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Kézműves foglalkozások a Wesselényi strandon a Balaton Játékpont animátoraival
A fényképeket az Almádiért Közalapítvány munkatársai készítették. 
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HASZNOS TUDNIVALÓK! 
Mi is az az atipikus foglalkoztatás? 

Az elmúlt pár év meghatározó munkaerő-piaci változásainak egyi-
ke az atipikus foglalkoztatási formák terjedése. Ez a munkáltatói ol-
dal számára költségcsökkentést, a munkavállalóknak pedig az egyéni 
élethelyzetekhez való rugalmasabb alkalmazkodást kínálja. Bár ez a 
forma egyre népszerűbb, a magyarországi adatok egyenlőre messze el-
maradnak más országokétól. Pedig az atipikus munkavégzési formák 
egyrészt a munkalehetőség vonzóbbá tételében, másrészt az inaktív 
népesség munkaerőpiacra történő bevonzásában nyújthatnak hatha-
tós segítséget.

Sok munkáltató még ódzkodik tőle, pedig vállalati oldalról a rugal-
mas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és 
ezáltal a versenyképességet is. Sokan vannak a munkaerőpiacon, akik 
valamilyen oknál fogva nem tudnak, vagy nem akarnak hagyomá-
nyos foglalkoztatási formában elhelyezkedni (kisgyermek nevelése, 
idős hozzátartozó gondozása, vagy folyamatban lévő tanulmányok). 
Pedig Magyarországon a munkajogi szabályozás, a jogi környezet 
adott ahhoz, hogy a vállalatok rugalmas foglalkoztatási módokat 
vezessenek be, megkönnyítve például ezzel a gyermekvállalás után a 
munkaerőpiacra visszatérő nők helyzetét. 

Mit tekintünk atipikus munkavégzésnek? Ma a legelterjedtebb 
foglalkoztatási forma a határozatlan időre kötött, teljes munkaidős 
munkaviszony. A munkát a munkáltató telephelyén végzik. Definí-
ció szerint minden munkavégzési formát, amely eltér a „szokványos” 
foglalkoztatástól, akár a munkaviszony tartalmában, helyében, foglal-
koztatási idejében, hosszában már atipikus munkavégzésnek tekint-
hetjük. Ugyanakkor jelentős különbségek vannak a különböző atipi-
kus foglalkoztatási formák között. A határozott idejű munkaviszonyt 
és a részmunkaidős foglalkoztatást is az atipikus foglalkoztatási for-
mák közé sorolhatjuk, alkalmazásuk már sok problémát orvosolhat. 
Igazi újítás a tipikus foglalkoztatáshoz képest a munkakörmegosztás, 
a behívás alapján történő munkavégzés és a több munkáltató által lé-
tesített munkaviszony. Bár nem igazán új, de itt kell megemlítenünk 
a távmunkát és a bedolgozói munkaviszonyt is. A tipikustól eltérő 
szabályok vonatkoznak az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy az al-
kalmi munkára irányuló munkaviszonyra is. És ezzel még nincs vége, 
pedig csupán a Munka Törvénykönyve által biztosított lehetősége-
ket vettük számba. A rugalmas foglalkoztatás a munkáltatói oldalról, 
többek között segít megtartani az értékes munkaerőt, csökkenti a 
fluktuációs költségeket és hozzájárul a munkáltató profiljának pozitív 
kialakításához. A munkavállalót pedig (pl. egy kisgyermekes anyukát) 
abban támogatja, hogy megváltozott napirendje ellenére is a munka-
erőpiac hasznos tagja lehessen, munkaköri feladatait akár otthonról is 
akadálytalanul elvégezhesse. 

Az atipikus foglalkoztatás vitathatatlan előnye a rugalmasság. Ha 
valaki részmunkaidőben vagy megosztott munkakörben, esetleg táv-
munkában vállal állást, annak sokkal nagyobb esélye lesz arra, hogy a 
munkája és magánélete között egészséges egyensúlyt teremtsen (fel-
téve ha rendelkezik az ehhez a munkavégzéshez szükséges habitussal, 
személyiséggel). A rugalmasság ugyancsak előny jelent a munkáltatói 
oldalon is, hiszen a munkafolyamatok sokkal könnyebben megter-
vezhetők, alakíthatóak. 

Mik azok a rugalmas foglalkoztatási formák?
A) Határozott idejű munkaviszony (Mt. XV. fej. 83.) A munka-

vállaló és munkaadó megállapodnak a munkaviszony megszűnésének 
időpontjában és azt rögzítik a munkaszerződésben. A dolgozók szá-
mára tervezhetősége, a vállalkozások számára az elbocsátási költség 
minimalizálása miatt előnyös.

B) Távmunka (Mt. XV. fej. 87.) Azért rugalmas munkavégzési 
forma, mert a teljesítés nem a hagyományos munkavégzési helyen 
történik, az információtechnológia-adta lehetőségek folytán. A táv-
munkás az, aki munkajogviszonyban áll oly módon, hogy munka-
idejének legalább ötven százalékát a munkáltató fő telephelyétől távol 
tölti és munkájához számítógépet és telekommunikációs kapcsolatot 
használ.Összességében számos előny és az új munkavégzési formából 
adódó nehézség kapcsolható hozzá, mind a munkáltató, mind a táv-
munkás számára.Ha a munka informatikai eszközökkel végezhető, 
megfelelő határidők és teljesítési mutatók felállításával érdemes élni 
vele, mert a vállalkozás és az alkalmazott számára is költséghatékony. 
A vállalkozásoknál tapasztalható ódzkodás többnyire alaptalan.

C) Munkaerő-kölcsönzés (Mt. XVI. fejezet) Kis- és középvállalko-
zásoknál kevésbé jellemző, de terjedőben lévő foglalkoztatási forma. 
Háromszereplős foglalkoztatási forma: a kölcsönzött munkavállaló 
és a kölcsönbeadó vannak munkaviszonyban, és a tényleges mun-
kavégzés a kölcsönvevőnél történik. Időszakos, szezonális, átmeneti 
munkavégzés esetén alkalmazzák, többféle módon. A munkaerő-köl-
csönzés számos előnnyel és hátránnyal jár. Kedvező a kölcsönvevő-
nek, mert jelentős adminisztrációs tehertől, munkaügyi feladatoktól 
szabadul meg (azt a kölcsönbeadó vállalja); a foglalkoztatás nem bér-
költség számára; rugalmas, termeléshez igazodó létszámot tud bizto-
sítani; a munkavállalók gyorsan alkalmazkodnak; nem kell törődnie 
a kiválasztással, beillesztéssel; be nem válás esetén új munkavállalót 
kap; a munkavállalót idővel állományba tudja venni.

D) Munkavégzés behívás alapján (Mt. XV. fej. 84.)
E) Munkakör megosztása (Mt. XV. fej. 85.)
F) Több munkáltató által létesített jogviszony (Mt. XV. fej. 86.)
G) Bedolgozói jogviszony (Mt. XV. fej. 88.)
H) Egyszerűsített foglalkoztatás (Mt. XV. fej. 89.)
I) Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony 

(Mt. XV. fej. 90.)
J) Vezető állású munkavállalóval fennálló munkaviszony (Mt. 

XV. fej. 91.)
K) Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony

Bővebb információ: 

CSALÁD ÉS KARRIERPONT 
8220 Balatonalmádi 

Bajcsy-Zs. u. 60. II. (a Zeneiskola mellett) 
Tel.: +36 70 395 8220  •  Email: info@nbae.hu

Szolgáltatásainkat ingyen veheted igénybe anya- és bababarát 
irodánkban!

Nyitva tartási idő: 
Hétfő - Kedd - Szerda: 8-14 óra 

Csütörtök: 9-18 óra 
Péntek - Szombat - Vasárnap: ZÁRVA 

VÁRUNK SZERETETTEL!
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A Tour de Hongrie, a Magyar Kerékpáros 
Körverseny 2018-ban szintet lépett, az idén már UCI 
2.1-es kategóriájú versenyre kerül sor hazánkban 
– ez rangosabb mezőnnyel és magasabb díjazással 
jár együtt. A hatnapos versenyről élő közvetítéssel 
jelentkezik az M4 sportcsatorna és minden nap egy-
órás összefoglalóban számol be róla az Eurosport.

A Balaton környékét már a kezdeti időkben is 
több ízben érintette a Tour de Hongrie mezőnye, 
de Balatonalmádi először szerepel a programban 
rajthelyszínként. Almádi a 2018-as verseny első szaka-
szának rajtján tárt karokkal fogadja majd a mezőnyt, 
a tervek szerint augusztus 15-én már a délelőtti 
óráktól várják az érdeklődőket a Városközpontban. 
Üdvözöljük együtt a kerékpáros karavánt!

További részletek: www.tdh.hu 

Balatonalmádiból rajtol a Tour de Hongrie első szakasza!

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
nyolcadik, augusztusi 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.
A lap valamennyi Olvasójának kellemes nyarat kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Magyarország legnagyobb kerékpárversenye, az idén hat napos 
Tour de Hongrie nemzetközi mezőnye 2018. augusztus 15-én 
szerdán Balatonalmádiból rajtol. A rangos verseny résztvevői 
13:45-kor indulnak útjukra a Városközpontból, azon a verseny-
napon 166 kilométeres táv vár majd a karavánra Balatonalmádi 
és Keszthely között.

PARKOLÓK  LEZÁRÁSA ! !  !
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság és a Nyaralók figyelmét a 

parkolási rend alábbi – időleges –  változásaira:
•	 a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtti 

parkoló lezárásra kerül önkormányzati program miatt:
  2018. augusztus 10-én 18 órától augusztus 11-én 

18 óráig
•	 a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtti 

parkoló, 
 a Széchenyi sétányon létesített parkolók lezárása a TOUR DE HONGRIE 

– Magyar Kerékpáros Körverseny megrendezése miatt: 
 2018. augusztus 14-én 21 órától augusztus 15-én 16 óráig

Kérjük, gépjárműveiket a fent jelölt időpontig elvinni szíveskedjenek. A lezá-
rás megkezdésekor a parkolóban tartózkodó autókat a rendőrség elszállítja.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 
A  TOUR DE HONGRIE  –  Magyar Kerékpáros Körverseny 1. szakaszának 
rajtjára  szeretettel várunk minden érdeklődőt a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár parkolójához 2018. augusztus 15-én 13 és 14 óra 
között ! ! !

Balatonalmádi Város Önkormányzata
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Bővült a Városgondnokság gépparkja
Önkormányzati támogatással új gépeket vásárolt a Balatonalmádi 

Városgondnokság. A seprőkocsi a város utcáinak tisztaságát szolgálja, 
míg a fűnyíró traktor a parkok zöldterületeinek fenntartását segíti.

 Fotó: Juhász Sándor 

FŰTÉSTÁMOGATÁS
A Kormány az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatával döntött 

arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a ve-
zetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztar-
tások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési 
költségek viselésével összefüggésben.

Ezzel összefüggésben szükséges igényfelméréshez kérjük azon 
lakott ingatlanok/háztartások jelentkezését, akik nem vezetékes 
gázzal vagy távfűtéssel fűtenek. Kérjük keressék fel a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatalt (8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1. I.em. 30., iroda tel: 88/542-441) ügyfélfogadási 
időben az igények összesítése érdekében legkésőbb 2018. augusz-
tus 23. napjáig.

                           Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
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augusztus 20.
Balatonalmádi Város Önkormányzata

és a rendező Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

2018. augusztus 20-án, 10 órakor
a Szent Imre templom kertjében tartandó

(Balatonalmádi, Dr. Óvári F. u. 47.)

