben és a német és román neve is meg-
tartotta ezt az alakot: Bad Tushnad, illetve 
Băile Tușnad. Kaiserbadnak viszont azért nevezték németül, mert 
1852-ben ide látogatott Ferenc József császár, aki elrendelte a tele-
pülés csodás forrásának újjáépítését. A források megrongálódtak a 
az 1848-49-es szabadságharc folyamán, amikor Gál Sándor veze-
tésével a székelyek utolsó csatájukat vívták a betörő orosz csapatok 
ellen. Akkor még csak 7 gyógyforrást tartottak számon, de számuk 
évről-évre gyarapodott. A gyógyüdülőhely kifejlesztésében elévül-
hetetlen érdemeket szerzett gróf Mikes Benedek és nagy megbe-
csülés övezi Élthes Lajost, valamint a tusnádi születésű erdélyi püs-
pököt, Kovács Miklóst, aki a szegények számára építtetett fogadót. 
Nagytusnád településtől 1934-ben választották le és 1968 óta város 
Tusnádfürdő néven. A Csukás-tó, Bálványos, a rohamosan szapo-
rodó wellness szállodák, a közeli Nyerges-tető és a Szent Anna tó, 
valamint a Tusványosi nyári egyetem tovább növelte Tusnádfürdő 
ismertségét és népszerűségét.

A Hargita megyei üdülőhely Románia legkisebb városa még csak 
a 2000 lélekszám felé közelít. Tusnádfürdő fölé magasodó Várhegy, 
a maga vaskori sáncokkal ellátott erődítményével a város címeré-
ben is feltűnik. Ilyen bástya ábrázolás különben hivatalos előírás a 
romániai címertanban. Alatta egy délceg fenyő és benne források 
egymás tetején, ami a 25 helyi gyógyforrást jelképezi s vigyáz reájuk 
a székelyek címerében ősidők óta jelenlevő nap és a hold korongja. 
A fenyő és a források mögötti négy csík a gyógyforrások buborék-
jait éppen úgy felidézi, mint az egykori Csík vármegyét. A város 
címerének piros háttere, valamint a hivatalos fehér és zöld zászló-
színek egyértelművé teszik a székelykapukon is feltűnő hitvallást: 
„Őseidnek szent hitéhez, Nemzetednek gyökeréhez, Testvér, ne légy 
hűtlen soha!”

Illene írni még Pireneusok előterében fekvő Carcassonne 
délfrancia városról is, mivel Eggenfelden testvértelepüléseként ke-
rült képbe. Talán úgy, ahogy Eggenfelden polgárai is érdeklődnek 
a mi nyitragerencséri kapcsolataink iránt. Carcassonneból több 
delegáció tette már tiszteletét nálunk, mint ahogy Balatonalmádi 
küldöttsége is járt már Európa legnagyobb középkori várával büsz-

kélkedő városkában. 46000 lakosa okcitán 
nyelven beszél, ami leginkább a szomszédos 
Katalónia nyelvéhez áll közel. A város nevé-
nek semmi köze a „hulla” jelentésű „carcass” 
angol szóhoz, mert a kelta eredetű Carcas 
őrződött meg egy várostrom utáni örömteli 
harangzúgásra emlékeztetve helyi nyelvjárás-
ban: „Carcas sona”.  Később a hatalmas ket-
tős falrendszerű várat le akarták bontani, de 
szerencsére inkább felújították, napjainkra egyedülálló idegenfor-
galmi látványosság.

Talán a rövid áttekintés is elegendő ahhoz, hogy a fenti városok 
különleges értékekkel bírnak, így megismerésük mindannyiunkat 
gazdagíthat. Több lábon álló, személyes, kulturális, oktatási, sport 
és gazdasági kapcsolatok teremthetik meg a testvérvárosi egymás-
ra találást és annak hosszútávú fenntartását. Örömteli tény, hogy 
egyre több küldöttség kel útra hagyományaikat, népszokásaikat és 
értékeiket megszerettetni. A kölcsönösség jegyében ők is tisztelnek 
és szeretnek bennünket akár vezetőink, hagyományőrző csoportja-
ink vagy gyermekeink látogatnak el hozzájuk. Balatonalmádi ezál-
tal többszörösen megérdemli a „barátságos fürdőváros” elnevezést, 
mert akinek ennyi barátja van a közelben és a távolban, az bátran 
mehet a világba.

Czuczor Sándor

Közlemény
Elnézést kérünk minden kedves olvasónktól, akik 
személyesen vagy csoportosan kérik számon tőlünk 
az Új Almádi Újság késedelmes megjelenését. 

Belső szabályzatunk és határidőnk, amely minden 
hónap 25. napja, a szerkesztőség minden tagjára, 
minden intézményre és minden hirdetésre 
érvényes. Rajtunk kívül álló okok miatt azonban, 
sajnos képtelenek vagyunk ennek a határidőnek 
megfelelni. Belső körlevélben már próbáltunk 
gyorsítást kezdeményezni, ennek nem lett foganata 
mindenkinél. Kérjük szíves megértésüket és további 
támogatásukat, hogy az Új Almádi Újság minden 
hónap elején a postaládájukban lehessen, amint azt 
a kezdetektől megszoktuk.
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Tudjunk többet testvérvárosainkról!
Morbid egy mondás az, hogy a testvérét kapja az ember, a 

barátját viszont maga választja. Morbid, mert a testvér is lehet 
barát és bizony a barát is lehet testvér. A testvérvárosi kapcsolat 
a legjobb illusztrációja ennek az utóbbi okoskodásnak. Bala-
tonalmádi kapcsolatai mindenesetre ezt igazolják.

Eggenfelden bajor kisváros nem téveszt-
hető és nem tévesztendő össze az ausztriai 
Eggenfelddel, ami Graztól északra fekszik. A 
XIV. század óta ismert Zala megyei Égenföld 
települést pedig Sármellékhez csatolták, így 
aztán nem keveri már senki össze őket, ámbár 
ezt a kiejtést többször hallottam a testvérvá-
rosunkba visszajáró, vicces kedvű barátaimtól. 
Eggenfelden viszont Münchentől, Salzburgtól és Passautól majd-
nem egyforma távolságra található a Rot folyó völgyében, amely a 
Dunába ömlik. A város címerében egy tűzokádó vörös párduc és a 
bajor zászló kék-fehér rombuszai nemzeti színekkel láthatók. A pár-
duc az Ortenburg grófok egyensúlyteremtő jelképe, a rombuszok 
pedig a legitim örökösökre, a Wittelsbach-házra utalnak. A címer 
tetején egy francia stílusú korona is volt, de ezt az 1928-as városi 
szabályozás eltávolíttatta, mint idegen kiegészítést.

Eggenfelden több mint 10 000 lakossal 119 városrésszel 1120 óta 
szerepel írásban, méghozzá Etinvelt formában amikor Adelheid von 
Trostberg von Sulzbach-Rosenfeld grófné uradalmához tartozott.  
A grónő a baumbergi kolostornak adományozta a birtokot, aminek 
később a Ecknfeld lett a neve s 1259-re a Wittelsbach–ház, azaz a 
bajor királyi család jóvoltából vásáros hellyé fejlődött Eggenfeld né-
ven. 1440-ben járási székhely lett. 1879-ben épült meg a Passauig 
tartó vasútvonal, ami az egész terület gazdasági életét fellendítet-
te. Az újbóli városi rangot 1902-ben nyerte el, 1972-ben, 2000-
ben lett Balatonalmádi testvérvárosa és 2016-ban digitális újítási 
centrum. Híres szülöttei: Franz Lipp [1718-1798] orgonaművész, 
Albert Hahl [1868-1945] Német-Új-Guinea gyarmati kormányzó-
ja, Richard Schimpf [1807-1972] vezérőrnagy.

A felvidéki Nyitragerencsér szlovákul 
Nitrianske Hrnčiarovce 1113 óta ismert, de 
akkor még Grnczar formában írták le, ami 
fazekast jelentett. Hivatalos neve később 
Hrnkarovcze, majd Hrncsarovecz lett, amit 
a magyar lakosság gerencsér formában rögzí-
tett. A középkorban a magyar többség mellett 
már jelen voltak a szlovákok és ez az arány a 
XXI. századra ellentétesre fordult. Az Ocskay 
és a Zamojszky család, illetve a Schollenberg család birtokolta terü-
letét, utolsó tulajdonosa Edgar William Buchanan skót hajóskapi-
tány, Zamojszky Elfrida férje volt, aki a britek soraiban harcolva a 
II. világháborúban esett el. A települést Nyitrához csatolták 1972-
ben, de az 1600 lelkes Gerencsér népszavazással az önállóság mellett 
döntött 1990-ben.

Nyitragerencsér címerében a fehér ruhás Szent György látható, 
amint ledöfni készül a fekete sárkányt. A római katolikus temp-
lomnak román kori előzményei vannak és a mai barokk templom is 
Szent György tiszteletére lett szentelve.

Neves polgárai és látogatói között tisztelhetjük Kodály Zoltánt, aki 
itt gyüjtötte a legszebb felvidéki népdalokat, Bartosiewicz Dominik 
atyát, aki 18 évig lelkipásztorkodott Gerencsérben és Révész Berta-
lan irodalomtörténész, egyetemi docenst, aki Nyitragerencséren él. 

Példamutató Nyitragerencsér és a környékbeli, Zoboralji települé-
sek hagyományápolása, ahol a megmaradt a magyar lakosságtól mi 
is tanulhatunk.

Az olasz Bibione egy nagyobb közigazgatási egység, San Michele 
al Tagliamento egyik városrésze - 13 másik társaságában - az Ad-
riai-tenger partján Veneto régióban. San Michele al Tagliamento 
nevét „Tagliamento folyó melletti Szent Mihály” formában monda-
nánk magyarul. Az Alpokban eredö Tagliamento folyó német neve 
Dülmende amely nem elválasztja, hanem összeköti a különböző 
városrészeket, amíg az Adriába torkollik. Bibione várost csak 1956-
ban alapították mert a helyén korábban mandulafaerdő volt. Kez-
detben Bibione Spiaggia lett a neve, ami egyszerűen tengerpartot 
jelent és az 1980-as évektől épült ki a Lido del Sole városrész, ami 
hevenyészett fordítással „napfényes strandot” jelent.  A szabadtéri 
strandja mellett gyógyfürdője, Bibione Therme is híres. A napfé-
nyes tengerpart két leghíresebb vendége a Nobel-díjas amerikai író, 
Ernest Hemingway és egy filozófus-költő, Ezra Pound volt, de a 
magyarok is hamar felfedezték Velence közelében. Bibione, azaz 
San Michele al Tagliamento címerének közepén a széles kék vonal a 
Tagliamento folyó jelképe, a három csillag pedig talán a tengerben 
található szigetekre utal.

