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„Újabb híd épült Balatonalmádi és

Nyitragerencsér között az elmúlt

hónapban a község címerének ava-

tásával” – ahogyan Finta Rudolf,

felvidéki testvértelepülésünk pol-

gármestere fogalmazott. Minden

település életében fontos a határon

túli magyarsággal történõ kapcso-

lattartás a kultúra, a sport, a civil

közösségek, a vállalkozók és a csa-

ládok között. Az Almádi ország-

zászlónál – melynek talapzatához

közel 10 éve Felvidékrõl, Kárpát-

aljáról, Erdélybõl, Délvidékrõl és

Burgenlandból fiatalok hoztak jel-

képes mennyiséget az anyaföldbõl

– tartott összejövetelen egy eddigi

mulasztásunkat pótoltuk a bronz

címer leleplezésével.

Sokan megszólítanak azzal,

hogy nem a valós sorrendet hozta a

megyei napilap Balaton-parti tele-

pülések közötti „versenye”, mél-

tánytalan városunk helyezése. A

díjátadáson az újság szerkesztõi

szinte ennek igazolására jelezték,

hogy jövõre átalakítják az értéke-

lés szempontrendszerét, esetleg

bõvítik a megkérdezettek számát

(ez jelenleg 10 magyar és 10 kül-

földi személy). Megítélésem sze-

rint két elem: a parkolási lehetõsé-

gek illetve a sport-, kulturális és

szórakoztató programok különö-

sen torz képet mutatnak a valóság-

hoz képest. Városunkban a felmé-

rés valószínûleg azokon a fõszezo-

ni hétvégi napokon készült, amikor

nagy örömünkre sokan érkeztek

hozzánk, már délelõtt megteltek

parkolóink, strandjaink, lassúbb

volt a közlekedés.

Soha ennyi színvonalas, a kultú-

ra számos ágában és a sportban

megrendezett program nem volt te-

lepülésünkön, mint ebben az esz-

tendõben. Közismert az is: három

évvel ezelõtt ingyenessé tettük a

város valamennyi parkírozóját an-

nak érdekében, hogy minél többen

válasszanak minket pihenésük hely-

színéül a környékbeli települések-

rõl és a megyeszékhelyrõl. Amennyi-

ben ezen a két területen olyan meg-

ítélést kapunk, amely közelebb van

a valós helyzethez, máris más a

sorrend. 

A jelenlegi összetételû testület

megtartotta utolsó, munkaterv sze-

rinti ülését. Elvégzett munkánkról

a választók október elsején monda-

nak hiteles véleményt. Bízom a vá-

ros további fejlõdési lehetõségeit

bemutató-, a jelöltek egymás irán-

ti tisztességes magatartását tanúsí-

tó kampányban és a választásokon

való magas részvételben.

Balatonalmádi, 2006. szeptember 8.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
a 46. hónapról
a Városházán

2006. augusztus

Egy ünnepi szónok - nyilván az elõdök rossz példájából ta-
nulva - általában arra érez késztetést, hogy az ünnepelt sze-
mély vagy esemény méltatásába fogjon, rögtön mondandója
kezdetén.

Ma szeretnék rendbontó lenni... (egyrészt mivel papi mi-
voltomból nem tudok kibújni, másrészt pedig azért, mert hi-
szem és vallom, hogy Szent István királyunknak nincs szük-
sége méltató szavakra; (akárcsak a Mindenhatót, õt sem teszi
boldogabbá dicsõítõ himnuszunk...).  Nem az általa végbevitt
valóban „történelmi jelentõségû“ munkálkodás magasztalása
teszi (teheti) õt „boldogabbá“, hanem az, ha a nemzedékek
egymásutánjai a szó szoros értelmében tovább folytatják
(nem pedig pusztán méltatják) az õ munkálkodását.

Nem a dicsõítõ szavak fokozására, fényezésére van ma
szükségünk, hanem nagyon pontosan egyetlen egy dologra:
a krisztusi hit és erkölcs rendíthetetlen sziklájára fölépített,
ám sátáni kezek által romba döntött és romokban heverõ ház
(haza) alapfalainak, fundamentumának a megkeresésére és
az evangéliumi sziklában való újjáépítésre.

(Milyen kirobbanó büszkeséggel és ideológiai túlfûtött-
séggel számoltak be 60 évvel ezelõtt a korabeli híradók a II.
világháború utáni gyors újjáépítésrõl, a romok eltakarításá-
ról... Miközben jól tudjuk, valami ördögi gyorsasággal indult
el a valódi rombolás - egy új, emberellenes eszme nevében -
az emberi lelkekben: az egyház tevékenységének visszaszo-
rításával, a felekezeti iskolák, szerzetesrendek fölszámolásá-
val, a vallásos élet megbélyegzésével, templomfalak mögé
szorításával, a társadalom mindennapjaiból való kiszorításá-
val... Hogy eltûnjék a szentistváni Magyarország írmagja is...
És eltûnt, szinte teljesen eltûnt röpke 60 év alatt...)

És most az a dolgunk, az a dolgunk honfitársaim, hogy ezt
a szentistváni Magyarországot, ezt a keresztény hitében, er-
kölcsében szilárd országot helyre állítsuk, újjá építsük. Gátat
szabva minden lehetséges eszközzel a még az alapokat is por-
rá zúzni kész „új internacionalista“ törekvéseknek, megállít-
va a mindenünnen özönlõ „trójai falovakat“ - a bennük belo-
pakodó istentelen, erkölcstelen, embert, nemzetet pusztító
eszméket..., „báránybõrbe bújt farkasokat“!

Nem a gazdaságot - nem elsõsorban azt - kell helyre állí-
tani; hanem az embert, a magyar embert, a keresztény ma-
gyar embert talpra állítani; a hitnek, az erkölcsnek ahhoz a

Forrásához visszavezetve, amelynek újjáteremtõ és feleme-
lõ ereje van! Ez volt Szent István munkálkodásának a lénye-
ge: mint jó pásztor, ki népének élén jár, a Forráshoz vezetett
bennünket. Az Élet, a megmaradás Forrásához, Jézus Krisz-
tushoz! 

Szent István királyra különös módon azoknak kell odafi-
gyelnie, akikre a Gondviselés valamilyen „pásztori“, atyai,
vezetõi feladatot rótt, akár egyszerû családapaként, akár ki-
rályként, államfõként; mert szentistváni jellemû emberekre
van szüksége e hazának (de meggyõzõdésem, hogy Európá-
nak és a világ minden népének is). Olyan apákra, „atyákra“,
„királyokra“..., akik tisztában vannak felelõsségükkel és a
hatalmat, amelyben részesülnek, szolgálatnak tekintik, és va-
lóban az ember, a teljes ember, a test, lélek, szellem egysé-
gében élõ ember boldogulását akarják szolgálni. 

Egy vezetõ bölcsessége és vele alkalmassága ezen a felis-
merésen áll vagy bukik: tudja-e, hogy ki az ember, a rábízott
ember? Tud-e az ember ama hármas szükségletérõl, amelyet
említettem, és amelyre súlyos felelõsséggel oda kell figyelnie.