Szent István-napi Ünnepségre.
Az ünnepség során beszédet mond:

Dr. Gelencsér András,
egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora,

Közreműködnek: Halas Adelaida színművész és
Oberfrank Pál Jászai Mari- díjas színművész

További programok a Wesselényi strand előtti parkban:

20.00 órától Miskolci Illés Emlékzenekar koncertje
21.15 órától Tűzijáték

21.45 órától István a Király koncertshow
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Hungarikum fesztivál – immár tizedik alkalommal!
Balatonalmádiban a X. jubileumi Hungarikum fesztivál július 

20-a és 31-e között zajlott a Wesselényi strand főbejárata előtti ren-
dezvénytéren. 

A fesztivál célja, hogy a magyarságot, magyar értékeket a lehető 
legtöbb oldaláról mutassa be a látogatóknak. Ebbe nem csak hiva-
talosan a hungarikumok jegyzékében megtalálható értékek, ételek, 
termékek tartoznak bele, hanem szinte minden, ami Magyarország-
hoz kötődik – legyen szó egy Magyar Kultúráért díjas énekesnőről, 
egy Balaton-felvidéki borászatról vagy egy Balatonalmádihoz kötő-
dő fantasztikus együttesről.

A fesztivált Gyenes Ákos, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesü-
let elnökhelyettese nyitotta meg, beszédet mondott Keszey János 
polgármester és Böjte Csaba ferences szerzetes is. A fesztivál prog-
ramjában kora délután helyet kaptak a kisebbeket is foglalkoztató 
programok, játékvár, népi játékok, táncház Sancival, solymász és 
kutyabemutató, bábszínház és néptánc előadás. Az esti órákban pe-
dig jó hangulatú koncertek szórakoztatták a közönséget. Fellépőink 
voltak többek között a Bakonyvári Duó, a balatonalmádi származá-
sú Frisson Zenekar és a Jumping Matt and his Combo. A rendez-
vény programjait sztárvendégek fellépése is színesítette, hallhattuk a 
színpadon Varga Miklóst, a Betty Love-ot, Mr. Ricket, a Bestiákat, 
Csordás Tibit és Kikit. 

 Hungarikumok az egész fesztivál területén megtalálhatóak vol-
tak: a színpadon és az árusoknál egyaránt. A kitelepülőknél kap-

ható volt kürtőskalács, pálinka, fröccs, a színpadon pedig szerepelt 
táncház, operett, a cimbalom, magyar vadászkutyák, a solymászat, 
és magyar harcművészet – mind-mind hungarikum! Így a hetven 
hivatalos hungarikumból a fesztivál közel harminc értéket felvonul-
tatott.

Minden este kvízjátékban vehettek részt az érdeklődők: 
hungarikumokhoz és a fesztivál fellépőihez kapcsolódó kérdésekre 
kellett válaszolni. A helyesen válaszolók között az árusok által fel-
ajánlott nyereményeket sorsoltuk ki, például kézműves szappant, 
dezodort, malacperselyt, kerámia edényeket. Ezúton is köszönjük 
a felajánlásokat! 

A rendezvényt látványos tűztánc és a Ritmus Együttes műsora 
zárta. Reméljük, jövőre is találkozunk a Hungarikum Fesztiválon.

 Addig is tájékozódhatnak egyesületünk által szervezett progra-
mokról a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület facebook oldalán, 
valamint honlapunkon (www.balaton-almadi.hu) illetve szeptem-
bertől a Nyitott Balaton honlapon is!

BALATONALMÁDI
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Gimnáziumi hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollé-
gium robotika-csapata idén sem maradt le a nemzetközi versenyek 
listájáról: a tavalyi washingtoni bemutatkozás után ezúttal a World 
Robot Olympiad (WRO) által rendezett World Adolescent Robot 
Contest (WARC) nevű versenyre látogattak el, nem is akárhova: 
egy ötnapos pekingi kitérővel Guiyangba, Kína egyik leggyorsab-
ban fejlődő informatikai központjába. A csapat a tíz nap alatt te-
mérdek tapasztalatot gyűjtött, amit – a csapat kapitányaként -- eb-
ben a cikkben meg is próbálok osztani a kedves Olvasóval.

Talán az egyetlen próbatétel az oda- és visszavezető utazás volt, 
ami egyenként több mint egy fél napot ölelt fel, nem számítva az át-
szállások közti időt. Szerencsére a reptérre menet és a reptérről volt 
fuvarunk, ez jóval megkönnyítette a dolgunkat, főleg Kínában. Az 
öt szabadnapunkat a verseny előtt Peking külvárosában töltöttük. 
Innen metróval közlekedtünk mindenhová, egy-egy ilyen út akár 
két órán át is tarthatott, ami egy 24 milliós lakosságú városban nem 
meglepő. Az eligazodásban segítettek kínai ismerőseink, nélkülük 
lehet, hogy elvesztünk volna, de az biztos, hogy nem tudtuk volna 
megértetni magunkat senkivel sem. 

Első városnézős napunkat a híres Tiananmen, azaz Mennyei Béke 
Tér meglátogatásával töltöttük, és itt szembesültünk először a kínai 
konyhával is, ami aztán végigkísért minket az út hátralevő részé-
ben. Személy szerint én Kínának ettől a részétől féltem a legjobban, 
mivel Magyarországon nem rajongok az ázsiai étkekért, de a koszt 
felülmúlta a várakozásaimat: a hihetetlenül csípős ételeken és a leve-
seken kívül nagyon sok finom fogást is találtunk. Még ezen a napon 
betértünk egy forgalmas sétáló utcáról nyíló sikátorba, ahol többek 
közt fortyogó italokat, mindenféle szuvenírokat, sült szöcskéket és 
elevenen megsütött skorpiókat árultak, mindezt a helyi lakosság 
önfeledten fogyasztotta (mi nem voltunk elég bátrak hozzá). 

Az időjárás ebben az öt napban nem kedvezett nekünk, mivel 
amikor nem 95%-os volt a páratartalom, akkor az eső esett, a napot 
pedig a szmogtól egyszer sem láttuk. Így történt második napun-
kon is, de ez nem tántorított el minket attól, hogy ellátogassunk a 
798-as utcára, ami galériáiról és utcai művészetéről híres. Sajnos a 
már említett körülmények miatt hamar vissza kellett fordulnunk, 
de tanúi lehettünk a helyi közlekedés kaotikusságának, ami egyebek 
közt teljesen mellőzi a KRESZ-t és a higgadtságot: a fülünk a nap 
végére már csengett a dudaszótól. Az itteni speciális járművek, amik 
egy három keréken guruló hűtőszekrényre hasonlítanak, hihetetlen 
mutatványokat hajtottak végre az autók között, a gyalogosok közt 
és egymással szembemenve is. Érdekes volt viszont látni, hogy a 
legtöbb autó és a buszok Kínában már elektromosak vagy hibridek, 
ezzel is próbálnak segíteni a várost teljesen beterítő füstfelhőn.

Kirándulásunk következő állomása a hajdani császár nyári palo-
tája volt. Ez egy kis éden a város házai között. Három nagy hegyre 

épült ezelőtt 350 évvel és máig megőrizte szépségét: mindenfelé ara-
nyozott faldíszítések, jáde berakásos mozaikok és gyönyörű kilátás 
tárult a szemünk elé. A hely egy kisebb városhoz hasonlít: van két 
temploma, egy-egy hálóhely a császárnak és a császárnénak, ezek 
között barlangok és egy kis patak biztosít átjárást. Másik úti célunk-
hoz aznap nem sikerült eljutnunk, mert sajnos a Tiltott Városba 
minden jegy elfogyott érkezésünk idejére. 

Utolsó napunkat Pekingben a Nagy Fal meglátogatásával töl-
töttük. Itt viszont örültünk a párás időnek: gyönyörű látvány volt 
nézni, ahogy az erdőből a meleg vízpára felkúszott a meredek hegy-
oldalakon. Két teljes órát töltöttünk a falon, de még ez is kevésnek 
bizonyult, hogy elérjük a 21200 kilométerre lévő végét. Másnap 
hajnalban indult a gépünk a verseny helyszínére, Guiyangba.

A következő öt nap a versenyről szólt. A csapatban mindenki a 
legjobb teljesítményét nyújtotta, de sajnos nem úgy sikerült, ahogy 
szerettük volna. Robotunk rendszeresen meghibásodott. Ennek 
ellenére levontuk a tanulságot és sokat tanultunk, hogy legköze-
lebb ilyen ne forduljon elő. Találkoztunk olyan csapatokkal, akik-
kel tavalyi versenyünk alatt ismerkedtünk meg (az ausztráloknak 
be sem kellett mutatkoznunk), valamint kínai csapatokkal is ösz-
szebarátkoztunk (a házigazda csapattal levelező kapcsolatot tartok). 
Minden csapat segítőkész és barátságos volt, így nem volt nehéz új 
ismerősöket szerezni.

Látogatásunkat Guiyangban a régi városrészben zártuk. Ez a rész 
megőrizte középkori jellegét, habár ma az utcákon kosárfonók he-
lyett ajándékboltok sorakoznak. Itt megismerhettük, milyen volt 
az élet régen, mi pedig cserébe hagytunk egy tízforintost a szeren-
csehozó kútban a sok egyjüanos között. Aznap még útba ejtettük 
a város parkját, ahol pandákat néztünk és a szabadon futkosó maj-
mokat etettük. A másnapi hazaúton ezek után senkinek sem volt 
gondja az alvással, sőt, a 14 szabad óránkat Sanghajban is mindenki 
átaludta, akár a földön is. 

Nekem ez az út felejthetetlen volt és mindannyiunk sok tapaszta-
lattal gazdagodott. Ugyan a végére kicsit hiányzott egy jó húsleves, 
de nem mindennapi élmény volt megismerni egy teljesen más tör-
ténelemmel és kultúrával rendelkező országot. Remélem, a legköze-
lebbi nemzetközi versenyünk jobban sikerül és sok ilyen lehetősé-
günk lesz még a bemutatkozásra és megmérettetésre.

Hujber Ákos csapatkapitány, 11A osztályos diák

Almádi gimnazisták képviselték Kínában Magyarországot
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2018. augusztus Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Önkéntes nap
Köszönjük szépen a szülőknek, pedagógusoknak és a gyerekek-

nek is, akik a június végi önkéntes segítő napon részt vettek. Kö-
szönjük a Katolikus egyház, a Balatonalmádi Szent Imre Plébánia 
önzetlen segítségét is, ahonnét a festékek jelentős részét kaptuk.  A 
sok szorgos, segítő kéz lefestette az iskola Bajcsy utcai kerítését, az 
első és hátsó udvar padjait, illetve elkezdték a szülők az ugróiskola 
felfestését is.

Rajzpályázat
Iskolánk 42 tanulója a Garden iskolagyümölcs kft. által meghir-

detett rajzpályázaton képregény kategóriában megnyerte az OR-
SZÁGOS 1. DÍJAT. Közös cukrászda látogatással ünnepeltük meg.
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Vörösberényi Iskola hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

Újabb sikerek történelemből
Már hagyományosan kiválóan teljesítenek a vörösberényi diákok 

a Lovásziban megrendezett regionális (Dunántúl, Budapest) csapat-
versenyen. Így történt ez idén is, a „Három részre szakadt ország” 
témakörben diákjaink az erős mezőnyből álló szóbeli döntőn a 2. és 
9. helyet szerezték meg.

2. helyezett csapat: Beődi Boglárka (7.b.), Bujtás Marcell (7.a.),    
Gyarmati Dóra (7.b.), Török Dorka (7.a.)