A lengyel Serock a Mazoviai vajdaság közel 
ötezer lakosú városa a Narew folyó alsó folyá-
sánál kialakított Zegrze víztározó északi part-
ján. Van még két Serock nevű város a szom-
szédos vajdaságokban is. A mi testvérvárosunk 
viszont 1065-ben tűnik fel írásban a bencés 
Mogilno kolostor egyik hamisított birtokleve-
lében. A XII. században már fontos fejedelmi 
váráról írnak, amely vámhelyként ellenőrizte 
a Bug és a Narew folyó átkelőhelyeit. 1417-ben városi jogot ka-
pott, mint fontos kézműves és kereskedelmi központ a későgótikus 
templom köré telepedve. A 30-éves háború svéd megszállása alatt 
elpusztult, a XVIII. században porosz, a XIX. században pedig orosz 
fennhatóság alá került a Varsói Hercegség részeként. Minden hábo-
rúban a frontvonalon találta magát, Napóleon még erődítménye-
ket is építtetett, majd 1831-ben itt alakult meg a lengyel nemzeti 
hadsereg. 1870-ben elvesztette városi jogát és csak 1923-ban nyerte 
vissza. A II. világháborúban itt zajlottak a legnagyobb szovjet-né-
met összecsapások a Narew-vonalnál. A szovjet katyusák teljesen 
lerombolták, így a világháború után alapjaitól kezdve újjá kellett 
építeni. Mára fontos gépipari, élelmiszeripari központ, fontos a bú-
tor és porcelángyártás, no meg felfejlődött az idegenforgalom. Cí-
merében egy püspök látható a hatalmas pásztorbottal s mellette két 
betű: S és A. A város neve kapcsolatba hozható a lengyel „szeroki”, 
azaz széles szóval, akárcsak két korábbi magyar település esetében: 
Széleskút és Fertőszéleskút. Az első település szlovák Sološnica neve 
is megőrizte ezt az előtagot, akárcsak a második esetében az osztrák 
Breiterbrunn, csupán lefordították az aktuális államnyelvre.

Kalajoki városával 2009-ben kezdődtek 
a baráti kapcsolatok és a nyelvi rokonságon 
túl olyan bensőséges baráti kapcsolatok for-
málódtak, amelye diákokat, vezetőket és 
családokat késztettek egyre több kölcsönös 
látogatásra. Az északkelet-botteni térség oului 
kerületében található 12 és félezer lakosságú 
város a XVI. században tűnt fel oklevelekben 
és 1545-ben egyházközségét ismerik. Kereske-

delmi csomóponttá formálódik és a XIX. századra a kátránykeres-
kedelem központja. Hatalmas erdők területét és bennük még ma 
is működő fűrészüzemek helyét lassan a mezőgazdasági termékek: 
búza és rozstáblák szűkítették, de a közel 2500 km2-es határban 
megmaradt az egyensúly. Mára már az idegenforgalom is fontos 
gazdasági ágazat lett, amit a hosszú homokos tengerpart további 
fejlesztésével szabadidős központtá építenek ki. Kalajoki címerében 
az aranysárga háttér előtt úszó háromárbócos vitorláshajó a Botteni-
öböl adta lehetőségek kiaknázásra utalnak.

1865-től igyekeztek kivívni a városi rangot, ami igazándiból csak 
2002-re sikerült a környező 13 település közigazgatási egyesítésével. 
Híres szülöttei között találjuk Kaarle (Kalle) Myllylä farmerből lett 
politikust, Vilho Heikki Kiivoja evangélikus lelkipásztorból lett or-
szággyűlési képviselőt és Jussi Petteri Jokinen profi jégkorongozót, 
akit előbb Kanadába majd az USA-ba szerződtettek. 

Tusnádfürdő a legifjabb testvérvárosunk, 
amennyiben a hivatalos dokumentumok alá-
írását vesszük alapul, de már közel egy évtize-
de ismerjük, tiszteljük és látogatjuk egymást. 
Neve állítólag egy szláv személynév magyaro-
sított formája, de mások szerint viszont a toka 
–d képzővel kiegészített változata. 1421-ben 
mindenesetre Thwsnad alakban tűnt fel ok-
levelekben és a német és román neve is meg-
tartotta ezt az alakot: Bad Tushnad, illetve 
Băile Tușnad. Kaiserbadnak viszont azért nevezték németül, mert 
1852-ben ide látogatott Ferenc József császár, aki elrendelte a tele-
pülés csodás forrásának újjáépítését. A források megrongálódtak a 
az 1848-49-es szabadságharc folyamán, amikor Gál Sándor veze-
tésével a székelyek utolsó csatájukat vívták a betörő orosz csapatok 
ellen. Akkor még csak 7 gyógyforrást tartottak számon, de számuk 
évről-évre gyarapodott. A gyógyüdülőhely kifejlesztésében elévül-
hetetlen érdemeket szerzett gróf Mikes Benedek és nagy megbe-
csülés övezi Élthes Lajost, valamint a tusnádi születésű erdélyi püs-
pököt, Kovács Miklóst, aki a szegények számára építtetett fogadót. 
Nagytusnád településtől 1934-ben választották le és 1968 óta város 
Tusnádfürdő néven. A Csukás-tó, Bálványos, a rohamosan szapo-
rodó wellness szállodák, a közeli Nyerges-tető és a Szent Anna tó, 
valamint a Tusványosi nyári egyetem tovább növelte Tusnádfürdő 
ismertségét és népszerűségét.

A Hargita megyei üdülőhely Románia legkisebb városa még csak 
a 2000 lélekszám felé közelít. Tusnádfürdő fölé magasodó Várhegy, 
a maga vaskori sáncokkal ellátott erődítményével a város címeré-
ben is feltűnik. Ilyen bástya ábrázolás különben hivatalos előírás a 
romániai címertanban. Alatta egy délceg fenyő és benne források 
egymás tetején, ami a 25 helyi gyógyforrást jelképezi s vigyáz reájuk 
a székelyek címerében ősidők óta jelenlevő nap és a hold korongja. 
A fenyő és a források mögötti négy csík a gyógyforrások buborék-
jait éppen úgy felidézi, mint az egykori Csík vármegyét. A város 
címerének piros háttere, valamint a hivatalos fehér és zöld zászló-
színek egyértelművé teszik a székelykapukon is feltűnő hitvallást: 
„Őseidnek szent hitéhez, Nemzetednek gyökeréhez, Testvér, ne légy 
hűtlen soha!”

Illene írni még Pireneusok előterében fekvő Carcassonne 
délfrancia városról is, mivel Eggenfelden testvértelepüléseként ke-
rült képbe. Talán úgy, ahogy Eggenfelden polgárai is érdeklődnek 
a mi nyitragerencséri kapcsolataink iránt. Carcassonneból több 
delegáció tette már tiszteletét nálunk, mint ahogy Balatonalmádi 
küldöttsége is járt már Európa legnagyobb középkori várával büsz-

kélkedő városkában. 46000 lakosa okcitán 
nyelven beszél, ami leginkább a szomszédos 
Katalónia nyelvéhez áll közel. A város nevé-
nek semmi köze a „hulla” jelentésű „carcass” 
angol szóhoz, mert a kelta eredetű Carcas 
őrződött meg egy várostrom utáni örömteli 
harangzúgásra emlékeztetve helyi nyelvjárás-
ban: „Carcas sona”.  Később a hatalmas ket-
tős falrendszerű várat le akarták bontani, de 
szerencsére inkább felújították, napjainkra egyedülálló idegenfor-
galmi látványosság.

Talán a rövid áttekintés is elegendő ahhoz, hogy a fenti városok 
különleges értékekkel bírnak, így megismerésük mindannyiunkat 
gazdagíthat. Több lábon álló, személyes, kulturális, oktatási, sport 
és gazdasági kapcsolatok teremthetik meg a testvérvárosi egymás-
ra találást és annak hosszútávú fenntartását. Örömteli tény, hogy 
egyre több küldöttség kel útra hagyományaikat, népszokásaikat és 
értékeiket megszerettetni. A kölcsönösség jegyében ők is tisztelnek 
és szeretnek bennünket akár vezetőink, hagyományőrző csoportja-
ink vagy gyermekeink látogatnak el hozzájuk. Balatonalmádi ezál-
tal többszörösen megérdemli a „barátságos fürdőváros” elnevezést, 
mert akinek ennyi barátja van a közelben és a távolban, az bátran 
mehet a világba.

Czuczor Sándor
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Elnézést kérünk minden kedves olvasónktól, akik 
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Belső szabályzatunk és határidőnk, amely minden 
hónap 25. napja, a szerkesztőség minden tagjára, 
minden intézményre és minden hirdetésre 
érvényes. Rajtunk kívül álló okok miatt azonban, 
sajnos képtelenek vagyunk ennek a határidőnek 
megfelelni. Belső körlevélben már próbáltunk 
gyorsítást kezdeményezni, ennek nem lett foganata 
mindenkinél. Kérjük szíves megértésüket és további 
támogatásukat, hogy az Új Almádi Újság minden 
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Balaton Napja 
Tudatos jövőnkért-„Ép testben ép lélek”
a Nyitott Balaton programsorozat eseménye
 a Balatonalmádi Wesselényi Strandon 

2018.05.26. Szombat 10.00-18.00
A balatoni összetartozás napja negyedik alkalommal kerül meg-

rendezésre, a Balatoni Szövetség felhívására, az első, egész Balatont 
körbeölelő rendezvény, a tóparti települések közös nyárnyitó ünne-
pe. Balatonalmádi idén csatlakozik egy egész napos programkíná-
lattal, kihangsúlyozva az összefogás, a közösségek szerepét. Az össze-
fogás ereje megmutatkozik a rendezvény fő finanszírozója, a Szent 
Imre Római Katolikus Plébániahivatal, valamint Balatonalmádi 
Város Önkormányzata és a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda 
támogatásában is. A sport és egészséges életmód fontosságát kihang-
súlyozva számos helyi, illetve környékbeli Egyesületet szeretnénk a 
partra invitálni, hogy mutassák be tevékenységüket, szerepüket a 
Balatonnál. A rendezvény célja, hogy megmutassuk, a Balaton nem 
csak a nyári fürdőzés helyszíne, hanem kiváló lehetőséget biztosít 
egyéb tevékenységekhez is. Azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevő 
Sportegyesületek népszerűsítsék sportágaikat, és ezzel erősítsék a 
sportolás szerepét a fiatalok körében. A sportágak mellett a művé-
szet és kultúra is megjelenik, illetve a Balatonhoz tematikusan kap-
csolódó előadásokkal, szakmai bemutatókkal az ismeretterjesztést is 
bevonjuk a programok közé. 