Igen, oda kell figyelni a gazdaságra, a megfogható jólétre,
de messze ez elõtt oda kell figyelni az ember szellemiségé-
bõl fakadó igényeire és azokra a forrásokra, amelyek ezt táp-
lálják; az oktatásra, a kutatásra, a mûvészetek, a kultúra ápo-
lására. S még messze ez elõtt: oda kell figyelnie arra, hogy
az ember alapvetõen vallásos lény, akinek eredendõen belsõ,
az érzékelhetõt meghaladó érdeklõdése van (szomjúsága a
Forrásra, az Istenre...). És ebbõl következõleg támogatás és
nem gáncsoskodás illeti meg azt az egyházat, amely a benne
õrzött vallásos tanítás és tapasztalat által válaszhoz tudja se-
gíteni a keresõ, a szomjazó embert, belekapcsolva egy olyan
közösségbe, amelyet nem a vallási biznisz, hanem kétségte-
lenül Jézus Krisztus akart.

Szent István király tudta, ki az ember, mert hite által tudta
ki az Isten! Az Õ fényében, erejében munkálkodott értünk,
mindnyájunkért, megmaradásunkért, jövõnkért, leginkább
szívünkre, a benne bimbózó hit megerõsödésére odafigyelve.

Legyen példája mindenki számára tanító erejû, emléke pe-
dig áldott, nemzedékeken át!

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Szabó János

plébános

Ünnepi beszéd augusztus 20-án 

Szent István üzenete

Rendõrkapitányunk a Szent István napi ünnepségen
vette át a Balatonalmádi Városért érdemrendet az alábbi
indoklással. 

Grúber Sándor rendõr alezredes 1951. augusztus 8-án

született Litéren. A litéri általános iskola, majd a füredi

Lóczy gimnáziumi érettségi után elektromûszerészi szak-

munkás bizonyítványt szerzett, 1992-ben a Rendõrtiszti

Fõiskolán ill. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen ka-

pott diplomát. 1990. január 1-jén kerül hivatásos rendõri

állományba – hadnagyi rendfokozattal – a Veszprém me-

gyei Rendõr-fõkapitányság Közbiztonsági és Közleke-

désrendészeti Osztály, Közbiztonsági Alosztályára. 1995.

március 1-jétõl a Balatonalmádi Rendõrõrs megbízott,

majd kinevezett õrsparancsnoka, 1999. március 1-jétõl a

Balatonalmádi Rendõrkapitányság megbízott, majd 2000.

október 1-jétõl kinevezett kapitányságvezetõje lett.

Grúber Sándor több mint 10 éve folytat eredményes

rendõri és rendõrségi vezetõi tevékenységet Balatonalmá-

diban. Munkája során a város bûnügyi mutatói folyama-

tosan javultak. Sokat és eredményesen fáradozott a rend-

õrõrsbõl kapitánysággá alakuló szervezet szakmai fejlõ-

déséért, körülményeinek javításáért. Sokat tett a rendõr-

ség és a lakosság kapcsolatának erõsítéséért a rendõrség

és a polgárõrség munkájának koordinálásával, a bûnmeg-

elõzési célú tájékoztató tevékenységével. Kiváló gyakor-

lati és elméleti felkészültsége, empatikus vezetõi stílusa

miatt tisztelet és elismerés övezi az állomány körében.

Vezetõi magatartása, együttmûködése a lakosság és a ci-

vil szervezetek körében is elismerést váltott ki.

Grúber Sándor
kitüntetése

A rendezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak az
alábbi programokon.

Szeptember 23. (szombat): Balatonalmádi 4 méteres
versenypálya - 7.00 – 11.00 órakor: Bemutató horgászat
országos I. osztályú versenyzõk részvételével. 12.00 –
17.00 órakor: a Balatoni Horgász Egyesületek Verseny-
csapatainak Versenye.

Balatonalmádi Sportpálya - 10.00 – 13.00 órakor: Hal-
paprikás fõzõ verseny.

A PANNÓNIA Kulturális Központ és Könyvtár föld-
szinti kiállító termében - 18.00 órakor: „Legszebb hor-
gász élményem a Balatonon” gyermek képzõmûvészeti
kiállítás megnyitása és a Balatoni horgászat emlékei kiál-
lítás bemutatása. Eredményhirdetés – díjak és jutalmak
átadása a versenyzõknek.

Szeptember 24-én (vasárnap): PANNÓNIA Kulturális
Központ és Könyvtár - 9.00 – 17.00 órakor: „Mit akarnak
a balatoni horgászok?” konferencia felkért elõadókkal.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk: Balatonal-
mádi Horgász Egyesület, PANNÓNIA Kulturális Köz-
pont és Könyvtár, Horgász Egyesületek Veszprém Me-
gyei Szövetsége.

Balatoni Horgásznapok

Szeptember 14. csütörtök 18 óra
Vörösberényi Polgári Olvasókör mûsora

BERÉNYI ESTÉK
„Magyarország szegin”

– a moldvai csángó magyarok évszázadairól

Elõadó: Harangozó Imre néprajzkutató

Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
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Balatonalmádi Város Önkormányzat pénzügyi helyzete az elmúlt idõszakban
(2003-2006. év) stabil, kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjai nem voltak, az át-
menetileg szabad pénzeszközeivel folytatott pénzpiaci mûveletek eredményeként
jelentõsnek mondható – bár csökkenõ tendenciájú – kamat bevételre tett szert.

Az önkormányzat számviteli nyilvántartásai szerint az elmúlt négy évben szá-
mottevõ pénzpiaci mûveleteket végzett, az értékpapírok állománya 2006. június
30-án 89.482 e/Ft volt, amely a legkönnyebben mobilizálható forgóeszköz.

2003. január 1-én az Önkormányzat saját pénzeszköze és a forgatási célú hitel-
viszonyt megtestesítõ értékpapírok együttes értéke 413.142 e/Ft, volt, ami 2006. jú-
nius 30-án 414.000 e/Ft-ot mutatott.

A városban a helyben képzõdött források, valamint a kapott állami hozzájárulá-
sok és támogatások lehetõvé tették az intézményhálózat kiegyensúlyozott mûköd-
tetését, illetve a Képviselõ-testület által évente elhatározott beruházási, felújítási
feladatok megvalósítását. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulását
(2003. 01. 01-2006. 06. 30) az 1. számú melléklet mutatja be.

Az állami támogatások és az átengedett központi adók aránya az Önkormány-
zat összes bevételéhez viszonyítva 2003.-évben 34,8%, 2004.-évben 42,9%, 2005.
évben 43,8%. A kis mértékû növekedés azonban a kötelezõ béremelések és dolo-
gi kiadások növekedését (infláció) nem fedezte.