9. helyezett csapat: Bressel Botond (7.a.), Szekeres Csenge (6.o.), 
Vajda Máté (7.a.), Zanathy Pálma (6.o.)

Vörösberényi Általános Iskola 2017/18-as 
tanév labdarúgó eredményei

Fiú labdarúgás diákolimpia, II. korcsoport, körzeti 2. hely

Csapattagok: Bagarus Andor, Beődi Bence, Czintos Balázs, 
Czintos Benedek 5.b, Kovács Levente 4.o., Berki Balázs, Igaz Dáni-
el, Lendvai Péter, Szűcs Botond 3.a, Horváth Valentin 3.b.

Fiú labdarúgás diákolimpia, III. korcsoport, körzeti 2. hely

Csapattagok: Di Croce David, Nagy Huba, Szapáry Dániel 6.o., 
Matos Manó, Somorácz Olivér 5.a, Beődi Bence , Czintos Balázs, 
Czintos Benedek, Czúni Vilmos 5.b.

Fiú labdarúgás diákolimpia, IV. korcsoport, körzeti 2. hely

Csapattagok: Hartman Zsolt, Komár Mihály, Pethes Krisztián, 
Remsei Jákim 8.o., Bujtás Marcell, Gerendai Máté, Németh Kris-
tóf 7.a.

Fiú futsal diákolimpia, IV. korcsoport, körzeti 4. hely
Csapattagok: Bóta Szabolcs, Hartman Zsolt, Komár Mihály, Pet-

hes Krisztián, Remsei Jákim, Takács Levente 8.o., Bujtás Marcell, 
Gerendai Máté, Németh Kristóf 7.a.

Országos 1. hely
Idén 5. a. osztályos tanulóink is megmérették magukat. Ők az öt 

fordulós Időutazó történelmi országos levelező csapatversenyen vet-
tek részt. A sok kutató és gyűjtőmunka valamint az ismeretszerzés 
és a kreatív feladatok megoldása s az a lelkesedés és energia, amivel 
diákjaink, nevezetesen Bressel Ábel, Rezi Bendegúz, Simon Barna és 
Szabó Ágoston teljesítették ezt a versenyt, meghozta gyümölcsét és 
megszerezték az országos 1. helyezést.

Első helyezés országos angol versenyeny
Idén ismét sikeresen szerepeltek a Vörösberényi Általános Iskola 

tanulói a Play and Win angol nyelvű levelező csapatversenyen. Az 5 
fordulón át tartó kitartó munka meghozta gyümölcsét, és a csapat 
tagjai: Beődi Boglárka, Hoffmann Bálint, Gyarmati Dóra és Török 
Dorka 7. évfolyamos tanulók első helyezést értek el.

Balról jobbra: Bressel Botond,Vajda Máté, Zanathy Pálma, Szekeres 
Csenge, Csáki Lajos (versenyszervező), Cserti Anikó (iskolaigazgató 
lovászi) Csetényi Tamásné (felkészítő) Beődi Boglárka, Gyarmati 
Dóra, Török Dorka, Bujtás Marcell

Balról jobbra: Szabó Ágoston, Simon Barna, Csetényi Tamásné 
(felkészítő tanár) Bressel Ábel

Balról jobbra: Gyarmati Dóra, Beődi Boglárka, Csetényiné S. Anita 
(felkészítő tanár), Török Dorka, Hoffmann Bálint
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2018. augusztus Krónika

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

2018 Balatonalmádi korfa
2017. december 31.

Kedves Olvasóink! A júliusi számban megjelent írás mellől lemaradt a korfa táblázata, melyet most közlünk le. Megértésüket köszönjük! 
Balogh Csaba, Közbiztonsági Alapítvány elnöke



ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 12

Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

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

Szeptember 17. hétfő 18.00 A 2018. év a borász szemszögéből. Szü-
ret, mustkészítés, borkezelés. Őszi teendők a pincékben. Előadó: Dr. 
Borsi Lőrinc borász, tanár
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sán-
dor, elnök)
Szeptember 5. szerda 16-17-ig Ügyelet: 16-17-ig: Befizetés a lecsópar-
tira
Szeptember 12. szerda 16 órától Évadnyitó (hagyományos) lecsóparti; 
Digitális jólét a nagyszülők életében Előadó: Kovácsné Csilla NBAE; Az 
augusztusi szülinaposok köszöntése. Zenél: Tóth István
Szeptember 13-16-ig csütörtöktől-vasárnapig A tusnádfürdői néptán-
cosok látogatása, közös fellépés. Vendéglátók: a klub Ringató Balaton 
Néptánccsoportjának tagjai
Szeptember 19. szerda 16-17-ig Ügyelet: Befizetés vacsorára
Szeptember 26. szerda 16 órától A klub tagjainak köszöntése: Káp-
lán György énekes ajándékműsora; A nyári kirándulásokról röviden - 
videoklip Előadó: Lencse Sándor elnök; Zenés szüli napi rendezvény 
(szeptemberiek) Zenél: Tóth István
Parapács Balatoni Mesekör 
Augusztus hónapban ismét a 4. hétfőn találkozunk. A mesemondó estre 
várjuk azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló 
meséket. Következő időpontunk: 2018. augusztus 27- hétfő 18.30 
óra Helyszín: Balatonalmádi – Vörösberény LEADER Hagyományőr-
ző Ház, Ady E. u. 2.-6. Információ: Molnár Enikő +36/30/2395048 és 
Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 
BOLHAPIAC 
Bolhapiac őszig minden vasárnap délelőtt a piactéren. Aki teheti, kérjük 
gépkocsi nélkül látogassa, mert kevés a parkolóhely. 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) Balaton 
Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és 
vidámság! NYÁRI NYITVA TARTÁS (07.02-08.31. között): hétfőtől 
szombatig 14-18 óra között KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK A 
WESSELÉNYI STRANDON A STRANDKÖNYVTÁR MELLETT 
hétfő és csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra között - JÚLIUS ÉS 
AUGUSZTUS HÓNAPBAN 
Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-
511; 542-506 (szervezés) 
AUGUSZTUS 20-ig XV. ALMÁDI BORFESZTIVÁL A WESSELÉ-
NYI STRAND ELŐTTI TÉREN - a program külön plakáton olvas-
ható 
Ungár József emlékünnepség 2018. augusztus 18. szombat 18:00 óra, 
Szoborpark, „Büszkeségpont”
Megemlékező beszédet mond Békés Márton, a Terror Háza Múzeum 
Kutatási igazgatója; kulturális műsor; koszorúzás
„Vörösberény program 2018” Magtár Rendezvényközpont Ba-
latonalmádi, Thököly u. 1. Információ: Tel: +36/88 796 575, +36 20 
3741868; web: www.pkkk.hu
Augusztus 4. szombat, 20.00 óra Vörösberényi régizene koncertek: „A 
BAROKK EURÓPÁBAN” az EXCANTO EGYÜTTES koncertje Be-
lépődíj: 1000 Ft. Helyszín: Vörösberényi erődtemplom 
Augusztus 10. péntek, 19.00 óra: Vörösberényi Magtárkabaré: BAGI 
– NACSA önálló est – élőben. Belépődíj: 1 500 Ft. 
Augusztus 11. szombat, 10.00 óra: Vörösberényi Gyermekvigalom – 
Gyermekszínház: Piroska és farkas. Kézműves foglalkozások. Belépődíj: 
500 Ft. 
Augusztus 11. szombat, 19.00 óra: Vörösberényi Társastáncház. Köz-
reműködik A Madarak Házibulizenekar, Magda Balázs és párja. Belé-
pődíj: 1500 Ft.
Augusztus 15. szerda, 20.00 óra: Vörösberényi régizene koncertek: 
„Ízleljétek és lássátok” a Musica Profana együttes koncertje. Belépődíj: 
1000 Ft. Helyszín: Vörösberényi erődtemplom 
Augusztus 17. péntek, 19.00 óra: Vörösberényi Magtárkabaré: 
„Nyolcvan nap alatt a Föld körül.” FÁBRY SÁNDOR önálló estje. Be-
lépődíj: 1500 Ft. 
Augusztus 18. szombat, 19.00 óra: Vörösberényi Magtárrevü (ci-
gányzenés társas vacsora) Közreműködik: a Borostyán Népdalkör, a 
Ringató Balaton Néptánccsoport és a Lovas Csárda Koncertzenekara, 
vezető prímás: Lakatos Attila. Vacsora: üstben főtt gulyásleves, pogácsa 
(az italfogyasztás külön fizetendő) Belépődíj: 2500 Ft.
Augusztus 21–30. Vörösberényi Művésztelep: bentlakásos alkotótá-
bor felnőtteknek, külön program szerint. 
Augusztus 24. péntek, 19.00 óra: Vörösberényi Társastáncház. Közre-
működik A Madarak Házibulizenekar, Magda Balázs és párja. Belé-
pődíj: 1500 Ft.
Augusztus 31. péntek, 19.00 óra: Vörösberényi Társastáncház. Köz-
reműködik A Madarak Házibulizenekar, Magda Balázs és párja. Be-
lépődíj: 1500 Ft.
Jegyek kaphatók elővételben:

• a Tourinform Irodában (Balatonalmádi, Városház tér 4. Nyitva tar-
tás: H-P: 8.00-18.00 óra, Sz-V: 10.00-16.00 óra)

• a Magtárban (Balatonalmádi, Thököly u. 1. Nyitva tartás: Hétköz-
nap 8.00-20.00 óra) vagy az előadás előtt a helyszínen.

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör Információ: 70/330-5274 
(Pandur Ferenc, elnök)
Szeptember 3. hétfő 18.00  Őszi programindító foglalkozás

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a

SZÜRETI MULATSÁGBA
2018. szeptember 08-án 

a Hagyományok Házánál
(Vörösberényi posta mellett)

 
Program: 

14:00 órakor indul a mulatságba hívogató menet 
borkostolóval és pereccel a Hagyományok Háza elől:

Ady Endre utca –Malomvölgyi utca - Madách utca– Bartók Béla 
utca – Köztársaság utca – Erkel Ferenc utca – Ady Endre utca 

útvonalon, majd

•	műsor,	
•	mustpréselés,	
•	zene,	tánc

Langalló és büfé várja a kedves Vendégeket!

Vörösberényi Polgári Olvasókör
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Mikor-hová-miért?

Szeretettel meghívjuk
a Wesselényi strand 

bejárata előtti 
fesztiválterületre!

Fedezze fel:
•	hazánk zamatos BORAIT
•	a	Balaton	part	jellegzetes	ÉTELEIT
•	ZENEI sokszínűséget
•	kézműves	és	népi	iparMŰVÉSZETÉT!
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Itt az Öreghegy északi lejtőjén hosszabban esik eső. Nem azért 
alakult ez így, mert kevesebbet süt a nap, hanem jobban megmaradt 
az erdő. Elég egy kicsi fuvallat és még fél órával a nyári zápor után 
is elázhat az ember, ha nem vigyáz. Vigyázni már pedig kell, mert a 
Remete-völgy felől vígan vágtatnak végig a viharos szelek, ámbár ez 
is közelebb segíti a vakmerő veszprémi kerékpárosokat a káprázatos 
panorámához. A félénkebbek ugyanis sima aszfalton kerülik el ezt 
az oldalt a Pinkóci-temetőnél balra fordulva, mert a hovatovább 
hepe-hupává horzsolt vízmosások és gödrök még mindig ártanak a 
fogsornak errefelé a régi vasútvonal nyomvonalán.