 2018 éve a családoké, a rendezvény az egész családot szólítja meg. 
A sportok széles választéka biztosítja, hogy kicsik, nagyok és a szü-
lők is megtalálják a számukra legjobb mozgásformát. Az előadá-
sokat a nagyobb gyerekek, felnőttek hallgathatják meg, miközben 
a kisebbek foglalkoztató játékokkal, animátorok segítségével a Ba-
laton élővilágát, természeti értékeit ismerhetik meg. Városunkban 
élő, vagy a Balatonhoz kötődő neves sportolók beszélnek élménye-
ikről, tapasztalataikról. A rendezvényen szerepet kap az egészséges 
életmód - gasztronómiai különlegességeket kóstolhatunk Kocsis 
Bálint, és a CSIKOS Lekvárcsalád jóvoltából. Az érdeklődők diete-
tikus tanácsadását vehetik igénybe.

10:00-14:00 óráig az Egészségfejlesztési Iroda tart mozgásprog-
ramokat, melyekre csatlakozni lehet. Kardio-boksz, dinamikus 
jóga, aktív torna nem csak időseknek, trx és köredzés és stretching 
mozgásformákat mutatnak be az EFI edzői. Jógaszőnyeg, polifoam 
szükséges. 
További programok: 

10 órától egyesületi bemutatók: Balatonalmádi Focisuli Ala-
pítvány és Balatonalmádi Sport Egyesület, Veszprémi Röplabda 
Egyesület, Siófoki Kézilabda Klub Balatonalmádi Fiókcsapata, 
Veszprémi Kerékpáros Egyesület, Csillagnyílás Balettcsoport, 
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, Vörösberényi Lovasegyesület, 
Veszprémi Triatlon Egyesület,  Fűzfői Atlétikai klub kosárlabda 
szakosztálya, Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület, 
Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület, Mongúzok Taekwon-do 
Sportegyesület,Vidra Úszó Egyesület, Balaton Fittness SE-Fit Kid 
balatonalmádi csoportja, Fiatalos Lendület Sportegyesület, Bala-
tonalmádi Tenisz Klub(sima talpú cipő szükséges a tenisz kipróbá-
láshoz), Pannon Egyetem-Testnevelési és Sport Intézet-kajak-kenu 
és evezés bemutató, Balaton Vízilabda Klub, Almádi Darts Klub, 
Kelet-Balatoni Sakk Egyesület.

Vendégeink: Rasovszky Kristóf, Kerekes Csongor, Kónya Ádám, 
Pásztor István, Fazekas Nándor.

Foglalkozások, előadások: Fábián László és Szirbek Szilvia a táj-
képfestészetről tart bemutatót, Balatoni Sporthorgász Egyesület, 
Balatoni Limnológiai Intézet, Országos Meteorológiai Intézet, 
Gönczi Gyuri Bácsi a Balaton élővilágát mutatja be.

Délután 14 órától sorverseny a focipályán, tombola.
Ezen a napon rangos ATP Teniszverseny kerül megrendezésre a 

Teniszpályán, mely mutatja, hogy Balatonalmádi nemzetközi sport-
eseményeknek is helyet adhat.

Támogatók: EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Római Katolikus Plébánia pályázata a közösségi szerepválla-
lás erősítése, Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonalmádi 
Egészségfejlesztési Iroda.

Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Ismét nemzetközi 
teniszverseny 
Balatonalmádiban
2018. május 19-26.

A Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF), a Magyar Tenisz Szövetség 
(MTSZ) és a Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE szervezésében 
immár második alkalommal kerül megrendezésre Balatonalmádi-
ban a 15.000.- dollár összdíjazású BALATONALMÁDI  OPEN 
ITF HUNGARY F1 FUTURES   teniszverseny. 

A Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE másodszor rendez ilyen 
nemzetközi szintű világranglista pontszerző, férfi teniszversenyt. 
Nagy öröm, és egyben óriási kihívás is, hogy fogadhatjuk országunk 
és a világ top játékosait.  A teniszt kedvelők számára egy egyedülálló 
alkalom arra, hogy testközelből lássák és élvezzék az ATP ponto-
kért küzdő kedvenceiket. A torna a Nemzetközi Tenisz Szövetség 
ITF Men’s Circuit elnevezésű sorozatának része, ami egy világkörüli 
versenysorozat, amely az ATP tornák belépőjének tekinthető. Ezért 
jellemzően fiatal, feltörekvő profi játékosok vesznek részt rajta és 
szerezhetnek világranglista pontokat.

Célunk, hogy hosszú évekre vonzó helyszínt biztosítsunk Ba-
latonalmádiban az ITF versenyeknek. Továbbá, hogy Önöknek, 
sport- és teniszbarátoknak újra élményt szerezzünk azért, hogy 
ismét szeressenek versenyekre járni és szurkolni. Hívunk, várunk 
mindenkit sok szeretettel! Természetesen a rendezvény látogatása 
ingyenes!

Menetrend:
Május 19: selejtező első forduló
Május 20: selejtező második forduló
Május 21: selejtező döntői, fő tábla első forduló - egyéni és páros -
Május 22: egyéni első fordulók és páros első fordulók
Május 23: egyéni második fordulók, páros negyeddöntők
Május 24: egyéni negyeddöntők, páros elődöntők, 
Május 25: egyéni elődöntők, páros döntő
Május 26: egyéni döntő 

Szerezhető világranglista pontok:
Győztes :  18 ATP pont
Második :  10 ATP pont
Négy közt:  6 ATP pont 
Nyolc közt:  2 ATP pont 
Legjobb 16 közt:  1 ATP pont

Kívánok a versenyzőknek 
eredményes, sportszerű mér-
kőzéseket, a sportbarátoknak 
jó szurkolást! 

További információkat a 
www.almaditenisz.hu honla-
pon illetve a klub facebook 
oldalán találhatnak.

Dudás Zsolt Elnök
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Balaton Napja 
Tudatos jövőnkért-„Ép testben ép lélek”
a Nyitott Balaton programsorozat eseménye
 a Balatonalmádi Wesselényi Strandon 

2018.05.26. Szombat 10.00-18.00
A balatoni összetartozás napja negyedik alkalommal kerül meg-

rendezésre, a Balatoni Szövetség felhívására, az első, egész Balatont 
körbeölelő rendezvény, a tóparti települések közös nyárnyitó ünne-
pe. Balatonalmádi idén csatlakozik egy egész napos programkíná-
lattal, kihangsúlyozva az összefogás, a közösségek szerepét. Az össze-
fogás ereje megmutatkozik a rendezvény fő finanszírozója, a Szent 
Imre Római Katolikus Plébániahivatal, valamint Balatonalmádi 
Város Önkormányzata és a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda 
támogatásában is. A sport és egészséges életmód fontosságát kihang-
súlyozva számos helyi, illetve környékbeli Egyesületet szeretnénk a 
partra invitálni, hogy mutassák be tevékenységüket, szerepüket a 
Balatonnál. A rendezvény célja, hogy megmutassuk, a Balaton nem 
csak a nyári fürdőzés helyszíne, hanem kiváló lehetőséget biztosít 
egyéb tevékenységekhez is. Azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevő 
Sportegyesületek népszerűsítsék sportágaikat, és ezzel erősítsék a 
sportolás szerepét a fiatalok körében. A sportágak mellett a művé-
szet és kultúra is megjelenik, illetve a Balatonhoz tematikusan kap-
csolódó előadásokkal, szakmai bemutatókkal az ismeretterjesztést is 
bevonjuk a programok közé. 

 2018 éve a családoké, a rendezvény az egész családot szólítja meg. 
A sportok széles választéka biztosítja, hogy kicsik, nagyok és a szü-
lők is megtalálják a számukra legjobb mozgásformát. Az előadá-
sokat a nagyobb gyerekek, felnőttek hallgathatják meg, miközben 
a kisebbek foglalkoztató játékokkal, animátorok segítségével a Ba-
laton élővilágát, természeti értékeit ismerhetik meg. Városunkban 
élő, vagy a Balatonhoz kötődő neves sportolók beszélnek élménye-
ikről, tapasztalataikról. A rendezvényen szerepet kap az egészséges 
életmód - gasztronómiai különlegességeket kóstolhatunk Kocsis 
Bálint, és a CSIKOS Lekvárcsalád jóvoltából. Az érdeklődők diete-
tikus tanácsadását vehetik igénybe.

10:00-14:00 óráig az Egészségfejlesztési Iroda tart mozgásprog-
ramokat, melyekre csatlakozni lehet. Kardio-boksz, dinamikus 
jóga, aktív torna nem csak időseknek, trx és köredzés és stretching 
mozgásformákat mutatnak be az EFI edzői. Jógaszőnyeg, polifoam 
szükséges. 
További programok: 

10 órától egyesületi bemutatók: Balatonalmádi Focisuli Ala-
pítvány és Balatonalmádi Sport Egyesület, Veszprémi Röplabda 
Egyesület, Siófoki Kézilabda Klub Balatonalmádi Fiókcsapata, 
Veszprémi Kerékpáros Egyesület, Csillagnyílás Balettcsoport, 
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, Vörösberényi Lovasegyesület, 
Veszprémi Triatlon Egyesület,  Fűzfői Atlétikai klub kosárlabda 
szakosztálya, Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület, 
Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület, Mongúzok Taekwon-do 
Sportegyesület,Vidra Úszó Egyesület, Balaton Fittness SE-Fit Kid 
balatonalmádi csoportja, Fiatalos Lendület Sportegyesület, Bala-
tonalmádi Tenisz Klub(sima talpú cipő szükséges a tenisz kipróbá-
láshoz), Pannon Egyetem-Testnevelési és Sport Intézet-kajak-kenu 
és evezés bemutató, Balaton Vízilabda Klub, Almádi Darts Klub, 
Kelet-Balatoni Sakk Egyesület.