A helyi adókból származó bevételek az adott idõszakban folyamatosan növe-
kedtek, a 2003. évi bázisévhez viszonyítva 8,7%-al nõttek (2006. évrõl csak a fél-
éves adatok ismertek, ezért a 2005. évihez történt a hasonlítás).  A helyi adóbevé-
teleknek az Önkormányzat sajátos mûködési bevételeihez viszonyított aránya is
növekedett: 2003.-évben az arány 42,9%, 2004. évben 43,3%, 2005. évben 44,5%
volt. 2006. elsõ félévében a helyi adók teljesülése az idõarányostól kis mértékben
elmarad, mivel az iparûzési adó és az idegenforgalmi adó esetében a második fél-
évben várhatóak jelentõs befizetések. Az iparûzési adó mértékét az elmúlt idõszak-
ban az Önkormányzat nem emelte, az adó mértéke a törvényben biztosított maxi-
mális mérteket nem éri el. Az 1996. évben bevezetett, s attól kezdve változatlan
mértékû telekadót 2004. évben emelte az Önkormányzat. A tartózkodás utáni ide-
genforgalmi adó emelésére 2003. és 2004. évben került sor. Az építményadó mér-
tékét az Önkormányzat a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozóan 2003. évben
csökkentette, 2006. évben pedig a kedvezményes adómértéket szûkítette. 2003. év-
tõl az eddig 50%-ban helyben maradó gépjármûadó 100%-ban önkormányzati be-
vételt képez törvényben meghatározott adómérték szerint.

Az intézményi mûködési bevételek csökkenõ tendenciát mutatnak, ezt a bérleti
díj bevételek csökkenése (a kiadható bérlemények csökkennek, parkolók térítés-
mentesek lettek) intézményi térítési díj bevételek csökkenése, valamint az ÁFA
visszaigénylés lehetõségének  kis mértéke okozza.

A felhalmozási és tõke jellegû bevételek nagysága az elmúlt években az összes
bevételhez viszonyítva 5,3%–5,7% között alakult, amelynek nagysága a jövõben
várhatóan csökkeni fog az értékesíthetõ ingatlanok  körének csökkenése miatt.

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása az elmúlt idõszakban

A mûködési kiadások 2003-2005. év között a tényszámok ismeretében minimá-
lis mértékben, 2,7%-kal növekedtek, annak ellenére, hogy az adott idõszakban je-
lentõs közalkalmazotti és köztisztviselõi béremelés történt, valamint az önkor-
mányzat által ellátandó feladatok köre jelentõsen növekedett. A kedvezõ tenden-
cia magyarázata, hogy a Képviselõ-testület az adott idõszakban a feladatellátás ra-
cionalizálása érdekében jelentõs intézkedéseket (intézménystruktúra változtatás,
létszámcsökkentések) tett, amelyek a takarékos gazdálkodás irányába mutatnak.

A felhalmozási és tõke jellegû kiadások változó képet mutatnak az elmúlt idõ-
szakban, ez összefügg a kiadások fedezetének alakulásával és a beruházási, felújí-
tási feladatok megvalósulásának ütemével. A beruházási és felújítási kiadások ará-
nya az összes kiadáshoz viszonyítva 2003. évben 18,8%, 2004. évben 8%, 2005.
évben 13,4% volt.

Jelentõsebb beruházási és felújításai kiadásaink az alábbiak voltak:
2003. év:
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár befejezése 88.986 e/Ft,
- Csapadékcsatorna: Szorosi u. Könyök u. (ivóvízkiváltással) 18.658 e/Ft,
- Útépítés Erkel F. u. 47.405 e/Ft,
- Önerõs útépítés 22.665 e/Ft,
- Wesselényi strand rekonstrukció befejezése 94.764 e/Ft,
- Szent István sétány felújítása 20.187 e/Ft,
- Csapadékvíz elvezetés (Erdõ, Harkály, Kodály, Pince u.) 4.308 e/Ft,
- Ivóvízvezeték építés (Bartók B. u) 2.867 e/Ft,
- Térfigyelõ rendszer kiépítése 2.000 e/Ft,
- Köcsi tó tájrendezés 4.433 e/Ft,
2004. év:
- Önerõs útépítés 19.871 e/Ft,
- Strandi eszközbeszerzés 5.982 e/Ft,
- Egészségügy eszközbeszerzés 2.013 e/Ft,
- Tájrendezés (Köcsi tó) 6.438 e/Ft,
- Mederhomokozás (Budatava strand) 13.750 e/Ft,
- Strandi felújítás 4.428 e/Ft,
- Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek kiépítése 6.916 e/Ft,
- KBTT útépítési és vízrendezési tervek  5.971 e/Ft,
- Noszlopy u. felújítása 20.094 e/Ft,
2005. év:
- Szennyvízcsatorna beruházás bõvítés 110.873 e/Ft,
- Strandi beruházás 12.752 e/Ft,

- Városgondnokság gépjármû beszerzése 4.371 e/Ft,
- Kerékpárút folytatásának tervezése 2.275 e/Ft,
- KBTT  útépítési és vízrendezési tervek 12.250 e/Ft,
- Kéttannyelvû Gimnázium tetõ felújítása 8.120 e/Ft,
- Öregpark felújítása 13.287 e/Ft,
- Séd híd felújítása 6.088 e/Ft,
- Maros u. felújítása 4.223 e/Ft,
2006. I. félév:
- Szennyvízcsatorna hálózat bõvítés 157.113 e/Ft,
- Önerõs útépítés 12.420 e/Ft,
- Városgondnokság (városüzemeltetési) eszközbeszerzés 22.541 e/Ft,
-Polgármesteri Hivatal gépjármû beszerzés 2.450 e/Ft,
- Baross G. u. felújítása 23.766 e/Ft,
- Szabadságkilátó u. felújítása 21.390 e/Ft,
- Nevelési Tanácsadó kialakítása 11.287 e/Ft,
- Önkormányzati lakás (Liszt F. u.) felújítása 3.441 e/Ft. 

2006. évben várhatóan magas szinten fognak alakulni a beruházási kiadások, mi-
vel ez évben fejezõdik be az idõszak legjelentõsebb beruházásának számító
569.152 e/Ft bruttó költségû szennyvízcsatorna-hálózatbõvítés.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat nagy figyelmet fordított
a költségvetési egyensúly, a likviditás fenntartására, valamint a kötelezõ és vállalt
feladatok megfelelõ szinten történõ ellátására.

Az Önkormányzat által kötelezõen ellátandó, illetõleg önként vállalt feladatok
ellátásához kapcsolódó intézményhálózat fenntartási kiadásai az évenkénti költ-
ségvetést determinálják, a mûködtetés kiadásai elõirányzatait biztosítani szüksé-
ges. Ennek a determinációnak az Önkormányzat az elmúlt idõszakban eleget tett.

Az elõzõeken túl az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek (felhalmozási célú
kiadások) egy része áthúzódik a következõ idõszakra (2006. július 1-tõl), ezek rész-
letezését a 2. számú melléklet mutatja. Az áthúzódó kötelezettségvállalások, illetõleg
a kötött felhasználású pénzmaradvány (felhalmozási célú céltartalék) szintén deter-
minációt jelent, azok fedezetét a tárgyévi pénzmaradvány terhére biztosítani kell.