Kárpótol azonban majdnem minden kellemetlenségért a csendes 
erdei táj, a parlagfűmentes erdőszél és a pazar panoráma. Öröm 
hallgatni a kalandvágyó kerékpárosok heuréka kiáltásait, amikor az 
elöl ügető hátraüvölt a mögötte tekerőnek: „Én már látom a Bala-
tont!”

Meg is róttak már a mindent-sok-pénzért-megoldó amerikai ba-
rátaim, hogy miért nem ismerjük itt a lombfúrót, amivel vízszintes 
lyukat lehet vágni a talaj fölött öt méterrel, ezáltal pedig olyan ki-
látás nyílik, amilyent csak akarunk. Nos, nem akarunk: nemcsak 
azért, mert nincs rá pénzünk, hanem brutális táj- és fa-tönkreté-
telnek tartjuk. Annak tartjuk, még ha a madarak hajnalban egye-
nesen húzhatnának a felkelő nap felé, avagy oda is juthatna némi 
fény, ahová normális esetben csak lombhullás után jut. Átballagok 
inkább a zempléni erdőkből idecsábult operatőr barátomhoz, aki-
nek az erkélyéről 180-fokos panoráma nyílik a Várhegytől egészen 
a beépített kenesei magaspartokig. A fakorlátra könyökölve vígan 
nyikorgatom a nyakam, de mindig megállok középen s rácsodál-
kozom az ezeréves városmag helyes házikóira, valamint az őket 
őrző tornyokra. Nem lehet megunni ezt a kilátást, mert ott virít 
Vörösberény, középtájon a magtárral és a kolostorral. Idén került 
vissza véglegesen a város tulajdonába, bár veretesebben szólva azt is 
mondhatnánk: visszakapta Vörösberény az ősi jussát.

Visszakapta, mert az itteni emberek ősei vagy elődei építették 
hosszú időn át, hol robotban, hol kötelező szolgáltatásként vagy 
félpénzért. Sok jó ember fogott össze, hogy ez a visszajuttatás való-
ra válhasson a XXI. században. Kellett hozzá helyi kezdeményezés, 
lankadatlan lobbizás és felső szintű rábólintás – sőt pénzügyi tá-
mogatás is. Nagyon téved, aki ezt hiszi, hogy ezzel el is van intézve 

a dolog s ölbe tett kézzel várhatjuk a sült galambot minden áldott 
héten. Erre hívta fel a figyelmet Lencse Sándor, Csomai Géza és 
Veszeli Lajos a legutóbbi Társasági Vacsorán, július 21-én. Olyan 
szép számban jelentek meg a Vörösberényi Nyugdíjas Kör tagjai s 
vendégeik, hogy jószerével csak a színpadnak maradt valamennyi 
hely. Annak viszont kellett, mert a helyi fellépők beénekelték, be-
táncolták és bejátszották annak minden szegletét.

Modern marketing-tanfolyamok mantraként ismételgetik az 
ősi bölcsességet: nem elég megszerezni valamit, meg is kell tarta-
ni. Több magas rangú vendég zsúfolt programja miatt nem tudott 
megjelenni, de legalább kimentették magukat méghozzá időben. 
Helyi képviselők és notabilitások azért elfértek volna még, hiszen 
teríték várt mindenkit. Számítottak volna rájuk: közösen örülni, 
együtt elbeszélgetni, sőt még tervezni is. Nem kényszer persze a 
disznótor, a gulyás pedig még ennyire sem, de tanulni viszont élet-
hossziglan érdemes. Tanulni, tanulgatni talán nem felejtünk el, ha 
másért nem, akkor a saját jól felfogott érdekünkben sem, de megta-
nulni valamit csak akkor lehet, ha folyton gyakoroljuk. Több mint 
kétezer éves az a pedagógiai bölcsesség, amely szerint: ha hallom, 
elfelejtem, ha látom, akkor emlékszem, de ha csinálom, akkor már 
értem is. Nekem az a kínai gyakorlat ugrott be az emlékezetembe a 
Társasági Vacsora előtti, alatti és utáni beszélgetések tanulságaként. 
Ez a szokás alakult ki Vöröberényben is, pedig csak alig több mint 
ezeréves...

Pogácsával fogadnak a parkolóban, többfajta itallal kínálnak az 
előtérben és szépen terített asztalok mellé ültetnek le a rendezők 
minden érkezőt. Volt, aki már dél óta főzött, mások a dekoráci-
ót készítették, utána felszolgáltak. Énekeltek, táncoltak és közben 
pedig mosolyogtak! Minden egyes résztvevő tett valamit a sikerért, 
sokan bizony majdnem erejükön fölül teljesítettek. Önszántukból, 
szíves-örömest. Követték őseik és elődeik nemes példamutatását és 
bíznak abban, hogy utódaik és követőik sem tesznek másként. Biz-
tos vagyok abban, hogy ragadós lesz ez a minta, mert a berényiség 
olyan helyi érték, amit nem lehet és nem szabad veszendőbe hagyni. 
Bennem így összegződött egy nagyszerű közös est tanulsága és kö-
szönöm, hogy egyáltalán részese lehettem.

Czuczor Sándor

Vörösberény visszakapta ősi jussát!

Fotó: Koszteczky László
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VI. alkalommal jött Csaba testvér Balatoni 
Csillagösvény missziós körútra a Magyar Örök-
ség díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek-
karral. Idén Balatonfűzfőről látogatták sorra az 
északi part településeit.

Pénteken Balatonalmádiban a Hungarikum Fesztivál színpadán 
Keszey János polgármester és Gyenes Ákos a Turisztikai Egyesület 
elnökhelyettese Csaba testvérrel nyitotta meg a színvonalas ese-
ményt, az énekkar ezt követően hangversenyt adott. Ezután 19 órá-
ra a Zenepavilonhoz várták a hívőket és érdeklődőket szentmisére. 
A szabadtéri istentiszteletet Böjte Csaba, Szabó János plébánossal 
közösen mutatta be, míg az énekeket a gyermekek hangja színesítet-
te. A szentmise a Szent Imre Plébánia EFOP 1.3.5-16-2016-00503 
pályázatából valósulhatott meg

Beszédében Böjte Csaba atya a családok évével kapcsolatosan el-
mondta, Jézus Isten ajándéka, akinek vigasztaló, gyógyító, bátorító 
a szava. Körülötte az emberek jobbak, többek, gazdagabbak lesznek. 
Mi mindannyian Isten képmására születtünk, evidens tehát, hogy 
a mi feladatunk, életcélunk mi más lehetne, mint hogy ajándékká 
váljunk.  Isten azért találta ki a házasság intézményét, hogy a házas-
társak egymásnak Isten ajándékai legyenek. Hogy Isten a házastársa 
által simogassa meg férjének, feleségének a fejét, hogy fogja meg a 
kezét, hogy vigasztalja, hogy mellette legyen a nehézségben, gond-
ban. Legyünk áldás a másik ember számára!

Az Isten ráér, amikor szeretettel kerül kapcsolatba az emberek-
kel. Vajon mi is ki tudjuk mutatni a szeretetünket, szánunk időt 
a családunkra? Jókedv, játékos pajkosság, ráérős vidámság kell az 
életünkhöz. A szeretetünk az orvosság, amit annak adjunk, aki leg-
inkább rászorul.

Folytassunk párbeszédet, keressük ennek lehetőségét és ez által 
kerüljünk kapcsolatba embertársainkkal. A veszekedés helyett be-
szélgessünk és engesztelődjünk ki egymással. Akár üljünk le együtt 
pl. enni egy balatoni sült keszeget, és beszéljük meg a bennünk lévő 
tüskéket. Fontos, hogy az életünk legyen gyümölcsöző. Az életünk 
a másik ember számára hozzon értékes gyümölcsöt.

Hálásan köszönünk minden adományt! 

Balatonalmádi Város, Keszey János polgármester, Re-formáló 
önkéntes civil csoportja Balatonalmádi, Városgondnokság, Agg Z. 
Tamás, Fischer Attila, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Honis-
mereti Kör önkéntesei, Amaretto fagyizó, Halász Zsuzsanna Zóna 
Étterem, Káplán György, Kishegyi Elek, Barbara Panzió, Emilia 
Apartman, Mélytányér Vendéglő, Keresztes Étterem, Kutics Móni-
ka Strandbüfé, Prima Porta, Gulyás büfé (strand), Viktória Hotel, 
Címer Lajosné, Balogh Csaba, Bodor Henrietta, Eősze Beáta.

Balatonfűzfő Város, Marton Béla polgármester, Veszprémi Szak-
képzési Centrum, Öveges iskola, Lajkó Frigyes NIKE Étterem Bala-
tonfűzfő, Kovács Szilárd Balatoni Bob, K&A Pékség Balatonfűzfő, 
Tóth Lajos Péter és családja, Kelemen Imréné, Barna Tamás, Hor-
váth Lilla, Kondrik István és minden jószívű adakozónak, aki ado-
mányával segítette a gyermekkar tagjait és Marianum Tündérkert 
házban a sokoldalú szakmai, kulturális, nevelő és lelkiségi munkát.

A 25 éves a Szent Ferenc alapítvány 2018. szeptember 13-án csü-
törtökön 19 órakor Böjte Csaba gyermekeivel és barátaival a Bu-
dapest Aréna színpadán „Jobb velünk a világ” címmel ad műsort. 
Közreműködik az Edda művek, Republic, Pintér Béla, Böjte Csaba 
500 gyermeke, a Nem adom fel együttes, Ákos, Presser Gábor. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Honismereti Kör egy 45 fős 
buszt szervez a koncertre. Jelentkezni lehet a fenti két szervezetnél, 
illetve Töltési Zsókánál 30/9719-446 a 3.000 Ft-os jegy megvásár-
lásával és 3.000 Ft buszköltség = 6.000 Ft befizetésével.

Töltési Erzsébet
Fotó: Molnár Jánosné Éva és Kishegyi Elek

Böjte Csaba ferences szerzetes ismét Balatonalmádiban járt
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A legendák köztünk élnek
Bartalos Béla 70. születésnapjára.

Hallgatom a műtermemben a Retró rádiót, felvillan előttem a 
70-es 80-as évek hangulata, fiatal korom sport élményeinek ese-
ményeivel. Bartalos Béla áll a kapuban a férfi kézilabda válogatott 
akkori mérkőzésein, for körülötte a levegő, higanymozgással véd, a 
leglehetetlenebb helyzetekben is. Egy ország nézi, drukkol neki, – 
Ő irányít, mosolyog, dühöng, egy szóval vibrál a pályán. Nem lehet 
Őt nem észrevenni. 

Ez a kép nekem örök emlék marad. Az 1980-as olimpián, ahol a 
magyar csapat 4. lett Moszkvában, mind a 6 mérkőzést végig védte, 
még büntető hárítására sem tettek fel cserekapust. Ez még ma is 
világcsúcsnak számít. Abban az évben világválogatott lett. Három 
olimpián, 4 világbajnokságon vett részt. 