Vendégeink: Rasovszky Kristóf, Kerekes Csongor, Kónya Ádám, 
Pásztor István, Fazekas Nándor.

Foglalkozások, előadások: Fábián László és Szirbek Szilvia a táj-
képfestészetről tart bemutatót, Balatoni Sporthorgász Egyesület, 
Balatoni Limnológiai Intézet, Országos Meteorológiai Intézet, 
Gönczi Gyuri Bácsi a Balaton élővilágát mutatja be.

Délután 14 órától sorverseny a focipályán, tombola.
Ezen a napon rangos ATP Teniszverseny kerül megrendezésre a 

Teniszpályán, mely mutatja, hogy Balatonalmádi nemzetközi sport-
eseményeknek is helyet adhat.

Támogatók: EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Római Katolikus Plébánia pályázata a közösségi szerepválla-
lás erősítése, Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonalmádi 
Egészségfejlesztési Iroda.

Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Ismét nemzetközi 
teniszverseny 
Balatonalmádiban
2018. május 19-26.

A Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF), a Magyar Tenisz Szövetség 
(MTSZ) és a Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE szervezésében 
immár második alkalommal kerül megrendezésre Balatonalmádi-
ban a 15.000.- dollár összdíjazású BALATONALMÁDI  OPEN 
ITF HUNGARY F1 FUTURES   teniszverseny. 

A Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE másodszor rendez ilyen 
nemzetközi szintű világranglista pontszerző, férfi teniszversenyt. 
Nagy öröm, és egyben óriási kihívás is, hogy fogadhatjuk országunk 
és a világ top játékosait.  A teniszt kedvelők számára egy egyedülálló 
alkalom arra, hogy testközelből lássák és élvezzék az ATP ponto-
kért küzdő kedvenceiket. A torna a Nemzetközi Tenisz Szövetség 
ITF Men’s Circuit elnevezésű sorozatának része, ami egy világkörüli 
versenysorozat, amely az ATP tornák belépőjének tekinthető. Ezért 
jellemzően fiatal, feltörekvő profi játékosok vesznek részt rajta és 
szerezhetnek világranglista pontokat.

Célunk, hogy hosszú évekre vonzó helyszínt biztosítsunk Ba-
latonalmádiban az ITF versenyeknek. Továbbá, hogy Önöknek, 
sport- és teniszbarátoknak újra élményt szerezzünk azért, hogy 
ismét szeressenek versenyekre járni és szurkolni. Hívunk, várunk 
mindenkit sok szeretettel! Természetesen a rendezvény látogatása 
ingyenes!

Menetrend:
Május 19: selejtező első forduló
Május 20: selejtező második forduló
Május 21: selejtező döntői, fő tábla első forduló - egyéni és páros -
Május 22: egyéni első fordulók és páros első fordulók
Május 23: egyéni második fordulók, páros negyeddöntők
Május 24: egyéni negyeddöntők, páros elődöntők, 
Május 25: egyéni elődöntők, páros döntő
Május 26: egyéni döntő 

Szerezhető világranglista pontok:
Győztes :  18 ATP pont
Második :  10 ATP pont
Négy közt:  6 ATP pont 
Nyolc közt:  2 ATP pont 
Legjobb 16 közt:  1 ATP pont

Kívánok a versenyzőknek 
eredményes, sportszerű mér-
kőzéseket, a sportbarátoknak 
jó szurkolást! 

További információkat a 
www.almaditenisz.hu honla-
pon illetve a klub facebook 
oldalán találhatnak.

Dudás Zsolt Elnök
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Szubjektív úti beszámoló Csíkból
Amiről azt állítjuk, szubjektív, annak mögötte bizonyosan 

érzelmek állnak. Így vagyok az önkormányzat által szervezett 
tusnádfürdői úttal is. Ennélfogva kénytelen vagyok elrugasz-
kodni az újságírás néhány alapszabályától. Ám teszem ezt an-
nak érdekében, hogy az Új Almádi Újság Tisztelt Olvasóit is 
megérintse az az üzenet, melyet belső késztetésem fogalmazott 
meg.  

A Keszey János polgármester által vezetett csapat jó „válogatás” 
volt: a többség ismerte egymást, aki pedig „újonc” volt, csakhamar 
kedvre derült a Szentesi István (no meg mások) gazdag vendégko-
sarából kínálgatott „gyümölcslevek” hatására. Mindehhez Czuczor 
Sándor – önkéntes idegenvezetőnk – szellemes, a történelem- és 
útkönyvek által nem jegyzett magyarázatai, kiváló sofőrjeink hoz-
záállása is hozzásegített (amúgy ki bírta volna 12 és fél órán át az 
utazást?).

Az első lélekrezdülést a nagylaki határátlépés váltotta ki. Trianon 
előtti őseink itt talán még egy ostorcsapással sem nógatták lovaikat: 
mentek szabadon tovább… 

Magyar városok eltorzított nevei, román nyelvű hirdetések adták 
hírül: máshol vagyunk…   

Amikor először pillantottuk meg a havasok fenséges vonulatát, 
felidéztük Petőfi, Ady, Nyírő József, Wass Albert egy-egy sorát…

Kovászna megyébe érve valami egy csapásra megváltozott: a tele-
pülésnevek és információs táblák magyarul is olvashatók, a házakon 
nemcsak kereszt feszül, de székely zászló is leng… Az esti félho-
mályba burkolódzó Tusnádfürdő pedig akár Parádfürdő is lehetne, 
hiszen magyar itt még minden. A büszke érzést csak fokozta Albert 
Tibor polgármester – és az Írisz panzió – őszinte vendégszeretete, 
és a székelykáposzta (melynek ugyan semmi köze nincs a székelyek-
hez) csülökkel, s csíki barátaink pálinkája…

A testvérvárosi szerződés aláírására a városháza nagytermében ke-
rülhetett sor a magyar és a székely himnusz közös eléneklése után. 
Az emelkedett hangulatot a Szent László Gyermekotthon csíki öl-
tözetbe bujtatott leányai koronázták meg.

A városka fölött tornyosuló Sólyomkő nevezetessége, hogy a min-
denkori magyar királyok onnan kapták idomított solymaikat. Kirá-
lyok már nincsenek, de a monarchia hangulata az egyre korosodó, 
pusztuló épületekről reánk köszön…

A Szent Anna-tó legendája, a kopottassága ellenére mégis örök 
emberi értékeket sugalló kápolna sokkal inkább visszafogott csön-
dességre hangolt minket, mint ujjongásra, jóllehet ez utóbbira 
okunk is lehetett volna, hiszen aki vizet merít arcához a tóból, meg-
szabadul bűneitől…

Amint felértünk a nyergestetői 
kopjafaerdő Balatonalmádi által 
ajándékozott emlékoszlopához, 
suttogássá halkult minden száj, s 
csak a könnyes szemek igazolták: 
bő másfél évszázad elteltével is van 
üzenete az alant nyugvó kétszáz 
székely legénynek. Ők voltak azok 
a névtelenek, akik inkább egytől 
egyig elvesztek a császári és cári 
csapatok által, de a hágón átveze-
tő utat nem adták ellenség kezére. 
Érettük szólt csapatunk csöndes 
Miatyánkja és a két himnusz. Le-
hajtott fővel, de emelt lélekkel bú-
csúztunk a zarándokhelytől…

Tizenegy amerikai város magyarjai adták össze a pénzt, hogy 
2006-tól fogadhassa a rászoruló gyermekeket a Szent László Gyer-
mekotthon, melyet jó hangulattal, szeretettel és zsivajjal tölt meg 
180 kis és nagyobb magyar gyermek. Az almádiak ajándékait öröm-
mel vették át, s nagy lelkesedéssel mutatták be „családi” fészkeiket.    

A természet szépségeit tárta föl előttünk a védett mohos tőzeg-
láp, melyet csak a kijelölt útra fektetett pallókról lehet megcsodálni, 
mert az óvatlanul lelépő menthetetlenül elsüllyedhet); ugyanígy a 
bálványosi források, melyeknek kénes szaga messziről érezhető. A 
vulkanikus eredetű tusnádfürdői mofetták kipárolgása mozgásszer-
vi betegséget gyógyít a feltörő gázokkal.

Felfrissülést jelentett a Tiltott Csíki Sörmanufaktúra, ahol a „fo-
lyékony kenyér” rendre lekísérte a cipóba sütött csülökfalatokat, s 
tele pocakkal is jólesett együtt dalolnunk…  

Ki nem lehet hagyni az elszemtelenedett medvéket, csakhogy 
eltűntek előlünk, pedig szép számmal vannak, s nyomuk (akár a 
felborogatott kukákon, akár „pottyantásaik”) sok helyütt figyel-
meztet: a medve nem játékszer... 

A meghatározó és apró élmények füzérré fonódtak össze 
valamennyiünkben; lelkünkben és elménkben felfrissülhetett nem-
zettudatunk, magyarságunk eddig kicsit szunnyadó üzenete… 

képek és szöveg: Zatkalik András

A Csukás-tó beomlott hidacskájával

A gyerekotthon lakói

Ébredezik a Szent Anna-tó

Almádi kopjafáját Keszey Já-
nos polgármester koszorúzza

Almádi a bauxitkutatás központja XIX. 
Földtani értékelés, zárójelentések, bauxitkészlet mérlegek 1.

Az elmúlt hónapokban volt munkatársaim részletesen ismer-
tették mindazokat a tevékenységeket (fúrási és gépészeti munkák, 
geofizikai és hidrogeológiai vizsgálatok, laboratóriumi elemzések, 
kőzettani és ásványtani vizsgálatok), amelyek biztosították a meg-
kutatott bauxittelep(ek) értékeléséhez, jellemzéséhez szükséges 
információkat. Ezen információk az összefoglaló földtani záróje-
lentésekben testesültek meg, és a Bauxitkutató Vállalat végeredmé-
nyének tekinthetők. Vállalatunk főhatósága és a bauxitbányászat 
arra volt kíváncsi, hogy hol, mennyi és milyen minőségű bauxitva-
gyonra lehet számítani, továbbá milyenek a település körülményei 
és az egyes természeti paraméterek (mélység, vastagság, tektonikai 
zavartság, minőség stb.) változékonysága.