(A folytatás a következõ oldalon.)

Tájékoztató a Balatonalmádi Város Önkormányzatának
2006. június 30-i pénzügyi helyzetérõl

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
2003-2006. I. félévi idõszakban

BEVÉTELEK
Megnevezés 2003. 2004. 2005. 2006.I.félév
1. Intézményi mûködési bevételek 290 859 300 093 267 694 115 448
2. Önk. sajátos mûk. bev. 674 217 719 110 707 196 405 711
2.1. Helyi adók 289 361 311 048 314 597 154 149

Építményadó 149 959 156 111 156 144 107 550
Idegenforgalmi adó 34 326 31 883 34 777 3 645
Telekadó 5 491 19 732 25 208 15 866
Iparûzési adó 95 921 99 211 95 420 26 049
Pótlék, bírság 3 664 4 111 3 048 1 039

2.2. Átengedett központi adók 379 516 404 223 387 579 249 337
Gépjármûadó 28 194 47 480 47 128 29 047
Átengedett SZJA 351 322 356 743 340 451 220 290

2.3. Bírság, pótlék, egyéb 5 340 3 839 5 020 2 225
3. Támogatások 277 535 241 442 307 304 190 425
3.1. Normatív támogatások 194 597 189 907 200 642 97 718
3.2. Normatív kötött támogatások 29 746 26 901 21 870 8 011
3.3. Központosított támogatások 21 325 24 634 21 534 3 833
3.4. Címzett támogatás 31 867
3.5. Céltámogatás 57 782 78 705
3.6. Céljellegû decentralizált támogatás 783
3.7. Egyéb központi támogatás 361
3.8. Vis Maior támogatás 4 332 2 158
4. Felhalmozási és tõkejell.bev. 102 334 79 033 90 797 2 282
4.1. Tárgyi eszk. Értékesítés 79 988 57 923 23 136 2 271
4.2. Önk. sajátos felhalm. és tõke 15 186 13 050 67 661
4.3. Pénzügyi befektetések 7 160 8 060 11
5. Véglegesen átvett pénzeszk. 86 618 94 498 120 791 103 127
5.1. Mûködésre átvett pénzeszk. 24 765 28 385 42 984 18 098
5.2. Felhalmozásra átvett pénzeszk. 61 853 66 113 77 807 85 029
6. Támog. kölcs.visszatér. 36 614 26 048 18 511 6 545
7. Értékpapír értékesítés 285 000 390 000
8. Hitelek (felhalmozási)
9. Kegészítések, visszatérülések 83 7 039 3 873
10. Pénzforgalmi bevételek összesen: 1 753 260 1 460 2241 519 332 1 217 411
11. Pénzforgalom nélküli bevételek 136 153 44 787 67 210
Bevételek összesen: 1 889 413 1 505 0111 586 542 1 217 411
KIADÁSOK
1. Mûködési kiadások 1 125 951 1 131 4851 156 729 578 345
1.1. Személyi juttatás 491 848 495 546 507 528 278 724
1.2. Munkáltatót terhelõ járulékok 162 025 161 752 163 036 87 560
1.3. Dologi kiadás 387 976 394 461 401 473 178 789
1.4. Speciális támogatások 39 537 42 848 45 109 15 944
1.5. Ellátottak pénzbeni támogatása 2 062 260 194
1.6. Mûködési célú pénzeszközátadás 42 503 36 618 39 389 17 328
2. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások 374 851 149 210 231 707 281 222
2.1. Felújítások 21 189 34 326 39 382 64 667
2.2. Beruházások 302 072 82 817 162 830 207 087
2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 15 000 1 000
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 36 590 32 067 28 495 9 468
3. Hiteltörlesztés 66 601 62 642 50 835 14 690
4. Építési kölcsön  (lakossági) 2 050 600 900 200
5. Értékpapír vásárlás 150 295 118 414 70 923 165 180
Kiadások összesen: 1 719 748 1 462 3511 511 094 1 039 637
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A több éves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségvállalások éven-
kénti alakulását mutatja a 3. számú melléklet. Az 1995-ben aláírt „Japán” hitel
szerzõdés alapján a város jelentõs összegû kamatmentes hitelt vett fel (szennyvíz-
elvezetés, gázvezeték- és ivóvízhálózat bõvítésre). A hitel visszafizetésének fu-
tamideje 2001. november 1. indulástól számított 19 év. Az állam a Magyar Köz-
társaság 2001. és 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV.
törvény 45 §. (2) bekezdése alapján elengedte a 2003. december 31-én fennálló
131.256 e/Ft konzulensi díj visszafizetését Balatonalmádi számára. Továbbá a Ma-
gyar Köztársaság 2005. évi CXVIII. törvényének 40. §-ában elõírtaknak megfele-
lõen a 2005. novemberében és 2006. májusában esedékes törlesztõ részletekbõl to-
vábbi 50% (16. 087 e/Ft) elengedésre került 2005. december 31-el.

Jelentõs kötelezettségvállalás a városi közvilágítás korszerûsítése, amelynek ki-
viteli szerzõdése 2002. évben került aláírásra. Az Önkormányzat számára a beru-
házási költségek kiegyenlítésére 8 év áll rendelkezésre, mely idõszak alatt a havi
teljesítmény megtakarítás biztosítja a fedezetet.

Az idõszak legjelentõsebb kötelezettségvállalása a 2004. évben indított szenny-
vízcsatorna hálózat bõvítése, amely valószínûsíthetõen ez év végén fog befejezõdni.

Költségvetésben még nem jelentkezõ - következõ évet terhelõ - kötelezettséget
jelent a Taksony u. felújítási (6.741 e/Ft), a strandi beruházási (11.400 e/Ft) és az
Öregpark sétány beruházási (10.000 e/Ft) munkáinak 2007. évre áthúzódó munká-
inak kiadásai, melynek fedezetét pályázati pénz és saját erõ képezi majd.

A Györgyi Dénes Általános Iskola tor-
naterem PPP-s konstrukcióban történõ
megvalósításának elõkészítése, a közbe-
szerzés lebonyolítása folyamatban van.
Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követõen 15 éves idõtartalmú szolgál-
tatás igénybevétele esetén a nyertes pá-
lyázó a  tornatermet saját beruházásban
megépíti és azt 15 éven át üzemelteti. A
tornaterem a 15 éves futamidõ végén ke-
rül a fenntartó – esetünkben az önkor-
mányzat – tulajdonába. A 15 éven ke-
resztül fizetendõ szolgáltatási díj 50%-át
az Önkormányzat – összesen 312.000
e/Ft – a másik 50%-át az állam fizeti. 

Az Önkormányzat kedvezõ pályázat
elnyerése estén a Mogyoró u. új óvoda
építésérõl döntött, az elkészült tanul-
mányterv szerint a beruházás legalább
500.000 e/Ft-ot igényel. A beruházás
tervezésének pénzügyi fedezete a tárgy-
évi költségvetésben szerepel, a megva-
lósításhoz szükséges további saját erõt
(tartalék, ingatlan értékesítés, többlet-
bevétel) biztosítani kell.