Világválogatott, 325-szörös magyar válogatott kézilabda kapus. 
1979-ben az év játékosának választják Magyarországon. Egyedülálló 
teljesítmény! Főleg egy vidéki sportolótól, aki a közeli Polgárdiban 
született. Székesfehérváron 16 éves korától kezdett kézilabdázni, 10 
évig itt játszott, innen lett válogatott. Tatabánya következett és vé-
gül Veszprém, ahol a ma már világhírű kézilabda csapat alapjainak 
megteremtésében főszerepe volt. 1984-ig játszott hivatásosként, ak-
kor hagyta abba aktív pályafutását. Öröm volt számomra akkoriban 
megtudni, hogy ideköltözik városunkba, de rövidesen eltűnt látó-
szögemből, Kuwaitba hívták a Jahra csapatához edzőnek, ahol öt 
éven keresztül komoly eredményeket ért el. Szinte az alapokról épí-
tette fel az arab csapatot. Később ismét visszahívták, és sok éven át, 
mint edző, sikert-sikerre halmozott. Nyaranta feltűnt Almádiban, 
akkoriban kezdődött barátságunk. Vele kezdtünk álmodni arról, 
hogy az – akkor már híres veszprémi kézilabda csapatból az aktív 
pályafutást befejező játékosok közül (akik már többen telepedtek le 
városunkban), segítséget kérünk, ahhoz, hogy egy ütőképes kézilab-
da csapatot hozzunk létre itt. Ez később Balatonfürednek sikerült. 
Emlékezetes maradt számomra: egy nyáron, a rendszerváltás tájé-
kán, „hazaugrott” Kuwaitból, összetákoltunk egy öregfiú csapatot 
és egy mérkőzést a Váci Iskola pályáján. A résztvevők valamikor 
NB-s kézilabdások voltak. Kicsit nagyképűen kihívtuk az NB2 felé 
haladó Balatonfüredieket. Vért izzadtunk a pályán. Béla a mezőny-
ben is vitte a hátán az edzés nékül felálló Öregfiúk csapatát. Az első 
percben már Dévényi Laci izomszakadást szenvedett. Mentő jött! 
De mi nem adtuk fel, Kerényi László polgármester Úr állt akkor a 
kapuban. Megszorítottuk a füredieket, de nem bírtuk erővel. Ki-
kaptunk. Ennek ellenére én boldog voltam, hogy Bartalossal együtt 
játszhattam. Bíztam abban, hogy mielőbb hazajön Kuwaitból és 
Balatonalmádi sportjának az élére áll. Sajnos, – nem így történt. 

A barátságunk igazán szorossá akkor vált, amikor a Magyar nagy-
követség meghívására Érdi Tamás zongoraművész koncertjével 
együtt Kuwaitban állíthattam ki festményeimet, Magyarországot 
képviselve. Különleges érzés volt átélni, hogy a kint élő magyar elis-
mert szellemi és sportkiválóságok, Béla vezérletével hogy segítettek 
nekünk. Tudtak örülni a mi sikerünknek. Irigylésre méltó össze-
tartásban éltek ott a távoli országban. Soha nem lehet elfelejteni a 
sok-sok baráti gesztust amit Bélától, Judittól és a többiektől kaptam 
ott és azóta is itthon. Béla nem ismert lehetetlent, hurcolt kocsi-
val vásárolni. Ő készítette képkereteimet, szervezte bemutatkozá-
saimat, kiszolgált. Mondata még most is fülembe cseng: Te csak 
dolgozz és fess! Mivel meghosszabbíthattam a kinti tartózkodásom 
idejét, az Ő teraszukon tudtam meg, hogy 40-45 fokban hogyan 
vegyül az izzadság a vásznon az olajfestékkel. Elmúlt, szép volt. Ott 
felismertem, amit ma már tudok: a habitusunk szinte egyforma. 
Elkötelezettek vagyunk a saját szakmánkban, szenvedéllyel akarjuk 
megvalósítani a szinte lehetetlennek tűnő dolgokat, a tökéletest, 
a letisztult, sallangmentes sport, művészet sikerét. Elismertetni, a 
munka igazát, a hitet, ami kell és jár a magyar népnek. 

Bartalos Béla aki most 70 esztendős a magyar sportélet kiemel-
kedő egyénisége. Több évtizede szinte megszállottan foglalkozik a 
fiatal kézisek felkészítésével. Harcol az igazáért, küzd, érvel többször 
indulatosan is, elemez, bírál. De mindenkor meg tud újúlni, - ÉLE-
TE A KÉZILABDA. Az új módszertani tematika alkalmazásában 
még mindig naprakész. Egy szóval olyan szakember, akire minden 
sportoló felnéz: ahogy mi, barátok, civilek is.

Itt a friss hír! Debrecen junior női EB aranyérem. Ami az Ő felké-
szítésének is köszönhető. Az örömmámorban minden leány kereste 
az őszhajú „mestert” a válogatott kapusedzőjét. Csak nagy unszo-
lásra volt hajlandó előre menni a lelátóról. Mert Ő ilyen! Megtet-
tem a magamét, sikerült!!! Talán már ott arra gondolt, hogy mi a 
következő feladat, kihívás, az újabb cél. Nem lenne teljes a kép, ha 
nem írnék arról, hogy mindezek mellett mégis van ideje a családjá-
ra, akiknek élete szorosan összefügg Béla impulzív lényével. Leánya, 
fia, családtagjai és négy unokája nagy szeretettel veszik körül. Judit 
a felesége biztonságként mindenkor ott van mellette. A szeretet, a 
sport, a rehabilitációs gyógyítás mindkettőjük igazi szívügye. Meg-
találták azokat a szálakat, ami összeköti őket örökre. Együtt építet-
ték fel Judit országos hírű gyógyító módszerét, ami elsősorban spor-
tolók, kézilabdázók részére készült, de ma már civilek is gyógyulni 
járnak hozzájuk. Megfeszített munkával dolgoznak nap mint nap, 
nem kímélve saját egészségüket sem. 

Sokszor találkozom velük esti pihentető sétájukon. Nézik a kör-
nyező utcákból a kéklő Balatont, az almádi és berényi hegyek karé-
ját, érezhetően lazítanak, feltőltődnek és kézenfogva tovahaladnak. 
Ilyenkor jó érzés tölt el, mert tudom, hogy a barátaim, lelki társaim 
Ők, akik megtalálták az élet értelmét, kivételes képességeiket a tár-
sadalom, az emberek szolgálatába állították. 

BÉLUS, TE KÉZILABDA LEGENDA, A JÓ ISTEN ÉLTES-
SEN SOKÁIG. Mindketten kell, hogy érezzük: őszülő halántékkal 
is még mindig ott van bennünk a parázs amely tovább lendít ben-
nünket és a körülöttünk élőket. Tudjuk mi az, ami épít, ami előre 
viszi ügyünket. Lehet hogy ma már a fizikumunk lassul, lehet, hogy 
kicsit korszerűtlenek is vagyunk, de higyjünk mindketten abban, 
hogy a hevület, ami vezérel mindkettőnket, mindenkor megtalálja 
a maga útját.

Csillagod van Budapesten, a hírességek termében. E pár soros 
írás adjon egy újabb csillagot itt Almádiban, aminek fénye kísérjen 
életedben tovább. 

Veszeli Lajos
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A gombfoci legyőzte az esős időt!
Június utolsó péntekje. A hagyományos gombfoci szerelmesei 

minden évben nagyon várják ezt a napot, mert a régebbi gombjáték 
tradícióit még mindig megőrzők ilyenkor találkoznak Balatonalmá-
diban a Wesselényi-strandon, hogy összemérjék tudásukat a Hagyo-
mányos Gombfoci Almádi Kupa keretein belül.

Nos, valahogy sokáig úgy tűnt, az égiek megakadályozzák az idei 
Almádi Kupát, mert egész éjjel zuhogott az eső, és csak másnap fél 
kilenc felé kezdett tisztulni az idő. Ráadásul a helyi Hungarikum 
Klub elnöke, Szabó Zoltán kórházba került, a rehabilitáció miatt 
nem lehetett jelen, így lényegesen több feladat hárult az itt lévő 
rendezőkre, elsősorban Gráfik Imrére. Szerencsére tíz óra felé már 
fedett helyen álltak a pályák. A rekordszámú jelentkezők közül (25 
fő nevezetett előzetesen) végül 18-an jelentek meg a lemondások 
után (köztük két ifjúsági korú is, ami mindenképpen öröm). A sor-
solás után hat hármas csoportban kezdődtek meg a küzdelmek, hat 
pályán, melyből négyet a Vasi Gombfoci Egyesület ajándékozott az 
Almádi Hungarikum Klubnak. KÖSZÖNJÜK! A résztvevő csa-
patok látványos seregszemléjén Nagy Sándor bemutatta azt a négy 
játékost (köztük a brazil Pelét és a francia Kopát), akik 1958-tól 
minden nagy versenyen játszottak Almádiban.

Az A-csoportban a papírforma érvényesült, Újpest és Magyaror-
szág jutott tovább, a B-jelű csoportban az újonc Denevérek több 
rúgott góljával végzett az élen. A C-csoportból a Newcastle és az 
FTC lépett tovább, a D-ből pedig a Videoton és a Slavia Praha, 
maguk mögé utasítva az Ajax csapatát. Az E-csoportban a Hajduk 
Split 3-3-ra végzett a Barcelonával, majd 1-0-ra verte Brazíliát, így 
ez a két gárda végzett az első két helyen. Az F-jelű csoportban nagy 
harcot vívott Franciaország és Olaszország, ám utóbbi visszalépése 
miatt az Anderlecht is továbbjutó helyre került.

A torna középszakaszában négy hármas csoportban folytatták a 
csapatok a küzdelmet, és a távozók egyik helyét a később érkező 
Vashegyi István vette át. Az I. csoportban a Hajduk Split végzett az 
élen, a második helyet az Újpest, az FTC búcsúzott. A II. csoport 
esetében hajszálra ugyanolyan eredménnyel lett első a Slavia Praha 
és a Denevérek csapata 1-1 győzelem és döntetlen mellett a gólkü-
lönbségük is azonos lett (1-0), és a félidőben is hasonlóan álltak: 
köztük sorsolás döntött. Itt Franciaország kényszerült búcsúzni. A 
III. csoportban – nagy meglepetésre – a Newcastle 3-2-re megverte 
a rengeteg helyzetet elpuskázó Magyarországot, majd döntetlent ért 
el a brazilokkal szemben, így az angolok végeztek az élen, a második 
a brazilokat legyőző magyarok lettek. A IV. csoportban a Videoton 
imponáló játékkal lépte le ellenfeleit, itt a St. Gallen feletti győzel-
mével az Anderlecht került a másik továbbjutó helyre.

A folytatásban a győztesek egy másik csoport másodikjával mér-
ték össze erejüket a nyolc között, megkezdődött tehát az egyenes 
kieséses szakasz.

A negyeddöntőkben a Hajduk Split – Denevérek összecsapás a 
horvát gárda magabiztos győzelmét hozta (4-0), a Slavia Praha – Új-
pest találkozó a csehek 3-1-es sikerével zárult, a Newcastle United 
– Anderlecht mérkőzés végén hosszabbítás következett, melyben az 
angolok két góllal a maguk javára döntötték el a csatát (3-1). És 
végül a Videoton szoros mérkőzésen 1-0-ra verte az évekkel korábbi 
győztes, Benkő János vezette Magyarországot.

Az elődöntőkben a Hajduk Split már nem hagyott kétséget, és 
magabiztosan verte a Slavia Prahát (3-0), a másik meccsen a Video-
ton négy góllal terhelte meg az elfáradó Newcastle hálóját.

Kialakult tehát a torna helyosztójának és a döntőnek a párosítása. 
A rendezők ezek után úgy határoztak, hogy az idő előre haladása 

miatt egyszerre játsszák le a helyosztót és a döntőt, bár kétségtelen, 
hogy mindkét mérkőzés megérdemelte volna a kiemelt figyelmet.

A 3. helyért lejátszott találkozón a Slavia Praha magabiztosan 
nyert 2-0-ra a Newcastle ellen, így a Csupor István vezette Szarkák 
végeztek a 4., a Nemes Nagy Péter által irányított Slavia pedig a 
harmadik helyen.