A zárójelentések terjedelme, s az összeállításukhoz szükséges 
időtartam nagyon változatos lehetett attól függően, hogy egyetlen 
bauxittelepről, vagy egy egész (több tíz telepet magában foglaló) 
úgynevezett „bányászati koncentrációról” kellett-e azokat készíteni. 
Általában többkötetes, több száz oldalas, nagyon sok rajzmellékle-
tet és táblázatot tartalmazó műről volt szó. Egyszerűbb esetben kb. 
kéthónapos munka eredményeként készült el a jelentés, azonban 
több száz fúrás feldolgozása már 6–7 hónapot is igénybe vett. 

A zárójelentések összeállításában a vállalat földtani részlegének 
minden szakterülete részt vett. Felismerve a munka rendkívüli 
fontosságát, a 60-as évek elején külön osztályt (földtani kamerális 
osztály) hoztak létre, melynek feladata volt e szerteágazó tevékeny-
ség szervezése, irányítása, koordinálása. Az osztály vezetője hosszú 
évtizedeken keresztül dr. Szabó Elemér volt. 

E munkának fő szakmai érdekessége, izgalma abban nyilvánult 
meg, hogy általában pontszerű (fúrási) adatokból kellett térbeli ér-
tékelést készíteni, olyat, amely a lehető legnagyobb mértékben kö-
zelíti meg a valóságot. Ennek érdekében szoros kapcsolatban álltunk 

a működő bauxitbá-
nyák szakembereivel, 
sőt tapasztalatszerzés 
céljából mi magunk 
is ellátogattunk a bá-
nyákba. 

A zárójelentések el-
készülte és az illetékes 
szervezetekhez törté-
nő beadása még nem 
jelentette, hogy velük 
kapcsolatos gond-
jaink megszűntek. 
A Központi Földta-
ni Hivatal ugyanis 
bírálatra adta ki a 
jelentéseket külső 
(földtani, bányászati, 
timföldtechnológiai, 
közgazdasági) szak-
értőknek. Az általuk 
felvetett kérdésekre 
válaszolni kellett; ha valami kifogásuk volt, meg kellett indokolni, 
védeni az álláspontunkat. A zárójelentésekkel kapcsolatos utolsó 
„felvonást” a Központi Földtani Hivatal kebelében létrehozott Or-
szágos Ásványvagyon Bizottság (a továbbiakban: OÁB) tárgyalása 
jelentette. Ez a grémium a tudomány és az ipar különböző terüle-
teiről összehívott szakemberekből állt. Ők döntöttek a zárójelen-
tés elfogadásáról, kiegészítéséről vagy elutasításáról. Anélkül, hogy 
szerénytelennek tűnnék, így utólag is örömmel állapíthatom meg, 
hogy a jelentéseink túlnyomó többségét dicsérettel fogadta el az 
OÁB, elutasítás soha nem volt. Dicséret illeti ezért a vállalat szak-
ember gárdáját. 

A zárójelentés elfogadása esetén az OÁB kiadta az úgynevezett 
Megkutatottsági Nyilatkozatot, s ezzel meg-
nyílt az út a bányatervezés, illetve –nyitás 
előtt. Ugyanis e nyilatkozat birtokában vált 
csak lehetővé minden további bányászati te-
vékenység. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért kellett 
ilyen nagy „feneket keríteni” a zárójelentések 
készítési folyamatának. Mindezt a bányák 
létesítésének költségigénye, illetve nagy koc-
kázata indokolta. Kockázat szempontjából a 
bányaipar inkább a mezőgazdasággal rokonít-
ható, hiszen mindkettő sokkal jobban kitett a 
természeti viszonyok szeszélyeinek, mint bár-
melyik felszíni ipari objektum. A bányalétesí-
tés pedig már a múlt század második felében 
is több százmillió forintos beruházást igényelt. 

Ezek után rátérek a jelentések tartalmára. A 
szöveges értékelés során ismertettük a megku-
tatott terület földtani felépítését, kitekintve a 
közvetlen környezetére is. Leírtuk a rétegsort, 
megállapítottuk az egyes rétegek földtani ko-
rát. Ehhez természetesen a fúrási rétegsorok, 
valamint a földtani laboratóriumi vizsgálatok 
(ásvány- kőzettani, őslénytani stb.) szolgáltat-
tak információt. (folytatása következik)

Szabó István
okleveles geológus-mérnök

A Dunántúli-középhegység középső-kréta korú ősföldrajzi 
tömbszelvénye (dr. Szabó E.)

Bauxit teleptípusok áttekintő szelvényei 
(dr. Szabó E.)
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Szubjektív úti beszámoló Csíkból
Amiről azt állítjuk, szubjektív, annak mögötte bizonyosan 

érzelmek állnak. Így vagyok az önkormányzat által szervezett 
tusnádfürdői úttal is. Ennélfogva kénytelen vagyok elrugasz-
kodni az újságírás néhány alapszabályától. Ám teszem ezt an-
nak érdekében, hogy az Új Almádi Újság Tisztelt Olvasóit is 
megérintse az az üzenet, melyet belső késztetésem fogalmazott 
meg.  

A Keszey János polgármester által vezetett csapat jó „válogatás” 
volt: a többség ismerte egymást, aki pedig „újonc” volt, csakhamar 
kedvre derült a Szentesi István (no meg mások) gazdag vendégko-
sarából kínálgatott „gyümölcslevek” hatására. Mindehhez Czuczor 
Sándor – önkéntes idegenvezetőnk – szellemes, a történelem- és 
útkönyvek által nem jegyzett magyarázatai, kiváló sofőrjeink hoz-
záállása is hozzásegített (amúgy ki bírta volna 12 és fél órán át az 
utazást?).

Az első lélekrezdülést a nagylaki határátlépés váltotta ki. Trianon 
előtti őseink itt talán még egy ostorcsapással sem nógatták lovaikat: 
mentek szabadon tovább… 

Magyar városok eltorzított nevei, román nyelvű hirdetések adták 
hírül: máshol vagyunk…   

Amikor először pillantottuk meg a havasok fenséges vonulatát, 
felidéztük Petőfi, Ady, Nyírő József, Wass Albert egy-egy sorát…

Kovászna megyébe érve valami egy csapásra megváltozott: a tele-
pülésnevek és információs táblák magyarul is olvashatók, a házakon 
nemcsak kereszt feszül, de székely zászló is leng… Az esti félho-
mályba burkolódzó Tusnádfürdő pedig akár Parádfürdő is lehetne, 
hiszen magyar itt még minden. A büszke érzést csak fokozta Albert 
Tibor polgármester – és az Írisz panzió – őszinte vendégszeretete, 
és a székelykáposzta (melynek ugyan semmi köze nincs a székelyek-
hez) csülökkel, s csíki barátaink pálinkája…

A testvérvárosi szerződés aláírására a városháza nagytermében ke-
rülhetett sor a magyar és a székely himnusz közös eléneklése után. 
Az emelkedett hangulatot a Szent László Gyermekotthon csíki öl-
tözetbe bujtatott leányai koronázták meg.

A városka fölött tornyosuló Sólyomkő nevezetessége, hogy a min-
denkori magyar királyok onnan kapták idomított solymaikat. Kirá-
lyok már nincsenek, de a monarchia hangulata az egyre korosodó, 
pusztuló épületekről reánk köszön…

A Szent Anna-tó legendája, a kopottassága ellenére mégis örök 
emberi értékeket sugalló kápolna sokkal inkább visszafogott csön-
dességre hangolt minket, mint ujjongásra, jóllehet ez utóbbira 
okunk is lehetett volna, hiszen aki vizet merít arcához a tóból, meg-
szabadul bűneitől…

Amint felértünk a nyergestetői 
kopjafaerdő Balatonalmádi által 
ajándékozott emlékoszlopához, 
suttogássá halkult minden száj, s 
csak a könnyes szemek igazolták: 
bő másfél évszázad elteltével is van 
üzenete az alant nyugvó kétszáz 
székely legénynek. Ők voltak azok 
a névtelenek, akik inkább egytől 
egyig elvesztek a császári és cári 
csapatok által, de a hágón átveze-
tő utat nem adták ellenség kezére. 
Érettük szólt csapatunk csöndes 
Miatyánkja és a két himnusz. Le-
hajtott fővel, de emelt lélekkel bú-
csúztunk a zarándokhelytől…

Tizenegy amerikai város magyarjai adták össze a pénzt, hogy 
2006-tól fogadhassa a rászoruló gyermekeket a Szent László Gyer-
mekotthon, melyet jó hangulattal, szeretettel és zsivajjal tölt meg 
180 kis és nagyobb magyar gyermek. Az almádiak ajándékait öröm-
mel vették át, s nagy lelkesedéssel mutatták be „családi” fészkeiket.    

A természet szépségeit tárta föl előttünk a védett mohos tőzeg-
láp, melyet csak a kijelölt útra fektetett pallókról lehet megcsodálni, 
mert az óvatlanul lelépő menthetetlenül elsüllyedhet); ugyanígy a 
bálványosi források, melyeknek kénes szaga messziről érezhető. A 
vulkanikus eredetű tusnádfürdői mofetták kipárolgása mozgásszer-
vi betegséget gyógyít a feltörő gázokkal.

Felfrissülést jelentett a Tiltott Csíki Sörmanufaktúra, ahol a „fo-
lyékony kenyér” rendre lekísérte a cipóba sütött csülökfalatokat, s 
tele pocakkal is jólesett együtt dalolnunk…  

Ki nem lehet hagyni az elszemtelenedett medvéket, csakhogy 
eltűntek előlünk, pedig szép számmal vannak, s nyomuk (akár a 
felborogatott kukákon, akár „pottyantásaik”) sok helyütt figyel-
meztet: a medve nem játékszer... 