A pénzügyi helyzet, valamint a kötelezettségek és determinációk rövid szöve-
ges indokolása szemlélteti azt, hogy a város következõ évi költségvetését több té-
nyezõ határozza meg, amely helyi döntés következménye, így:

- a 2007. évre, s a következõ évekre áthúzó beruházások,
- az intézményhálózat mûködtetésének és egyéb kötelezõ önkormányzati feladatok

pénzügyi szükséglete,
- igénybe vett hitelek törlesztései.

A fentiek nagymértékben meghatározzák a gazdálkodás vitelét, a pénzügyi elõ-
irányzatok felhasználásának lehetõségeit, így a jövõben is nagy szüksége lesz ar-
ra, hogy a gazdálkodás vitele során a biztonságos mûködés elvét a gazdálkodás
biztonságáért felelõs szem elõtt tartsa.

Balatonalmádi, 2006. augusztus 24.

Dr. Szûcs Sándor, jegyzõ

„Sor- Feladat megnevezése 2006. évi 2006.VI.30.2006.VI.30. Áthúzódó
szám“ eredeti ei. mód. telj. kiadás

2006.VII.1.-tõl
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tám.értékû felh.kiadások
1. Észak-Balatoni Ter.Reg.Tel. Szilárd hull. 32 155 32 155

Tám.értékû felh.kiadások összesen: 0 32 155 0 32 155

Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás
1. DRV.részére/környezetvédelem 16 200 16 200 8 100 8 100
2. Lakásépítési kölcsön (lakásalap) 429 429 200 229
3. MÁV Zrt. Aluljáró felújítás 2 000 2 000
4. Közmû 15% 1 471 1 168 303

Felhalmozási átadott összesen: 16 629 20 100 9 468 10 632

Felhalm.tartalék:
Céltartalék:

1. Szakmai és informatikai fejl.feladatok (közokt.) 602 0
2. Eü.Mûszerbeszerzésére 1 000 1 000 1 000
3. Polgármesteri Hivatal számítástechnika 10 000 2 000 2 000
4. Intézmények felújítása 4 500 5 547 5 547
5. Pályázatok önrésze 27 000 3 096 3 096
6. Akadálymentesítés(hivatal/intézmények) 1 800 5 800 5 800
7. Polgármester és képv.keret terhére m.beruh. 2 450 470 470
8. OTP Részvény értékesítés felh.kiadásokra 23 162 23 162
9. Norvég alapú pályázatok önrésze 9 500 9 500
10. Önkormányzati lakások eladási számla 68 343 68 343
11. Gázberuházási számla 22 218 22 218
12. Befejezett csatorna elkülönített számla 18 516 18 516
13. Újhegyi Vizitársulat elkülönített számla 44 44
14. Munkáltatói lakásépítési számla 7 584 7 584
15. Környezetvédelmi Alap számla 6 284 6 284
16. Kelet-Balatoni Önkorm. Társ. Számla 236 236

Felhalm.tartalék összesen: (általános + cél) 0 173 800 0 173 800

Felhalm.hitel törlesztés:
1. Japán hitel 25 118 25 118 8 182 16 936
2. Bef. Beruh.Víziközmû Társulat (csatorna) 3 548 3 548 3 548
3. Közvilágítás korszerûsítés 13 017 13 017 6 508 6 509

Felhalm.hitel törl.összesen: 41 683 41 683 14 690 26 993

Felhalmozási kölcsön:
1. Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap) 900 900 200 700

Felhalmozási kölcsön összesen: 900 900 200 700

„Sor-
szám“ Feladat megnevezése 2006. évi 2006.VI.30.2006.VI.30. Áthúzódó

eredeti ei. mód. telj. kiadás
2006.VII.1.-tõl

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Beruházások:

1. Csatorna beruházás   452 964 452 964 157 113 295 851
2. Önerõs útépítés 27 143 39 009 33 38 976
2.a *Corvin u. 3 645 3 645 0
2.b *Bulcsu u. 4 423 4 423 0
2.c *Korsó u. 4 352 4 352 0
3. Strandi beruházás 3 000 9 800 9 800
4. Gáz pótbekötések 3 000 3 000 3 000
5. Szennyvízcsatorna pótbekötés 1 500 1 500 1 500
6. Környezetvédelmi Alap 2 500 2 500 2 500
7. Városrendezési célú közter.szab./földvásárlás 5 384 5 630 5 630
8. Városgondnokság eszközbeszerzése 35 638 35 638 22 541 13 097
9. Napköziotthonos óvoda (tervezése) 10 000 10 000 10 000
10. Polgármesteri Hivatal irattár berendezés 1 000 1 000 711 289
11. Szennyvízcsatorna beruházás terv. 1 377 1 377
12. Vörösberény Ady E. u. 2. területrendezés 1 460 1 460
13. Csapadék-víz elvezetési terv 661 661
14. Györgyi Dénes Isk. tornaterem építés 28 102 28 102
15. Vörösberényi járdák (Veszprémi u. stb.) 2 380 2 380
16. Szeméttelep rekultiváció 8 979 8 979
17. Orvosi szakrendelõ akadálymentesítés 4 380 4 380
18. Polgármesteri Hivatal informatika/iktató program 8 680 4 294 4 386
19. Parkoló építés 1 750 1 750
20. Györgyi Dénes Isk. eszközbeszerzés 554 554
21. Vörösberényi Isk. eszközbeszerzés 790 790
22. KBTT irodahelyiség kialak., eszközbeszerzés 5 764 2 431 3 333
23. PKKK érdek.növ. (Színpad tetõ) 4 361 4 361
24. Öregpark beruh./önrész 10 000 10 000

Beruházások összesen: 542 129 652 699 199 543 453 156

Felújítási kiadás:
1. Kommunális telephely felújítása 4 375 4 375 2 188 2 187
2. Buszmegálló - Felsõörsi u. 500 500 312 188
3. Piac felújítása 9 460 9 460
4. Wesselényi strand bejáró - Gombák felúj. 226 226
5. Útfelújítás (Balaton u.) 1 700 1 700
6. Séd-híd (Veszprémi u.) felújítása 408 408
7. Kis Kápolna mögötti fal felújítása 2 000 2 000
8. Wesselényi strand öntözõ ber.felúj. 900 682 218
9. Kálvin u. 275 61 214
10. Köztársaság u. 4 555 556 3 999
11. Taksony u. 480 480 0
12. Széchenyi sétány játszótér felúj. 1 820 63 1 757
13. Vb. Mûvelõdési ház felújítása 1 980 1 980