A döntő a torna legszínvonalasabb mérkőzését hozta, nem hiá-
ba játszott a két legjobb csapat! Bár a Hajduk Split és a Videoton 
nem bírt egymással, még a kétszer 5 perces hosszabbításban sem, 
az óriási csatát végül a büntetőrúgások döntötték el. Itt a horvátok 
előnybe kerülnek a harmadik sorozatnál, amikor Burka lövését ki-
üti Ladić, ám a záró párosnál Bobal a felső lécet találja telibe, oda az 
előny! Két-két lövés után továbbra sincs döntés, ám amikor Štimac 
nagy erővel bevarrja jobbra, Karsai lövését pedig a horvát kapus ki-
üti, eldőlt a hosszú párharc: 2018-ban a Hajduk Split, Nagy Iván 
csapata végez az élen!

Nagyjából a tervezett időben kerülhet sor a díjak átadására. Sze-
rencsére addigra újra kisütött a nap, így nem kell a szemüket me-
resztgetniük a kitartó nézőknek. És következtek a díjazott csapatok.

A bronzérmet Nemes Nagy Péter vehette át, teljesen megérde-
melten, a Slavia Praha csapata nevében. Ezüstérmes lett a korábbi 
kétszeres győztes, a címvédő Szathmáry Ferenc, aki remek teljesít-
ményt nyújtott újfent a Videotonnal! 15 rúgott góljával szemben 
csupán egyetlen egyet kapott, azt viszont éppen a későbbi harmadik 
Slaviától! És végül: a 2018. évi győztes Nagy Iván lett a Hajduk 
Splittel, egy izgalmas és feszültséggel teli 11-es párbaj végén!

Egy biztos: bár az égiek erősen ránk ijesztettek az éjszakai-hajnali 
esővel, végül még a délutáni vihar ellenére is sikerült gond nélkül le-
bonyolítani ezt az emlékezetes tornát, így a hagyományos gombfoci 
szerelmesei azzal búcsúzhattak: 2019-ben is mindnyájan itt lesznek, 
hogy újra összemérjék erejüket a Hagyományos Gombfoci Almádi 
Kupáért!

Csupor István
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Almádi a bauxitkutatás központja XXII. 
Földtani értékelés, zárójelentések, bauxitkészlet mérlegek 4.

Az előzőek szerint megállapításra került földtani vagyon kimuta-
tása után sem állhatott meg az élet. A teljes földtani vagyon ugyanis 
sehol a világon nem jut ki a bányából a fellépő veszteségek miatt. 
Ezért számítani kellett azt a vagyont is (kitermelhető vagyon), 
amely az aktuális technikai szint, gépesítettség, termelékenységi 
követelmények figyelembe vételével kihozható a bányából. A föld-
tani vagyont tehát csökkenteni kellett a termelés során keletkező 
veszteséggel, s növeli kellett a bauxit közvetlen közelében lévő med-
dőanyaggal, mely a termelési technológiából adódóan óhatatlanul 
hozzákeveredett az érchez, annak „hígulását” okozva. Mind a vesz-
teség, mind a hígulás számítása során figyelembe kellett venni a ba-
uxit minőségét, vastagságát, a települési viszonyok bonyolultságát 
(inhomogenitását). Nem lehetett tehát ezeket az értékeket azonosra 
venni minden készletszámítási egységre, illetve telepre. Jó minőségű 
bauxit esetén a számítási képlet kisebb veszteséget „engedett meg”, 
mint egy gyengébb minőség esetében, és fordítva: bonyolult, nagy 
változékonysággal „megáldott” telepben a nagyobb veszteséggel is 
meg kellett alkudni. Mint a fentiekből kitetszik, a kitermelhető va-
gyon műszakilag már teljes egészében kihozható a bányából. 

1970-ig nekünk, bauxitkutatóknak már nem is volt több gon-
dunk vele. Az új gazdasági mechanizmus bevezetésével azonban 
tovább kellett vizsgálódni. Fontos volt megtudni azt is, hogy ennek 
a vagyonnak mi az értéke, és mekkora a teljes bányászati munkák 
(beruházás, üzemi költségek) ráfordítás-igénye. Zárójelentéseink te-
hát kiegészültek a vagyon gazdasági értékelésével, melynek hivatalos 
elnevezése műrevalósági minősítés volt. Végeredményben szembe-
állításra került a bauxit értéke és a kibányászásra fordítandó összes 
költség (W/∑K). Ez az arányszám az úgynevezett műrevalósági mu-
tató, mely 1-nél nagyobb esetben a gazdaságos, eredménnyel járó 
kitermelést vetítette előre. 

A bauxit értékét a költséghatárral állapítottuk meg. A költségha-
tár-elméletet a hazai bányászatra alkalmazva a Nehézipari Miniszté-
rium két dolgozója, dr. Faller Gusztáv és dr. Tóth Miklós dolgozta 
ki. A bauxitköltség határa a timföld aktuális világpiaci árából került 
levezetésre. Azt fejezi ki, hogy meddig, milyen határig mehetnek el 
a ráfordítások anélkül, hogy meghaladnák az értéket. A költségha-

tár-formulába a legfontosabb minőségi paraméterek (Al2O3, SiO2, 
CaO, MgO) épültek be, továbbá korrekcióként az a szállítási költ-
ség, amely a bánya és a timföldgyár között felmerül. Nyilvánvaló, 
hogy egy jobb minőségű bauxit nagyobb költséget „bír el”, nagyobb 
a költséghatára, mint egy gyengébb minőségűnek.

A műrevalósági mutató nevezőjében szereplő reálköltséget 
(∑K) a MAT központban dr. Fodor Béla által kidolgozott ter-
mészeti paraméteres reálköltség-függvényekkel számítottuk. E 
függvényekben a költségeket alapvetően befolyásoló tényezők (a 
bányaterület kiterjedése, mélysége, inhomogenitása, vízhozama, 

a bauxit vastagsága, a kitermelhető vagyon stb.) 
kerültek beszámításra. 

A fentiekben nagy vonalakban ismertetett 
műrevalósági minősítést művelési tömbök, te-
lepek, s az egész bányaterület vonatkozásában 
elvégeztük. Végeredményben nem csupán az 
derült ki, hogy az egész bányaterület műrevaló-e 
(egyébként eleve olyan bányaterületekről készí-
tettünk jelentést, ahol ez várható volt, de bizo-
nyítani kellett), hanem az is, hogy mely tömbö-
ket nem érdemes kitermelni. A minősítés végén 
a földtani és a kitermelhető vagyonok ismeretét 
követően eljutottunk a gazdaságosan kitermelhe-
tő vagyonhoz, amit ipari vagyonnak nevezünk. 

Utolsó lépésként a bányaterület ipari vagyonát 
beszorozva a költséghatár és a reálköltség kü-
lönbségének fajlagos (Ft/t) értékével, megkaptuk 
a bányavagyon letermelése után képződő népgaz-
dasági szintű eredményt forintban. 

(folytatása következik)
Rostási Szabó István

okleveles geológus-mérnök
A bauxitvagyon mérlegszerű változásai

Csabpuszta-IX. sz. telep részlete.  
Vastagsági blokk-krigelési térkép (dr. Fodor B.)
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Sakkasztallal gazdagodott a Budatava strand
Gazdag hagyományokkal és 

szép eredményekkel büszkél-
kedhet Balatonalmádi a sakk-
élet tekintetében. Az idei évben 
a „Kelet-Balaton” nevet viselő 
helyi sakkegyesület – amelyet 
Fáncsy Imre mester fokozatú 
edző vezet – immáron második 
alkalommal nyerte el az első dí-

jat a megyei első osztályú csapatbajnokságban, olyan nagy múltú 
sakkhagyománnyal rendelkező városokat előzve meg, mint Vesz-
prém, Tapolca, Pápa, Ajka.

A sakkéletnek a lakosság körében való népszerűsítése és a fiata-
lok körében való felpezsdítése céljából egy érdekes, szép kivitelezésű 
sakkasztalt épített és adományozott a Budatava strandnak egy régi 
törzsvendégünk, Lángi István helyi lakos. Az asztal és a hozzá tar-
tozó két pad szépen megmunkált vöröskőből, a padok ülőkéje vad-
dió fából, a sakktábla gránit berakással készült. Az asztal szélét egy 
Arany János idézet díszíti a Toldi estéjéből, mivel az adományozó 
nagy tisztelője a költőnek és említett művének.

Július 22-én, vasárnap délután – az Almádiban megrendezett 
Pannónia Kupa nemzetközi sakkverseny mintegy záróakkordjaként 
– a sakkasztal egy sakk szimultán játékkal került fölavatásra, ame-
lyet Fáncsy Imre adott az adományozó által meghívott baráti kör és 
a játszani szándékozó fürdővendégek részére.

Az asztalt a jövőben minden sakkozást kedvelő igénybe veheti, 
a strand ehhez a pénztárban elhelyezett sakkfigurákat biztosít. A 
budatavai strandközönség és a sakksportot kedvelők nevében kö-
szönjük az adományozó nemes gesztusát.

Úszás: A Vörösberényi általános iskola  
diákja az Ország élvonalában

Bartalus Mirtill 6.b osztályos tanuló, a Balaton Úszó Klub ver-
senyzője, az idei Úszó Korosztályos bajnokságon fantasztikusan 
szerepelt. Mirtill a bajnokság mind a négy napján rajthoz állt és 
8versenyszámban indult el. A rendkívűl erős az Ország legjobbjait 
felvonultató közel 480fős mezőnyben Mirtill 100 és 200méteres 
mellúszásban 2018-ban Magyarországon az V. Helyet szerezte meg 
míg kítűnő, fegyelmezett versenyzéssel 400m-es Vegyesúszásban 
VI. lett úgy, hogy a döntő futamba a 8. legjobb idővel került be. 
Vattai András edző elmondta, azért is kimagasló ez az eredmény, 
mivel Mirtill vegyesúszásban közel 15másodpercet tudott javítani 
egyéni legjobbjához képest és ebben a korban az első hat helyezett 
közé bekerülni nagyon nehéz, csak kitartó, szorgalmas és alázatos 
munkával lehet.

Holtverseny az élen
A XXIII. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkversenyt, Keszey János 

Balatonalmádi városának polgármestere nyitotta meg és a kösztője 
után, meghívta a részvevőket a városban zajló programokra.

A Pannónia Kulturális Központban megrendezett sportesemé-
nyen, 8 nemzet képviseltette magát (amerikai, cseh, finn, francia, 
olasz, magyar, svéd, szlovák). 116 játékos 2 csoportban 7 fordulón 
keresztül harcolt a pontokért. A főversenyen szoros küzdelemben né-
gyes holtversenyből az ifjú titán a 14 éves Karácsonyi Gellért került 
ki győztesen. A kiegyensúlyozott mezőnyt mutatja, hogy az élen 4 
játékos is 5,5 pontot gyűjtött be. Az értékes 20 éven alulinak járó 
különdíjat Papp Pence vehette át, a szenior díjat Petrán Peter szlovák 
nemzetközi mester nyerte. A legjobb női játékos Karácsonyi Kata 
lett. (A bajnok húga, ketten együtt 29-szeres országos bajnokok).

B csoport mezőnyében kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 15 
éves Fekete László, aki 118 élő ponttal gyarapodott, ezzel megsze-
rezte a második helyett. Balatonalmádi városa által felajánlott ku-
pát, Karkó Bálint vihette haza.