A meghatározó és apró élmények füzérré fonódtak össze 
valamennyiünkben; lelkünkben és elménkben felfrissülhetett nem-
zettudatunk, magyarságunk eddig kicsit szunnyadó üzenete… 

képek és szöveg: Zatkalik András

A Csukás-tó beomlott hidacskájával

A gyerekotthon lakói

Ébredezik a Szent Anna-tó

Almádi kopjafáját Keszey Já-
nos polgármester koszorúzza

Almádi a bauxitkutatás központja XIX. 
Földtani értékelés, zárójelentések, bauxitkészlet mérlegek 1.

Az elmúlt hónapokban volt munkatársaim részletesen ismer-
tették mindazokat a tevékenységeket (fúrási és gépészeti munkák, 
geofizikai és hidrogeológiai vizsgálatok, laboratóriumi elemzések, 
kőzettani és ásványtani vizsgálatok), amelyek biztosították a meg-
kutatott bauxittelep(ek) értékeléséhez, jellemzéséhez szükséges 
információkat. Ezen információk az összefoglaló földtani záróje-
lentésekben testesültek meg, és a Bauxitkutató Vállalat végeredmé-
nyének tekinthetők. Vállalatunk főhatósága és a bauxitbányászat 
arra volt kíváncsi, hogy hol, mennyi és milyen minőségű bauxitva-
gyonra lehet számítani, továbbá milyenek a település körülményei 
és az egyes természeti paraméterek (mélység, vastagság, tektonikai 
zavartság, minőség stb.) változékonysága.

A zárójelentések terjedelme, s az összeállításukhoz szükséges 
időtartam nagyon változatos lehetett attól függően, hogy egyetlen 
bauxittelepről, vagy egy egész (több tíz telepet magában foglaló) 
úgynevezett „bányászati koncentrációról” kellett-e azokat készíteni. 
Általában többkötetes, több száz oldalas, nagyon sok rajzmellékle-
tet és táblázatot tartalmazó műről volt szó. Egyszerűbb esetben kb. 
kéthónapos munka eredményeként készült el a jelentés, azonban 
több száz fúrás feldolgozása már 6–7 hónapot is igénybe vett. 

A zárójelentések összeállításában a vállalat földtani részlegének 
minden szakterülete részt vett. Felismerve a munka rendkívüli 
fontosságát, a 60-as évek elején külön osztályt (földtani kamerális 
osztály) hoztak létre, melynek feladata volt e szerteágazó tevékeny-
ség szervezése, irányítása, koordinálása. Az osztály vezetője hosszú 
évtizedeken keresztül dr. Szabó Elemér volt. 

E munkának fő szakmai érdekessége, izgalma abban nyilvánult 
meg, hogy általában pontszerű (fúrási) adatokból kellett térbeli ér-
tékelést készíteni, olyat, amely a lehető legnagyobb mértékben kö-
zelíti meg a valóságot. Ennek érdekében szoros kapcsolatban álltunk 

a működő bauxitbá-
nyák szakembereivel, 
sőt tapasztalatszerzés 
céljából mi magunk 
is ellátogattunk a bá-
nyákba. 

A zárójelentések el-
készülte és az illetékes 
szervezetekhez törté-
nő beadása még nem 
jelentette, hogy velük 
kapcsolatos gond-
jaink megszűntek. 
A Központi Földta-
ni Hivatal ugyanis 
bírálatra adta ki a 
jelentéseket külső 
(földtani, bányászati, 
timföldtechnológiai, 
közgazdasági) szak-
értőknek. Az általuk 
felvetett kérdésekre 
válaszolni kellett; ha valami kifogásuk volt, meg kellett indokolni, 
védeni az álláspontunkat. A zárójelentésekkel kapcsolatos utolsó 
„felvonást” a Központi Földtani Hivatal kebelében létrehozott Or-
szágos Ásványvagyon Bizottság (a továbbiakban: OÁB) tárgyalása 
jelentette. Ez a grémium a tudomány és az ipar különböző terüle-
teiről összehívott szakemberekből állt. Ők döntöttek a zárójelen-
tés elfogadásáról, kiegészítéséről vagy elutasításáról. Anélkül, hogy 
szerénytelennek tűnnék, így utólag is örömmel állapíthatom meg, 
hogy a jelentéseink túlnyomó többségét dicsérettel fogadta el az 
OÁB, elutasítás soha nem volt. Dicséret illeti ezért a vállalat szak-
ember gárdáját. 

A zárójelentés elfogadása esetén az OÁB kiadta az úgynevezett 
Megkutatottsági Nyilatkozatot, s ezzel meg-
nyílt az út a bányatervezés, illetve –nyitás 
előtt. Ugyanis e nyilatkozat birtokában vált 
csak lehetővé minden további bányászati te-
vékenység. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért kellett 
ilyen nagy „feneket keríteni” a zárójelentések 
készítési folyamatának. Mindezt a bányák 
létesítésének költségigénye, illetve nagy koc-
kázata indokolta. Kockázat szempontjából a 
bányaipar inkább a mezőgazdasággal rokonít-
ható, hiszen mindkettő sokkal jobban kitett a 
természeti viszonyok szeszélyeinek, mint bár-
melyik felszíni ipari objektum. A bányalétesí-
tés pedig már a múlt század második felében 
is több százmillió forintos beruházást igényelt. 

Ezek után rátérek a jelentések tartalmára. A 
szöveges értékelés során ismertettük a megku-
tatott terület földtani felépítését, kitekintve a 
közvetlen környezetére is. Leírtuk a rétegsort, 
megállapítottuk az egyes rétegek földtani ko-
rát. Ehhez természetesen a fúrási rétegsorok, 
valamint a földtani laboratóriumi vizsgálatok 
(ásvány- kőzettani, őslénytani stb.) szolgáltat-
tak információt. (folytatása következik)

Szabó István
okleveles geológus-mérnök

A Dunántúli-középhegység középső-kréta korú ősföldrajzi 
tömbszelvénye (dr. Szabó E.)

Bauxit teleptípusok áttekintő szelvényei 
(dr. Szabó E.)
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Tavaszi jó tanácsok közlekedőknek, 
vagyis mindenkinek….

Hirtelen robbant be a tavasz, szinte nyári meleggel kicsalogatva 
az embereket a szabadba, a kertekbe, az utakra…. A téli lassúbb 
élettempó után kezdődik a mozgalmasabb, tevékenyebb időszak az 
életünkben. Megnő a forgalom az utakon, különösen a hétvégeken, 
amelyből ebben az évben több is „hosszú” lesz. 

Nem győzöm felhívni a figyelmet arra, hogy a közlekedés veszé-
lyes üzem, hogy minden szereplője, legyen az gyalogos vagy kami-
onos, egyenrangú résztvevője. Ha valahol, itt lehet gyakorolni a 
türelmet, a megértést, a toleranciát és főleg a szabályok betartását. 
Mert nem csak a gépjárművezetőknek, hanem a gyalogosoknak, ke-
rékpárosoknak is tisztában kell lenni a közlekedés alapszabályaival! 

Ne higgye azt senki, hogy ha erősebb járművel közlekedik, az 
neki előnyt biztosít. Tudomásul kell venni, hogy egy kisebb jár-
mű mozgékonyabb tud lenni, kisebb helyen is elfér, esetleg még 
a KRESZ-ben is rögzítették ezt az előnyt. Gondolok itt például a 
kerékpárosok és motorosok gyorsabb előrehaladását megkönnyítő 
lehetőségekre, amelyek viszont nem hatalmazzák fel ezen járművek 
vezetőit a közlekedésbiztonság veszélyeztetésére.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kerékpárutakat azért építették 
ki, hogy védett útvonalon, biztonságban lehessen közlekedni, és ponto-
san ezért kötelező is az igénybevétele, ahol van.

A közlekedés résztvevőinek minden esetben arra kell töreked-
ni, hogy a baleseteket megelőzzék, ha kell az elsőbbségi jogról 
való lemondással, ha kell a másik haladásának elősegítésével, ud-
variassággal, lassítással, megállással, … és főleg a szabályok betar-
tásával.  

A KRESZ alapelve, hogy mindenki bízik, bízhat a többi köz-
lekedő szabálykövetésében!

Eddig a közlekedésben résztvevő emberekről volt szó. Most be-
széljünk a járművekről. A kerékpár is jármű! A kerékpárra is vo-
natkozik, mint minden járműre, hogy a közlekedésben megfelelő 
műszaki állapotban vehet részt. És ez a megfelelő állapot a gép-
járműveknél nem csak a műszaki vizsgán ellenőrzött, a gépjármű 
működését biztosító műszaki egységekre, dolgokra vonatkozik. A 
KRESZ pontosan meghatározza, hogy a jármű okmányai, azonosí-
tását szolgáló rendszáma is legyen rendben. 

Eljárás indult a napokban egy motoros ellen, aki félig letakart 
rendszámmal közlekedett az M7 autópályán. Elmondása szerint a 
Hungaroringen tartott vezetéstechnikai tréning után elfelejtette le-
venni a takarást. Az így megspórolt autópálya díj a szabálysértési el-
járás végén várhatóan több tízezer forintjába fog kerülni. De ugyan-
erre a büntetésre számíthatnak a koszos, olvashatatlan rendszámmal 
közlekedő autósok, tehergépkocsisok, kamionosok is. Mert ha 
nincs is időnk a gépjármű lemosására, a rendszámnak akkor is 
tisztának, olvashatónak kell lenni indulás előtt. Ez hozzá tartozik 
a napi ellenőrzéshez indulás előtt! 

Örökzöld téma az ittas vezetés! 2018. év I. negyedévében már 
17 bűntető eljárás indult a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon 
ittasan elkövetett járművezetés vétsége miatt. Ez azt jelenti, hogy 
ezekben az esetekben egyszerűen csak kiszűrték a közúti ellenőrzés 
során a vezetés előtt alkoholt fogyasztó személyeket. Nem történt 
baleset, nem volt személyi sérülés. Amennyiben személyi sérüléssel, 
maradandó fogyatékossággal, halállal jár a baleset okozása bűntett 
elkövetésért felel az ittas, de a nem ittas vezető is. 

Balesetmentes közlekedést kívánok Kollégáim nevében is!
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Balatonalmádiban mérték össze 
közlekedési tudásukat a középiskolások

A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottsága és a Balatonal-
mádi Rendőrkapitányság 
Városi Balesetmegelőzési 
Bizottsága 2018. április 
18-án tartotta a Középis-
kolások Közlekedési Kupájának Veszprém megyei fordulóját Bala-
tonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban és 
annak parkolójában.