Felújítási kiadás összesen: 4 875 28 679 4 342 24 337

Képviselõ-testületi határozatok alapján 
várható kötelezettségek 2007. január 1-tõl

adatok eFt-ban

Sor- Várható kötelezettség jocíme Képviselõ-testületi Várható kifizetésVárható kifizetés
szám döntés idõpontja idõszaka összege
1. Mogyoró u. óvoda építése 2006. 2007-2009 500 000
2. Györgyi Dénes tornaterem építése 2005. 2007-2021 312 000
3. Öregparki sétány beruházása 2006. 2007. 10 000
4. Strandi beruházás 2006. 2007. 11 400
5. Taksony u. felújítása 2006. 2007. 6 741
6. Összesen 840 141

Sor- Kötelezettség jogcíme Kötelezettség- 2006.VI.30.-ig Összesen
szám vállalás kifizetés 2006.VII.1-tõl 2007. 2008. 2009.után (4+5+6+7+8)

éve 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Mûködési célú hitel-törlesztés

(tõke + kamat )
2. Felhalmozási célú hitel-törlesztés

(tõke + kamat) (2.4+2.8) 255 487 30 489 57 889 58 768 650 289 1 052 922
2.1. Tõketörlesztés: Japán hitel 1995 132 754 16 936 35 671 38 212 650 289 873 862
2.2. Bef. csatorna 2002 48 620 3 548 2 482 2 000 0 56 650
2.3. Közvilágítás 2002 46 644 6 509 13 017 11 930 0 78 100
2.4. Tõketörlesztés összesen: 228 018 26 993 51 170 52 142 650 289 1 008 612
2.5. Kamattörlesztés: Japán hitel 0 0 0 0 0 0
2.6. Bef. csatorna 2002 5 681 315 176 78 0 6 250
2.7. Közvilágítás 2002 21 788 3 181 6 543 6 548 0 38 060
2.8. Kamattörlesztés összesen: 27 469 3 496 6 719 6 626 0 44 310
3. Beruházás, felújítás feladatonként 277 677 298 038 2 188 0 0 577 903
3.1. Szennyvízcsatorna-hálózat bõvítés 2004 273 301 295 851 0 0 0 569 152
3.2. Telephely (Rákóczi u. 34.) 2005 4 376 2 187 2 188 0 0 8 751
4. Összesen: (1+2+3) 533 164 328 527 60 077 58 768 650 289 1 630 825

Több éves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek célok
szerint, évenkénti bontásban e/Ft

2006. év
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Szerkesztõségi közlemény

Hagyományainkhoz híven az október 1-i önkormányzati választás elõtt lapunk lehetõvé teszi a bemutatkozást a polgármester- és

képviselõjelölteknek, valamint a kisebbségi önkormányzati jelölteknek. Összeállításunkban azok szerepelnek, akiknek a jelölését a

választási iroda hivatalosan is elfogadta, s akik fölhívásunkra elküldték a szerkesztõségnek arcképüket és bemutatkozó soraikat.

Tisztelt Választópolgárok Kápta-

lanfüredtõl, Almádin át, Vörös-

berényig!

Köszönöm Önöknek, hogy ajánló-

szelvényüket eljutatták hozzám, tá-

mogatták polgármester- és képvise-

lõ-jelöltségemet.

1958. március 15-én születtem

Zircen. 1963-ban költöztünk Bala-

tonalmádiba, ahol édesapám kör-

zeti orvosként dolgozott egészen

nyugdíjba vonulásáig, édesanyám

pedig asszisztensként tevékenyke-

dett.

Nõvéremmel és mindkét öcsémmel a balatonalmádi I. számú (ma

Györgyi Dénes) Általános Iskolába jártunk. A veszprémi Lovassy

László Gimnáziumban érettségiztem 1976-ban. A repülõgép-mûsze-

rész képzés után sikeresen felvételiztem a szolnoki Kilián György

Repülõmûszaki Fõiskolára, a repülõgép üzemmérnöki diplomámat

1982-ben szereztem meg. Ezután közel tíz évig különbözõ beosztá-

sokban a Malévnál dolgoztam. 1991-ben csoportvezetõként váltam

meg a légitársaságtól, hazaköltözésünk miatt.

1982-ben megnõsültem, három gyermekünk született, Judit és Ve-

ronika lányom egyetemisták, Dániel fiam gimnáziumba jár. Felesé-

gem asszisztens a bõrgyógyászati rendelõben.

1992 óta üzletvezetõként dolgozom a vörösberényi Gazdaboltban,

aminek társtulajdonosa is vagyok. Munkám mellett megszereztem

második, mûvészeti és tervezési szakmenedzser diplomámat a buda-

pesti Iparmûvészeti Fõiskolán.

Az 1998-2002-es önkormányzati ciklusban képviselõként vezet-

tem a testület idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport-bizottsá-

gát. A bizottság nevéhez fûzõdik az idegenforgalmi alap létrehozá-

sa. Ennek segítségével többletforrásokat biztosítottunk a város fej-

lõdéséhez. Ebbõl az alapból valósítottuk meg többek között a Pos-

ta-parkoló, a CBA és a Tempo elõtti parkolók burkolását. A mö-

göttünk hagyott ciklusban az oktatási és kulturális bizottság tagja-

ként, sok tapasztalatra tettem szert az oktató-nevelõ munka terén

is. 

A közéletben töltött nyolc év tapasztalatával, az itt élõ emberek sze-

retetének, bizalmának és bíztatásának köszönhetõen vállalom a meg-

mérettetést.

2003-ban létrehoztuk a Fidesz helyi szervezetét, melynek alapításá-

tól fogva elnöke vagyok. A képviselõ-testületben végzett tevékenysé-

gem bizonyította, hogy képes vagyok a város érdekeit megkülönböz-

tetni az egyéni- és csoportérdekektõl.

Polgármesterjelöltek

Tisztelt Választók Almádiban,

Berényben, Budataván és Káp-

talanfüreden!

A polgármesterség szolgálat. Sen-

ki sem születik polgármesternek. A

többség akaratából 2002-tõl megada-

tott nekem, hogy szeretett városunk

vezetõje legyek. Mindannyiunk javá-

ra dolgoztam, nem a magam érdeké-

ben. Az együttmûködést kerestem,

még ha nehéz döntéseket kellett is

hozni. Vitákkal, de mégis együtt, be-

csülettel teljesítettünk.

Sokat tettünk, de rengeteg még a

feladat és az eredmény mindenkié.

Elkészült újabb 850 ingatlan szennyvízcsatornázása. Utakat építet-

tünk. Megszépültek az öregparki sétányok. Készen van a Wesselényi

strand elõtti tér felújítása és a Baross utca díszburkolása. Városköz-

pontunk és parkjaink szebbek, virágosabbak lettek. Bõvült és jobb lett

a közvilágítás. Új és új rendezvényeket támogattunk s ezzel sok új ven-

déget szereztünk. S mindemellett még mûködési költségeinket is csök-

kentettük.

Becsületes együttmûködést szeretnék. Az elmúlt idõszakra jó szív-

vel, tiszta lelkiismerettel, a becsületes munka tudatával tekintek visz-

sza. Emelt tekintettel és büszkén, megedzõdve, elszántan és felké-

szülve a feladatokra, együttmûködõ partnereket remélve kérek bizal-

mat.