A péntek délutáni villámversenyen 38-an ültek asztalhoz. Az 5-5 
perces viadal végén, a főversenyen edzőként tevékenykedő Radnai 
Ádám Fide mester örülhetett.

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvo-
nalú támogatását és kifejezték abbéli reményüket, hogy 2019-ben 
ismét találkozhatunk a Balaton e csodálatos városában.

 
Végeredmények:

          A csoport (57 induló)  
1. Karácsonyi Gellért 5,5 pont
2. Zentai Péter 5,5 pont
3. Sárdy Péter 5,5 pont
4. Bódi Tibor 5,5 pont
5. Jankó Zoltán (szlovák) 5,0 pont
6. Laihonen Petteri (finn) 5,0 pont

5-5 perces villámverseny (38 induló)
1. Radnai Ádám 8,0 pont
2. Binder Tamás 7,5 pont
3. Koczó Kristóf 6,5 pont
4. Bódi Tibor 6,0 pont
5. Horváth Kálmán 6,0 pont
6. Schmikli László 6,0 pont

  Fáncsy Imre szervező

       B csoport (59 induló)
1. Téglás Mátyás 6,5 pont
2. Fekete László 6,0 pont
3. Szunyogh István 5,5 pont
4. Kovács Miklós 5,5 pont
5. Hegedüs Luca 5,0 pont
6. Buri Petra 5,0 pont

A képen Bartalus Mirtill és Vattai András edző
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2018-2019. évi bajnokság 
Az augusztusi szám megjelenésének idejében elkezdődnek a küz-

delmek a 2018-2019-es bajnoki évadban a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Veszprém Megyei Igazgatósága által kiírt pontvadászatokban. 
A Balatonalmádi Sportegyesület a megyei I. osztályú bajnokságban 
négy különböző korcsoportú csapattal vesz részt.

A felnőttek és az U19-es ifjúsági csapat bajnoki küzdelmei augusz-
tus közepén (augusztus 12.), az U16-os és U14-es serdülő csapatok 
pontvadászatai pedig szeptember elején kezdődnek el. Az egyesület 
vezetése bízik a tavalyi évhez hasonló sikeres szereplésben. Ehhez 
az egyre szaporodó almádi szimpatizánsok, szurkolók támogatására, 
biztatására is szükség lesz. Minden lelkes futballszerető szurkolót 
várunk a BSE hazai mérkőzéseire, amelyek az őszi szezonban vasár-
napi napokon kerülnek megrendezésre. Az elkövetkező időszakban 
az almádi felnőtt és ifjúsági csapatok az alábbi időpontokban és 
ellenfelekkel játszák hazai bajnoki mérkőzéseiket:

– Augusztus 12. 17.00 óra Veszprém FC,
– Augusztus 19. 17.00 óra Fűzfői AK,
– Augusztus 26. 17.00 óra Tihanyi FC,
– Szeptember 9. 16.30 óra Várpalotai BSK.

Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával koráb-
ban kezd.

Nyári sporttáborok
A Balatonalmádi Sportegyesület és a Balatonalmádi Focisuli Ala-

pítvány a nyár folyamán (június és július végén) egy-egy hetes nap-
közis jellegű sporttábort szervezett. A táborokban alkalmanként több 
mint 60 fő, elsősorban alsó tagozatos gyermek vett részt, akik között 
akadtak leányok és óvodás korúak is. A táborban részvevő ifjú focis-
ták legnagyobb része a Balatonalmádi SE igazolt labdarúgója volt, de 
több eddig érvényes igazolással nem rendelkező, versenyszerűen nem 
focizó gyermek is részese volt az egyhetes táboroknak. A tábor hely-
színe a közvetlenül a Balaton partja mellett található balatonalmádi 
sportpálya volt. A gyerekek napi kettő sportfoglalkozáson (délelőtt és 
délután) vettek részt. Az edzéseket megpróbáltuk változatosan kiala-
kítani, gyerekeknek lehetőségük volt a strandfocit (homoklabdarú-
gás) is kipróbálni, mindeközben természetesen rengeteg játék színe-
sítette a foglalkozásokat. A tábor közben a gyerekek részt vehettek az 
MLSZ által szervezett strandlabdarúgó bajnokságon is, ahol U10 és 
U12-es korosztályban is első helyezetttek lettek az almádi csapatok.

Az edzések mellett labdarúgással kapcsolatos elméleti foglalkozá-
sok, lábtenisz, társasjátékok, csocsó, asztalitenisz, strandolás és bo-
bozás színesítették a programot. A táborban napi háromszori étke-
zést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítottunk a gyerekek részére, akik 
minden nap kellőképpen és kellemesen elfáradtak. A tábor végén 
minden gyermek ajándékkal térhetett haza.

A Balatonalmádi Sportegyesület hírei

Tisztelt Közszolgáltató Partnerünk!
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-

kezelő Zrt a közszolgáltatóktól, illetve ügyfelektől történő visszajelzése 
alapján a módosította a csoportos beszedési megbízás (a továbbiakban: 
CSBM) fizetési móddal történő díjrendezésének folyamatát.

2018. július 1-vel került bevezetésre a központi CSBM bankszámla-
szám 10300002-10654068-49021271, mely az alábbi beszedőkóddal 
(GIRO azonosító) rendelkezik A25456790T152.

A sikeres CSBM fizetési mód alkalmazása és az ügyfélpanaszok csök-
kentése érdekében, kérjük szíves közreműködésüket az ügyfelek tájékoz-
tatásban az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően:

• Eddig is sikeresen leemelésre kerültek a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díjak:

Amennyiben az ügyfél érvényes csoportos beszedési megbízással ren-
delkezik, és a közszolgáltatási számlája is ennek a fizetési módnak meg-
felelően került kiállításra az NHKV Zrt. kezdeményezni fogja a számlán 
feltüntetett díjösszeg leemelését. Ennek sikerességének feltétele, hogy a 
megbízás limit összege a negyedéves díjnak megfelelő legyen, és a le-
emelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű fedezet álljon 
rendelkezésre az ügyfél megadott bankszámláján.

• Új csoportos beszedési megadása esetén:
Továbbiakban, ha az ügyfél csoportos beszedési megbízással kívánja 

rendezni számláját, akkor kérjük, hogy az ügyfél a számlavezető pénz-
intézetében adjon meg új felhatalmazást A25456790T152 GIRO 
azonosítójú (CSBM) számlára a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő 
vevő (fizető) azonosító számával. Továbbá szíveskedjen gondoskodni 
arról, hogy megbízásának limit összege a negyedéves díjnak megfelelő 

legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű 
fedezet álljon rendelkezésre a megadott bankszámláján.

• Amennyiben az ügyfélnek van érvényes csoportos beszedési megbízá-
sa, de a számláján nem „CSBM” fizetési mód szerepel:

Kérjük, hogy az ügyfél legyen szíves a számla ellenértékét csekken vagy 
átutalással kiegyenlíteni. Amennyiben a továbbiakban csoportos besze-
dési megbízással kívánja rendezni számláját, akkor kérjük, hogy számla-
vezető pénzintézetében adjon meg új felhatalmazást A25456790T152 
GIRO azonosítójú (CSBM) számlára, és a legutóbbi számla 3. oldalán 
szereplő vevő (fizető) azonosító számát. Továbbá szíveskedjen gondos-
kodni arról, hogy megbízásának limit összege a negyedéves díjnak 
megfelelő legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak meg-
felelő összegű fedezet álljon rendelkezésre a megadott bankszámláján.

Tájékoztatjuk Tisztelt Közszolgáltató Partnereinket, hogy amennyi-
ben az ügyfél adott számlájához kapcsolódóan kétszer egymás után si-
kertelen a díjlehívási kísérlet, úgy automatikusan CSEKK fizetési mód 
kerül beállításra az ügyfél következő időszaki számláján. Ha az ügyfél 
CSBM fizetési móddal kívánja kiegyenlíteni a jövőben számláit, ak-
kor új meghatalmazást szükséges adnia számlavezető pénzintézeténél. 
Amennyiben a meghatalmazás a számlagenerálást megelőzően beérkezik 
az NHKV Zrt.-hez, akkor a számla CSBM fizetési módú lesz.

Továbbá, ha csak a számlagenerálást követően érkezik be a díjbesze-
dési meghatalmazás, úgy az ügyfél CSEKK fizetési módú számlát fog 
kapni. Az így kiállt számlára vonatkozóan CSBM lehívást az NHKV 
Zrt. nem fog kezdeményezni.

A díjlehívás sikertelensége miatt ki nem egyenlített számlát az ügyfél 
átutalással, ügyfélszolgálatokon igényelt csekken vagy a személyes hátra-
lékkezelőknél tudja rendezni.

Köszönjük szíves együttműködésüket.
Tisztelettel, NHKV Zrt.
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Rendőrségi és Polgárőr hírek2018. augusztus

Szórakozzunk, de …
A nyári turisztikai idény egyik jellemzője, hogy a településeken 

egymást érik a helybéli lakosokat és a vendégeket is csalogató ren-
dezvények, falunapok, fesztiválok, találkozók. Így van ez a Balaton-
parton és a közelében is.

Kellemes, kedves, izgalmas, érdekes szórakoztató programokról 
van szó, amelyek kibillentenek bennünket a mindennapok egyhan-
gúságából. Ez nagyon is rendben van! De…

A „jól érzem magam”-nak azért vannak határai, korlátai. A 
Rendőrség feladatai közé tartozik a rendezvények biztosítása. Eb-
ben kiváló és legfőbb partnerek a polgárőrök, és természetesen a 
rendezvények szervezői, biztonsági megbízottai. 

Azonban nem csak a külső kontroll biztosíthatja, hogy a részt 
vevők biztonságban és kellemesen érezzék magukat, hanem önkont-
rolra is szükség van. Nem hiszem, hogy az a féktelen viselkedés, 
amikor valaki nem törődik azzal, hogy másokat zavar, megbotrán-
koztat magatartásával, valódi jó hangulatból fakadna. A mások-
kal való nem törődés mögött általános viselkedési problémák, az 
együttélés szabályainak felrúgása áll, amely az élet egyéb területein 
is gyakran megmutatkozik. Az önkontroll hiányát az alkoholos be-
folyásoltság, esetenként drogfogyasztás is fokozza.

A szórakozás egyik feltétele szerintem éppen az, hogy „másokkal 
együtt érezzük jól magunkat”.  A közös, jó hangulatú, egymást 

tisztelő bulizástól lesz jókedvű az ember, szerez kellemes élménye-
ket, kedves ismerősöket, barátokat. A pozitív emberi kapcsolatok 
mindig is építően hatottak, hatnak a lelkünkre, hangulatunkra.

És akkor minderről hivatalosan! A mások szórakozását, jó kedvét 
megzavaró, a másokban megbotránkozást keltő viselkedést garáz-
daságnak minősíti a Bűntető Törvénykönyv. Ez lehet szóbeli kel-
lemetlenkedés, fizikai cselekedet (üvegtörés, tárgyak eldobása, el-
lökése, felborítása), a másokba történő belekötés, amely a közelben 
tartózkodókban félelmet, megbotránkozást vált ki.

Abban az esetben, ha ez a fizikai erőszak személy ellen irányul 
testi sértésről beszélünk. Lehet könnyű testi sértés (egy ütés, lökés, 
szorítás, hajhúzás, ruházat megrángatása, horzsolás, karcolás okozá-
sa), vagy súlyos testi sértés, amikor 8 napon túli sérülés keletkezik. 
Ez általában csonttörést jelent.