Három kategóriában mérhették össze tudásukat a megye hét 
rendőrkapitányságáról érkezett versenyzők. A kerékpáros, segéd-
motoros-kerékpáros és személygépkocsival történő közlekedési is-
mereteik, valamint gyakorlati tudásuk került előtérbe. A KRESZ 
tudásuk mellett az elsősegély ismeretek felmérésére is sor került az 
elméleti fordulóban, majd a gyakorlati fordulóban a vezetési ügyes-
ségükről és városban való közlekedési szabálykövetésükről adtak 
számot.

Az egyéni teljesítmények értékelése után jutalmazták az első há-
rom helyezett diákot. A kategóriák győztesei képviselik Veszprém 
megyét az országos fordulón Lentiben, 2018. április 25-27-én.

Kiválóan szerepeltek az almádi 
bringás gyerekek

2018. április 
12-én Ajkán az 
általános iskolás 
korosztály részé-
re megrendezésre 
került kerékpáros 
versenyen kiválóan 
szerepeltek a Bala-
tonalmádi Rendőr-
kapitányságot kép-
viselő gyerekek.

A Ki a mester kétkeréken? a 2006-2008-ban születettek korcso-
portjában a lány és fiú kategóriában is első helyezettek lettek, így 
ők képviselik Veszprém megyét a pécsi országos fordulón:
Perényi Dorka és Révész Ádám, mindketten a balatonalmádi 
Györgyi Dénes Általános iskola tanulói.

Fotó a rendőrrel

Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület megalakulása óta a 

legjobb évét teljesítette 2017-ben

2018. április 21.-én tartottuk a közgyűlésünket, ahol beszámol-
tunk a munkánkról. Közgyűlésünket megtisztelte Keszey János 
Polgármester Úr, Dr. Linczmayer László rendőr alezredes  Városi 
kapitány, Dézsi János  Megyei szövetség elnöke. 

Polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan és 
gépkocsival adnak szolgálatot, a köz- és közlekedésbiztonság javítá-
sa érdekében. Polgárőreink minden alkalommal formaruhában, lát-
hatósági mellényben, a gépkocsikon „POLGÁRŐRSÉG” felirattal 
végzik munkájukat. Meggyőződésünk, hogy jelenlétünkkel és lát-
hatóságunkkal kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk el.

 Rendezvényeken, 577 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálat-
ban 1254 óra, rendőrséggel 447 óra, a lovas polgárőrökkel 499 óra 
szolgálatot teljesítettünk. 

Összesen 2973 órás szolgálat., /mely 900 órával több, mint az 
előző évben volt. /  

Kismotorral 2500 km utat jártunk be, kerékpárral 75 óra, 760 
km útszakaszt ellenőriztünk.

Polgárőreink a polgárőr autóval 5674 km utat jártak be gépko-
csival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőövezetben. 
Magánautó szolgálat: 2091 km

A rendőrséggel egyeztetve végzett munka, jótékonyan hatott a 
közbiztonságra. 2017 évben kirívó bűncselekmény nem volt. A la-
kosság szubjektív biztonságérzete jónak értékelhető. 

Ezt erősítették meg hozzászólásukban, meghívott vendégeink is. 
Bejelentésre került, hogy 10 fő Vizi mentő kért, és kapott felvételt 

VÁROSGONDNOKSÁG 
ÁLLÁSHIRDETÉS  

Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet 
vízvezeték- és központifűtés szerelő munkakör 
betöltésére, határozatlan időtartamra.

A részletes kiírás megtekinthető: 
www.balatonalmadi.hu/palyazatok
Érdeklődni: 06-20/928-7812

Balatonalmádi Városgondnokság szezonális vagy éves 
foglalkoztatású parkfenntartó munkatársakat keres.

Érdeklődni: 06-20/928-7812 vagy személyesen a 
Balatonalmádi, Rákóczi út 43. sz. alatt.

Balatonalmádi Városgondnokság nyári diákmunkára 
keres strandokon és közterületeken végzendő 
feladatok ellátására (napi 6 órában) felelősségteljes, 
jól terhelhető 16-25 év közötti fiatalokat, akik nappali 
tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeznek. 

Érdeklődni munkanapokon 08.00-15.30 között a 
88/542-563 telefonszámon lehet.

az egyesületben. Ők a munkájuk mellett,  a strandok lévő vendégek 
és értékeik biztonságára is ügyelnek.

A 2017 munkánkra hivatkozva, mint az egyesület elnöke, be-
jelentettem, hogy pályázni fogok az év egyesülete címre, melyet a 
Megyei szövetséghez nyújtok be.  

A közgyűlésen, Gruber Sándor polgárőrt javaslatomra az OPSZ 
elnöke dicséretben illetve jutalomba részesítette. A Balatonalmádi 
rendőrkapitányságon dolgozó Kiss Annamária r.főtőrzszászlósnak, 
és Horváth Sándor polgárőrnek a „Szent László plakettet” /polgár-
őrség védőszentje/ adtam át munkájuk elismerésére.

Köszönjük a lakosság együttműködését, mert e nélkül, ezt 
az eredményt nem tudtuk volna elérni. Természetesen köszö-
netet mondok az Önkormányzatnak, a Rendőrségnek, minden 
együttműködő partnernek, aki a munkánkat segítette.

2018 évre fő feladatként, az elmúlt év sikereit, szeretnénk egy 
kicsit magasabb fokon teljesíteni.

Balogh Csaba
elnök

Forrás: Internet



Rendőrségi hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 20 21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Polgárőr hírek2018. május

Tavaszi jó tanácsok közlekedőknek, 
vagyis mindenkinek….

Hirtelen robbant be a tavasz, szinte nyári meleggel kicsalogatva 
az embereket a szabadba, a kertekbe, az utakra…. A téli lassúbb 
élettempó után kezdődik a mozgalmasabb, tevékenyebb időszak az 
életünkben. Megnő a forgalom az utakon, különösen a hétvégeken, 
amelyből ebben az évben több is „hosszú” lesz. 

Nem győzöm felhívni a figyelmet arra, hogy a közlekedés veszé-
lyes üzem, hogy minden szereplője, legyen az gyalogos vagy kami-
onos, egyenrangú résztvevője. Ha valahol, itt lehet gyakorolni a 
türelmet, a megértést, a toleranciát és főleg a szabályok betartását. 
Mert nem csak a gépjárművezetőknek, hanem a gyalogosoknak, ke-
rékpárosoknak is tisztában kell lenni a közlekedés alapszabályaival! 

Ne higgye azt senki, hogy ha erősebb járművel közlekedik, az 
neki előnyt biztosít. Tudomásul kell venni, hogy egy kisebb jár-
mű mozgékonyabb tud lenni, kisebb helyen is elfér, esetleg még 
a KRESZ-ben is rögzítették ezt az előnyt. Gondolok itt például a 
kerékpárosok és motorosok gyorsabb előrehaladását megkönnyítő 
lehetőségekre, amelyek viszont nem hatalmazzák fel ezen járművek 
vezetőit a közlekedésbiztonság veszélyeztetésére.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kerékpárutakat azért építették 
ki, hogy védett útvonalon, biztonságban lehessen közlekedni, és ponto-
san ezért kötelező is az igénybevétele, ahol van.

A közlekedés résztvevőinek minden esetben arra kell töreked-
ni, hogy a baleseteket megelőzzék, ha kell az elsőbbségi jogról 
való lemondással, ha kell a másik haladásának elősegítésével, ud-
variassággal, lassítással, megállással, … és főleg a szabályok betar-
tásával.  

A KRESZ alapelve, hogy mindenki bízik, bízhat a többi köz-
lekedő szabálykövetésében!

Eddig a közlekedésben résztvevő emberekről volt szó. Most be-
széljünk a járművekről. A kerékpár is jármű! A kerékpárra is vo-
natkozik, mint minden járműre, hogy a közlekedésben megfelelő 
műszaki állapotban vehet részt. És ez a megfelelő állapot a gép-
járműveknél nem csak a műszaki vizsgán ellenőrzött, a gépjármű 
működését biztosító műszaki egységekre, dolgokra vonatkozik. A 
KRESZ pontosan meghatározza, hogy a jármű okmányai, azonosí-
tását szolgáló rendszáma is legyen rendben. 

Eljárás indult a napokban egy motoros ellen, aki félig letakart 
rendszámmal közlekedett az M7 autópályán. Elmondása szerint a 
Hungaroringen tartott vezetéstechnikai tréning után elfelejtette le-
venni a takarást. Az így megspórolt autópálya díj a szabálysértési el-
járás végén várhatóan több tízezer forintjába fog kerülni. De ugyan-
erre a büntetésre számíthatnak a koszos, olvashatatlan rendszámmal 
közlekedő autósok, tehergépkocsisok, kamionosok is. Mert ha 
nincs is időnk a gépjármű lemosására, a rendszámnak akkor is 
tisztának, olvashatónak kell lenni indulás előtt. Ez hozzá tartozik 
a napi ellenőrzéshez indulás előtt! 

Örökzöld téma az ittas vezetés! 2018. év I. negyedévében már 
17 bűntető eljárás indult a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon 
ittasan elkövetett járművezetés vétsége miatt. Ez azt jelenti, hogy 
ezekben az esetekben egyszerűen csak kiszűrték a közúti ellenőrzés 
során a vezetés előtt alkoholt fogyasztó személyeket. Nem történt 
baleset, nem volt személyi sérülés. Amennyiben személyi sérüléssel, 
maradandó fogyatékossággal, halállal jár a baleset okozása bűntett 
elkövetésért felel az ittas, de a nem ittas vezető is. 

Balesetmentes közlekedést kívánok Kollégáim nevében is!
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Balatonalmádiban mérték össze 
közlekedési tudásukat a középiskolások

A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottsága és a Balatonal-
mádi Rendőrkapitányság 
Városi Balesetmegelőzési 
Bizottsága 2018. április 
18-án tartotta a Középis-
kolások Közlekedési Kupájának Veszprém megyei fordulóját Bala-
tonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban és 
annak parkolójában.