Mit teszek, ha bizalmat kapok? Egy ciklus rövid idõ az elképzelé-

sek valóra váltásához. Sokat tanultam. Elkötelezett vagyok városunk

fejlesztése és gazdaságának megújulása iránt.  Stabil gazdálkodást fo-

gunk elérni. Folytatjuk az Öregpark felújítását. Megvalósítjuk a Wes-

selényi strand átépítésének II. ütemét, a gombák épületeinek és kör-

nyezetének rendbetételét. Megkezdjük a városközpont felújítását és a

sportpálya szabadidõ központtá fejlesztését, továbbá új óvoda létesí-

tését. Megtaláljuk a módját a Györgyi Dénes iskola felújításának és a

tornaterem megépítésének.

Változást, további fejlõdést szeretnék, felelõs, közös munkát. Min-

den fejlõdés alapja az összefogás, az együttmûködés és a nyugodt, bé-

kés munka. Egy várost szolgálunk, közös a feladat. Ne az határozza

meg tetteinket, ami szétválaszt, hanem azt keressük és találjuk meg,

ami összeköt bennünket. Elsõsorban mindannyian balatonalmádiak

vagyunk, aztán Balaton-parti települések lakói, Veszprém megyeiek,

magyarok és csak ezután szimpátiánk alapján valamelyik ideológiai

irányzat támogatói. Ennek alárendelni egyéni és csoportérdekeinket

minden jelölt kötelessége.

A polgármesterként eltöltött 4 év után most újra bizalmat kérek. Te-

szem ezt az elvégzett munka, igaz barátaim és önzetlen támogatóim

bíztatásától vezérelve.

Pandur Ferenc
független polgármesterjelölt

Keszey János
Fidesz-KDNP polgármesterjelölt
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Képviselõjelöltek
Bálint Sándor

Fidesz-KDNP jelölt

58 éves vegyészmérnök vagyok. Közel három év-

tizedet kutatóként, aztán környezetvédelmi igazga-

tóként, majd 1998 májusától lemondásomig vezér-

igazgatóként dolgoztam a fûzfõi Nitrokémiánál.

Hetedik éve a Péti Nitrogénmûvek a munkahe-

lyem, a Társaság biztonságtechnikai és környezet-

védelmi munkáját irányítom. 1985 óta élünk Almá-

diban, de családunk kötõdése a városhoz a háború

elõtti idõkig nyúlik vissza.

Feleségem vegyészmérnök, köztisztviselõ,

Veszprémben dolgozik a megyei élelmiszeripari

ellenõrzésben, mint felügyelõ. Nagyobbik lá-

nyunk a szomszédos Övegesben angol-kémia szakos tanár, kisebbik lányunk

gyógytornász a Budai Irgalmasrendi Kórházban, biológus fiunk a gyógyszer-

kutatásban dolgozik Olaszországban, s van egy 12 éves unokánk.

Alapító elnöke vagyok a keresztény értékrendet követõ, nemzeti alapokon

álló Konzervatív körnek és világi elnöke a Balatonalmádi Római Katolikus

Egyházközösségnek. 2002-ben a Konzervatív Kör jelöltjeként választottak

meg önkormányzati képviselõnek, majd a gazdasági bizottság elnökének. 

Most a Fidesz jelölését elfogadva indulok a képviselõ-választáson. 

Balogh Csaba
független jelölt 

56 éves, nõs, két gyermek édesapja vagyok. Az

Önök felhatalmazása alapján 1998-ban képvise-

lõ lettem, majd 2002-ben újra bizalmat kaptam.

Ettõl az idõtõl a szociális bizottság elnökeként

dolgozom. A bizottság feladata az egészségügy,

a közrend és közbiztonság felügyelete is. Amire

szívesen gondolok vissza: a 24 órás rendõri ügye-

let (zöld rendõr) felállítása. Közel hatmillió forint

pályázaton való elnyerése, amibõl kiépült a térfi-

gyelõ rendszer, beszerzésre került egy rendszám-

felismerõ technika, a lopott kocsik kiszûrésére, és

több rendezvényt sikerült szervezni a fiatalkori

bûnözés megelõzésére. A szociális rendszer megbízható és folyamatos mû-

ködésére. A régi mûanyag buszváró helyett, 7 db fából készült buszváró fel-

állítására. Újraválasztásom esetén továbbra is a szociálpolitika, az egészség-

ügy, és közbiztonság terén szeretnék tevékenykedni. Ezenkívül kiemelt fi-

gyelmet fordítanék útjaink és közterületeink állapotának javítására. Bízom

abban, hogy Balatonalmádiban a megválasztandó testület képes lesz a lakos-

ság érdekében a megosztó politika helyett az együttmûködõ politikát válasz-

tani. Tisztelt választók! A városnak egy megfontolt, érdemi vitákat folytató

testületre van szüksége, ezért arra alkalmas, erre ráérõ, és tenni is akaró kép-

viselõket válasszanak. Köszönöm a kopogtató cédulákat, az eddigi segítsé-

güket, kérem további támogató bizalmukat ahhoz, hogy az új testület tagja

lehessek.

Boros László
független jelölt

(Balatonalmádi, 1944)

Nehéz tudomány a demokrácia. A legnemesebb

feladat ezt mûvelni. 

Élõ embernek még nem sikerült mindenki elis-

merését elnyerni, mindenki megelégedésére cse-

lekedni. A képviseleti demokráciában a nép meg-

bíz valakit (valakiket), akit alkalmasnak talál, aki-

ben megbízik, akitõl a köz javára, és a közösség

érdekében végzett, önzetlen döntéseket és tevé-

kenységet vár.

Ennek próbáltam megfelelni eddig is, és ezt tu-

dom ajánlani most is, egyéni és csoportérdekek

képviselete helyett.

Lakható Almádi helyett „élhetõ Almádit” szeretnék, ahol biztosítva van a

lakosság megélhetése, és gyermekinknek nem kell elvándorolni, sem kiván-

dorolni, ahol az összetartás alapja a szeretet, és nincs széthúzás, nincs hábo-

rú. Ennek a célnak az érdekében, minden megválasztott képviselõvel vállalom

az együttmûködést. 

Bors Sándor
független jelölt

44 éves vagyok. 12 éves koromtól élek Balaton-

almádiban. Nõs vagyok. Négy gyermekünk van.

Feleségem tanárként dolgozott a két kisebb gyer-

mek megszületéséig. A Budapesti Mûszaki Egye-

tem elvégzése után, okleveles villamosmérnök-

ként a már megszûnt Bauxitkutató Vállalatnál

programozóként dolgoztam. Három év eltelte

után az Almádi Kommunális Üzem számítástech-

nikai vezetõjeként ismerhettem meg a város köz-

tisztaságával foglalkozó üzemét. 1992-ben saját

szoftverfejlesztõ számítástechnikai vállalkozást

alapítottam. 