Az agresszív magatartású ember könnyen követi el a Bűntető 
Törvénykönyvben meghatározott becsületsértés (lehet szóban, tett-
ben), rágalmazás, rossz hír keltés vétségét is.  Igaz ezek kisebb súlyú 
bűncselekmények, de a közösség hangulatát negatívan befolyásoló 
cselekmények közé tartoznak, ezért is szerepelnek az elítélendő ese-
tek között. Bár ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, buli nélkül 
is könnyen kerülhetünk ilyen bűncselekmények elkövetőjévé, ha 
másokról pletykálkodunk, másokra rosszindulatú megjegyzéseket 
teszünk, másokról hamis, megalapozatlan dolgokat állítunk.

Legyen a nyár vidám, pihentető, feltöltő, de ne mások kárára!
 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr Hírek
Tombol a nyár. A nyaralók megtelnek, a strandokon tömegek 

töltik szabadidejüket. Polgárőröknek a kialakult helyzetet kezelni 
kell, úgy hogy az a bűnözőkön kívül, az elvárásnak megfeleljen. 
Minden hétvégén rendezvények vannak, megnő a városba látoga-
tók száma. Elmondhatjuk, eddig sikerült, – komoly járőr munkával 
– biztonságban tudni köztereinket, ingatlanainkat. Kérjük a város-
ban tartózkodókat, segítség munkánkat azzal, hogy ha normálinak 
ellentmondó helyzetet találnak jelezzék, vagy a cikk végén megadott 
elérhetőségen, vagy a 107 rendőrségi, illetve a 112 segélykérő vona-
lon. A szünidőben megnő a gyerekforgalom az utakon és tereken, 
kérjük fokozott figyelemmel vezessenek a közlekedésben résztve-
vők. A nagy melegben megnő a reakció idő, különösen az idősebb 
korosztálynál, és lehet, hogy a gyalogátkelőn nem ér át az elég rövid 
idejű zöld jelzésen, kérem legyünk türelemmel. Különös figyelem-
mel legyünk a strandokon. Egyrészt a fürdésnél, másrészt a parton 
hagyott értékek tekintetében. A törölköző nem páncélszekrény.  

A közlekedés területén változás történt. A piacnál már 2 db 
megállni tilos tábla hívja fel a figyelmet a szabályos közlekedésre. 
A hentes boltnál sárga csíkozással van jelezve a megállási tilalom. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem „zebra” és nem is gyalog-
átkelőhely. A Széchenyi sétányon is kihelyezésre került a megállni 
tilos tábla, kérem figyelembe venni. A Káptalanfüred Vasút út – és 
a 71 sz. út kereszteződésénél panoráma tükör lett kihelyezve, köny-
nyítve a Vasút utcából kikanyarodók közlekedését.

Ami eddig nem volt jellemző, megnőtt az ittas vezetők száma. 
Tudjuk: az az ittas vezető, akit a rendőrség kiszűr, ezért fel lehet ké-
szülni komoly ellenőrzésekre. Igen komoly gondot okoz a szabály-
talanul parkolók sokasága. Meggyőződésem, és járőrözéseink során 
tapasztaljuk, hogy a tilosban parkolók nem csak a pakolóhely hiá-
nya miatt állnak ott, hiszen 10-20 méterrel arrébb szabad parkoló-
hely van. Kérdezem, ilyenkor nem jut az eszébe, hogy sofőr társának 

okoz gondot? Halottam több helyről, hogy a motoros társadalom 
fokozottan betartja a KRESZ szabályait, a balesetek elkerülése érde-
kében. A helyzet az, hogy ez nem vonatkozik a záróvonal tartós át-
lépésére, valamint a gyalogátkelőn áthajtásra, és a tilosba parkolásra. 

Azt látom, hogy ez a mostani egymás gyalázása, anyázása az uta-
kon nem vezet sehová. Próbáljuk meg nyugodtan, egymást segítve 
közlekedni, ez lehetővé teszi a biztos hazatérést.  

Kérek mindenkit, ne akarják megtudni milyen szívszorító érzés 
temetőbe járni. 

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

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail. hu 
vagy a 06-30-265-5059, 06-30-621-5023 telefonszámon.

Balogh Csaba 
elnök

Érdekesség: egy finnországi kép Rovaniemiből, ami a testvérváro-
sunktól, Kalajokitól jóval északabbra van, arrafelé így fürdenek...



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 22 Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

EGY GYEREK EGY EGÉSZ VILÁG

A csodaszép környezetben fekvő paloznaki 
MESEKÖZPONTBA KERESÜNK MUNKATÁRSAT,  
aki kis „birtokunk” vezetőjének közvetlen segítőjeként, 
kertgondozó munkatársunk jobbkezeként szívesen részt 

vállalna épületeink takarításában, tisztán tartásában, 
valamint a szaktudást nem igénylő  

kerti munkák elvégzésében. 
A munkakör nagyjából heti két napos elfoglaltságot 

jelent, előre egyeztetett időpontokban. Új munkatársunk 
segítségére egész évben és hosszú távon számítunk.

A jelentkezéseket és érdeklődéseket szeretettel várjuk  
a 70 366 2978-as telefonszámon vagy  

a borsos.rita@vilagszepalapitvany.hu e-mail címen.
www.mesekozpont.hu

2018 07 30 Vilagszep Allas hirdetes.indd   1 2018. 07. 30.   14:24
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSAKUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA

INGYENES kiszállásINGYENES kiszállás Balatonalmádiban a megadott napokon: Balatonalmádiban a megadott napokon:

szept. 4.szept. 4. és  és 18.18., HÉTFŐ: központ, Malomvölgy, Vödörvölgy, HÉTFŐ: központ, Malomvölgy, Vödörvölgy

szept. 5.szept. 5. és  és 19.19., KEDD: Öreghegy, KEDD: Öreghegy

szept. 6.szept. 6. és  és 20.20., SZERDA: Káptalanfüred, SZERDA: Káptalanfüred

szept. 7.szept. 7. és  és 21.21., CSÜTÖRTÖK: Budatava, CSÜTÖRTÖK: Budatava

szept. 8.szept. 8. és  és 22.22., PÉNTEK: Vörösberény, PÉNTEK: Vörösberény

Ezeken az időpontokon kívül szeptemberben a háznál történőEzeken az időpontokon kívül szeptemberben a háznál történő
oltásnál 2000 Ft kiszállási díjat számolunk fel.oltásnál 2000 Ft kiszállási díjat számolunk fel.

Háromnál több kutya esetén a kiszállás INGYENES.Háromnál több kutya esetén a kiszállás INGYENES.

Veszettség elleni oltásVeszettség elleni oltás + féreghajtó:  + féreghajtó: 4500 Ft4500 Ft

A kedvezményes árakat a rendelési időben vagy időpontraA kedvezményes árakat a rendelési időben vagy időpontra
érkezőknek tudjuk biztosítani!érkezőknek tudjuk biztosítani!

A A 11 és 16 óra között11 és 16 óra közötti időszakra személyesen vagyi időszakra személyesen vagy
telefonon megbeszélt telefonon megbeszélt időpont-egyeztetésidőpont-egyeztetésre van szükség.re van szükség.

8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 18.8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 18.
Telefon: 88/439 390, 70/215 65 25Telefon: 88/439 390, 70/215 65 25

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!

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

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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.



Más szakember kezében a lelet?

áprilisban ismertetett, a település történeti magjaként megha-
tározható Vörösberény középkori eredetű református temp-
loma – a közösség számára meghatározó tájelemnek számít. 
Számos, a központtól félreesőbb lelőhely azonban kisebb is-
meretségnek örvend. Ilyen például a Balatonalmádi és Szent-
királyszabadja között található Várhegy.

A Várhegy nyugati oldalán 150-200 méter hosszú, nagyjá-
ból É-D-i irányú őskori sánc figyelhető meg, melyet a régé-
szek egy félbehagyott földvár-építkezés emlékének tartanak. 
A lelőhelytől nyugati irányban, már Szentkirályszabadja terü-
letén több korszak erődítéseinek nyomát ismerjük. Bizalmas 
információk alapján tudjuk, hogy a közelmúltban kiterjedt 
törvénytelen kutatás keretében több középkori érmekincsle-
let került elő ebben a régióban. Ezek a leletek sajnos a bennük 
rejlő sok évszázada a földben szunnyadó történetüktől meg-
fosztva tűntek el az illegális műkincs kereskedelem félhomá-
lyos piacterén.

A fémkeresőzés Magyarországon alapvetően illegális tevé-
kenység, melyre csak a területileg illetékes múzeummal való 
hivatalos együttműködés során van lehetőség. A Laczkó De-
zső Múzeum országos szinten is kiemelkedő, kölcsönös biza-
lomra épülő kapcsolatot ápol az együttműködést kereső, más 
szóval „múzeumbarát” fémkeresőzőkkel. A közös kutatásaink 
eredményeként számos tárgyat sikerül megmentenünk a mú-
zeum számára. Ezek a tárgyak pontos koordinátákkal ellátva 
helyhez köthetők, kiértékelésük segítségével az előkerülési 
helyük sokkal jobban megismerhető. A tárgyakból kinyert is-
meretanyag megosztása a múzeumi szakemberek felelőssége. 
Ennek a felelősségnek tudatában joggal állítjuk, más a szak-
ember kezében a lelet.

dr. Péterváry Tamás
régész

Laczkó Dezső Múzeum

Minden embert lenyűgöz, ha letűnt korok értékeit tarthatja 
kezében. Véletlen folytán – vagy akár tudatos keresés ered-
ményeként – valójában sokan hozzájutnak régészeti leletnek 
számító, azaz nagyjából a 18. század elejéig tartó időszakban 
készült tárgyakhoz. De vajon miért lényeges, hogy régész, 
vagy a leletek gyűjtésével foglalkozó, múzeummal baráti vi-
szonyt ápoló önkéntes találja meg ezeket a tárgyakat? Mitől 
más szakember kezében a lelet?

Egy tárgy értékét általában az anyaga és a külleme hatá-
rozza meg. A régész számára azonban nem a piaci ár vagy 
az esztétikai jellem, sokkal inkább a múlt életkörülményeiről 
árulkodó információ fontos. Sokszor az igazán lényeges in-
formáció nem is közvetlenül a tárgyban, hanem közvetetten 
előkerülésének környezetében keresendő. A tárgy árulkodik 
egykori rendeltetéséről, elkészítésének módjáról, hasonló 
tárgyakkal összevetve megállapíthatjuk használatának korát, 
vagy gondolkozhatunk egykori tulajdonosainak társadalmi és 
gazdasági helyzetéről. Az így nyert tudásanyagot azonban az 
előkerülési hely ismerete segítségével tudjuk térben elhelyez-
ni, térképre vetíteni, az általunk is használt tájban értelmezni.

A tárgyak és lelőhelyeink térbeli elhelyezkedése nem csak a 
múltunkat befolyásolja, hiszen felfedezésük és a bennük rej-
lő történetek felderítése, újraértelmezése a jelenben is zajló 
folyamat. Lelőhelyeinkkel egy tájban élünk, ami fontos kap-
csolódási pontot jelent a korábbi korokban élő emberekkel. 
A tájba ágyazott kulturális gazdagságunk megismerésében 
lényeges közvetítő szerepe van a területi múzeumnak. A mú-
zeum és a helyi lakosság együttműködése, a közösségek bevo-
násával történő kutatások jelentik a meglévő lelőhelyeink vé-
delmének, az információ beáramlásának, illetve új lelőhelyek 
felfedezésének alapját.

Balatonalmádi közigazgatási határán belül 24 régészeti lelő-
helyet ismerünk. Ezek közül több műemlék – például a már 