Három kategóriában mérhették össze tudásukat a megye hét 
rendőrkapitányságáról érkezett versenyzők. A kerékpáros, segéd-
motoros-kerékpáros és személygépkocsival történő közlekedési is-
mereteik, valamint gyakorlati tudásuk került előtérbe. A KRESZ 
tudásuk mellett az elsősegély ismeretek felmérésére is sor került az 
elméleti fordulóban, majd a gyakorlati fordulóban a vezetési ügyes-
ségükről és városban való közlekedési szabálykövetésükről adtak 
számot.

Az egyéni teljesítmények értékelése után jutalmazták az első há-
rom helyezett diákot. A kategóriák győztesei képviselik Veszprém 
megyét az országos fordulón Lentiben, 2018. április 25-27-én.

Kiválóan szerepeltek az almádi 
bringás gyerekek

2018. április 
12-én Ajkán az 
általános iskolás 
korosztály részé-
re megrendezésre 
került kerékpáros 
versenyen kiválóan 
szerepeltek a Bala-
tonalmádi Rendőr-
kapitányságot kép-
viselő gyerekek.

A Ki a mester kétkeréken? a 2006-2008-ban születettek korcso-
portjában a lány és fiú kategóriában is első helyezettek lettek, így 
ők képviselik Veszprém megyét a pécsi országos fordulón:
Perényi Dorka és Révész Ádám, mindketten a balatonalmádi 
Györgyi Dénes Általános iskola tanulói.

Fotó a rendőrrel

Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület megalakulása óta a 

legjobb évét teljesítette 2017-ben

2018. április 21.-én tartottuk a közgyűlésünket, ahol beszámol-
tunk a munkánkról. Közgyűlésünket megtisztelte Keszey János 
Polgármester Úr, Dr. Linczmayer László rendőr alezredes  Városi 
kapitány, Dézsi János  Megyei szövetség elnöke. 

Polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan és 
gépkocsival adnak szolgálatot, a köz- és közlekedésbiztonság javítá-
sa érdekében. Polgárőreink minden alkalommal formaruhában, lát-
hatósági mellényben, a gépkocsikon „POLGÁRŐRSÉG” felirattal 
végzik munkájukat. Meggyőződésünk, hogy jelenlétünkkel és lát-
hatóságunkkal kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk el.

 Rendezvényeken, 577 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálat-
ban 1254 óra, rendőrséggel 447 óra, a lovas polgárőrökkel 499 óra 
szolgálatot teljesítettünk. 

Összesen 2973 órás szolgálat., /mely 900 órával több, mint az 
előző évben volt. /  

Kismotorral 2500 km utat jártunk be, kerékpárral 75 óra, 760 
km útszakaszt ellenőriztünk.

Polgárőreink a polgárőr autóval 5674 km utat jártak be gépko-
csival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőövezetben. 
Magánautó szolgálat: 2091 km

A rendőrséggel egyeztetve végzett munka, jótékonyan hatott a 
közbiztonságra. 2017 évben kirívó bűncselekmény nem volt. A la-
kosság szubjektív biztonságérzete jónak értékelhető. 

Ezt erősítették meg hozzászólásukban, meghívott vendégeink is. 
Bejelentésre került, hogy 10 fő Vizi mentő kért, és kapott felvételt 

VÁROSGONDNOKSÁG 
ÁLLÁSHIRDETÉS  

Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet 
vízvezeték- és központifűtés szerelő munkakör 
betöltésére, határozatlan időtartamra.

A részletes kiírás megtekinthető: 
www.balatonalmadi.hu/palyazatok
Érdeklődni: 06-20/928-7812

Balatonalmádi Városgondnokság szezonális vagy éves 
foglalkoztatású parkfenntartó munkatársakat keres.

Érdeklődni: 06-20/928-7812 vagy személyesen a 
Balatonalmádi, Rákóczi út 43. sz. alatt.

Balatonalmádi Városgondnokság nyári diákmunkára 
keres strandokon és közterületeken végzendő 
feladatok ellátására (napi 6 órában) felelősségteljes, 
jól terhelhető 16-25 év közötti fiatalokat, akik nappali 
tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeznek. 

Érdeklődni munkanapokon 08.00-15.30 között a 
88/542-563 telefonszámon lehet.

az egyesületben. Ők a munkájuk mellett,  a strandok lévő vendégek 
és értékeik biztonságára is ügyelnek.

A 2017 munkánkra hivatkozva, mint az egyesület elnöke, be-
jelentettem, hogy pályázni fogok az év egyesülete címre, melyet a 
Megyei szövetséghez nyújtok be.  

A közgyűlésen, Gruber Sándor polgárőrt javaslatomra az OPSZ 
elnöke dicséretben illetve jutalomba részesítette. A Balatonalmádi 
rendőrkapitányságon dolgozó Kiss Annamária r.főtőrzszászlósnak, 
és Horváth Sándor polgárőrnek a „Szent László plakettet” /polgár-
őrség védőszentje/ adtam át munkájuk elismerésére.

Köszönjük a lakosság együttműködését, mert e nélkül, ezt 
az eredményt nem tudtuk volna elérni. Természetesen köszö-
netet mondok az Önkormányzatnak, a Rendőrségnek, minden 
együttműködő partnernek, aki a munkánkat segítette.

2018 évre fő feladatként, az elmúlt év sikereit, szeretnénk egy 
kicsit magasabb fokon teljesíteni.

Balogh Csaba
elnök

Forrás: Internet
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

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

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

T. András

EGZAKT BT.
ALAPÍTVA: 1993. 01. 21.

„25”
év tapasztalataival felvértezve vállalja továbbra is 
ipari és kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni 
és társas vállalkozások teljes körű könyvelését, az 
adatfeldolgozáshoz kapcsolódó ügyintézéseket.
Félfogadás: K-SZ-CS: 8°° – 16°°; P: 8°° – 12°°
Cím: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 41.
Tel./ fax : 88/438-945 
20/344 2704
e-mail: egzaktbt@gmail.com
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MÁJUS
ALMÁDI ÚJSÁGMészbetétes edények Balatonalmádi bronzkorából

Sok elképzelés született a 
fehér máz összetételéről is. 
Kézenfekvő feltételezés volt, 
hogy a kitöltő anyag fehérségét 
a mázhoz kevert mész adta, 
melyet zúzott kagylóhéjból vagy 
kőzetekből nyerhettek (innen 
ered a mészbetétes elnevezés 
is). A természettudományoktól 
kölcsönzött módszerekkel, 
különböző összetételekkel 
végzett kísérletek során 
megállapították, hogy bár a 
kitöltő anyag tartalmazott 
kagylóhéjat is, a nagyobb 
részét porrá őrölt csonthamu 
alkotta. Ennek fényében nem 
nehéz elképzelni, hogy miért 
volt annyira jelentős szerepük 
az edényeknek a temetkezési 
rítusokban. Hogy a készítéshez 
szükséges csonthamut a torhoz leölt 
állatok maradványaiból vagy netán magáról a halotti 
máglyáról szerezték-e be – a kérdésre talán sosem fogunk választ 
kapni.

Felhasznált irodalom:
Kreiter Attila -- Tóth Mária: Dunántúli mészbetétes kultúra kerámiáinak 
petrográfiai vizsgálata és az inkrusztáció összetételének meghatározása 
röntgen pordiffrakciós vizsgálattal Mernye–Nagy-árok lelőhelyről In: 
Évkönyv és jelentés a kulturális örökségvédelmi szakszolgálat 2008. évi 
feltárásairól, Budapest, 2010, 299-319.

Sebestyén Noémi
régész

Laczkó Dezső Múzeum
Sebestyén Noémi, régész

A Mesemadár Műhelyben készült alkotások június 15-ig
láthatók a Zeneiskolában rendezett kiállításon.

1953 tavaszán bejelentés érkezett a veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeumhoz – akkor még Bakonyi Múzeum –, miszerint egy 
balatonalmádi lakos telkén szántás közben cserépedények 
maradványainak tucatjait vetette ki magából a föld. A telek 
tulajdonosa, K. Zoltán, eleinte nem foglalkozott az előkerülő 
tárgyakkal, melyeket értéktelennek gondolt, ám a szomszédok 
figyelmeztetésére később gondosan félrerakta azokat. Mint kiderült, 
az intelmük jogos volt, az edények a terület őskorából maradtak ránk. 
A felületüket behálózó bevésett, fehér mázzal kitöltött vonalakból 
álló díszítés a cserepek keletkezésének idejét a bronzkorra teszi.

A Krisztus előtti második évezred közepe a hazánk területén élő 
bronzkori kultúrák virágkorának ideje. A Balaton környékét egy 
földműveléssel foglalkozó népcsoport lakta, mely leginkább az 
általuk készített, ún. mészbetétes díszű edényekkel tűnik ki kortársai 
közül. Az edényekről feltételezhető, hogy nem egyszerű, hétköznapi 
használatra készítették őket; erről árulkodik az a körülmény, hogy 
nagyrészt sírokból kerülnek elő.

K. Zoltán telkén az első szemlét követően megkezdődött a további 
régészeti jelenségek feltárása. Az eredmény: öt sír, mindegyikben 
hamvasztáson átesett embercsontok és edények egyvelege. A 
halottak elrendezése a sírokban változatos módon történt, a 
balatonalmádi sírok kapcsán háromféle variációt figyeltek meg. 
Legtöbbször a csontokat a földre helyezték, a mellékletnek szánt 
edényt (tál vagy bögre) melléjük tették, de időnként előfordult, 
hogy a csontokat leborították egy tállal. Egy esetben fordult elő, 
hogy olyan sírra bukkantak a régészek, amelyben nem voltak 
csontok, ellenben a szokásos edénymelléklet a helyén volt. A sírba 
helyezett urna gyomrában három kis csésze és egy tojástartó alakú 
talpas edény darabjait fedezték fel. (1. kép) A temetés ebben az 
esetben jelképes lehetett; az illető testét valamilyen oknál fogva nem 
tudták nyugalomra helyezni, ám mégis emléket állítottak neki.

A szimbolikus sírok és a mészbetétes edények szerepe a 
temetkezési szokásokban már a kezdetektől megragadta a kutatók 
fantáziáját. Az edényeket, különösen az urnákat, (2. kép) az 
emberi test metaforájaként működhettek, egy szimbolikus sírnál  
helyettesíthették a testet a sírban. 
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