1998-2002 között képviselõként a gazdasági bizottságban dolgoztam. Az

ekkori tiszteletdíjam teljes összegét kulturális rendezvények, alapítványok, ci-

vil szervezetek támogatására, játszótér- és útépítésre fordítottam. 

Nem vagyok semmilyen párt tagja. Úgy gondolom, hogy az önkormányza-

ti képviseletnek pártpolitikától mentesnek kell lenni. A város érdekeit kell

szolgálni. Amennyiben bizalmukkal megtisztelnek, azon leszek, hogy Bala-

tonalmádi önkormányzata a lehetõ legjobban szolgálja az Önök érdekeit. 

Czuczor Sándor
független jelölt

A jött-maradt balatonalmádiak lelkes táborát gya-

rapítom népes családommal együtt már majdnem

húsz éve. Öreghegyi házunkból kitekintve itthon

érezzük magunkat Vörösberényben, Kápta-

lanfüreden, Budataván és Almádiban. Barátaimat

és kollégáimat is szívesen hívom ide ebbe az em-

berarcú észak-balatoni kisvárosba.

Többezeréves múlttal bíró településünk még

csak tizenéves város, amelynek meg kell találnia

az õt megilletõ helyét a kelet-balatoni kistérség-

ben, a régióban és az Európai Unióban is. A né-

pi diplomácia kapcsolatteremtõ és fenntartó ere-

je csak most kezd igazán kibontakozni nálunk az oktatás, a kultúra, a mûvé-

szet és a sport területén. Eddig is ezt éreztem fõ tevékenységi területemnek,

és ezután is ezen szeretnék munkálkodni, amit talán tükröznek eddigi be-

szédeim, cikkeim, elõadásaim és könyveim. Eleink is csak akkor tudtak bol-

dogulni, amikor összefogtak, legyen az aratás, házépítés vagy szüret. A fej-

lõdésért, a magyarságért és a Balatonért is sokat tevõ gróf Széchenyi István

intelme mindannyiunknak szól: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem

lehetetlen.“ A mostani nehéz idõkben ez az útmutatás még aktuálisabb, mint

valaha. Remélem, hogy nem csupán egy kéttannyelvû iskolaigazgató szá-

mára. 

Dr. Dávid Gyula
Fidesz-KDNP jelölt

41 éves vagyok, születésem óta Balatonalmádi-

ban élek. Közgazdász feleségem és 2 éves kisfi-

unk, Csongor biztosítja számomra a boldog csalá-

di hátteret. Az orvosi egyetem elvégzése óta, 16

éve a Veszprém Megyei Kórház I. Belgyógyásza-

ti Osztályán és a Gasztroenterológián dolgozom,

a belgyógyász és gasztroenterológus szakvizsgák

mellett 2 évvel ezelõtt egészségügyi szakmene-

dzser diplomát is szereztem.

Két ciklussal ezelõtt, 1998 és 2002 között váro-

sunk képviselõ-testületének tagja voltam. Azt ta-

pasztaltam, és azóta is úgy látom, városunk nem

élt kedvezõ adottságaival, a kínálkozó lehetõségeket nem, vagy gyakran sú-

lyos hibákat elkövetve használta ki. Az egyre szûkösebb források ellenére is

lehetne azonban mind az almádiak, mind az üdülõvendégek számára rende-

zettebb, tisztább, hangulatosabb környezetet, járhatóbb utakat, ügyfélközpon-

tú polgármesteri hivatalt, megújuló intézményeket biztosítani. A Balaton-part

megnyitásával növelhetnénk városunk vonzerejét, ami lehetõséget nyújtana a

városi korzó, az évek óta hiányolt városközpont kialakítására is. Munkámmal

a város megújításában szeretnék részt venni, ezért kérem, Keszey Jánost is tá-

mogassák a polgármesteri cím elnyerésében. 
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Dér András
független jelölt

Születésem óta itt élek a városban. Végzettségem:

mûvelõdésszervezõ. Jelenleg strandgondnokként

dolgozom. Megválasztásom esetén terveim a kö-

vetkezõk:

- tiszteletdíjam egészét közcélra fordítom, 

- a testülettel egyeztetve képviselõi körzetek

létrehozása, havonta fogadóórák, 

- a hét egyik napján meghosszabbított ügyfél-

fogadást a polgármesteri hivatalban, 

- tévé-közvetítést a nyílt testületi ülésekrõl,

- nemet mondok minden még önkormányzati

tulajdonban lévõ ingatlan eladására és kulturális-

oktatási intézmény bezárására, támogatom bölcsõdei csoport létrehozását, 

- fedett piacot Almádiban, szolgáltatóházat Vörösberényben, vasúti megál-

lóhelyet Budataván,

- gyalogátkelõhelyet a Szabadság utcai buszmegállónál,

- melegvízi kutatófúrás lehetõsége,

- állandó lakosoknak ingyenes belépést a strandokra,

- nagyobb horderejû ügyeknél a lakosság véleményének érvényesítése.

Szeretném, ha egyéni és pártérdekektõl mentes, a település fejlõdéséért fá-

radozó, a lakosság érdekeit védõ képviselõ-testület jönne létre; támogatásukat

elõre is köszönöm!

Felber Gyula
független jelölt

59 éves vagyok, három lányom, egy fiam, és egy

kislány unokám van. Három ciklusban választot-

tak meg képviselõvé, egyben pedig külsõ szakér-

tõ voltam. Alapítója és elnöke vagyok a Hercules

SE-nek. Alapító tagja, majd elnöke, jelenleg ku-

rátora az „Együtt Egy-másért” Nyílt Közalapít-

ványnak. Képviselõ jelölttõl elvárható, hogy tisz-

tában legyen a testület döntési mechanizmusával,

milyen kötelezõ és önként vállalt feladatai van-

nak. Ismerje a polgármesteri hivatal és a város in-

tézményeinek mûködését. Olyan döntéseket kell

hozni, hogy úgy érezzék magukat lakóink, város-

ban élnek. Aki képviselõ akar lenni, annak eddig is bizonyítania illett, hogy

joggal pályázik a választók bizalmára.  Lejárt az ígéretek ideje, hiteles em-

berekre van szükség a testületben, akik készek a kompromisszumokra, képe-

sek befogadni az újat, készek a többség érdekeinek megfelelõen döntést hoz-

ni a népszerûtlen kérdésekben is, kezdeményezõek, felvállalják szakterület-

üknek megfelelõen azt a többletmunkát, amely elõre viszi az életet, felvirág-

záshoz vezet. Szerénytelenség nélkül állítom, hogy sokat dolgoztam telepü-

lésünk érdekében, tapasztalatom van a képviselõi munkában. Akik ismernek,

remélem, ismerik tevékenységemet is. Kérem bizalmukat, számítok szavaza-

tukra. 

Gelencsér Márta
független jelölt

Tisztelt Választópolgárok! Szeretnék röviden

bemutatkozni: 51 éve születtem Vörös-

berényben, ahol édesapám is. Szüleim jelen-

leg is ott laknak. Egy felnõtt fiam és két uno-

kám van, õk Káptalanfüredre költöztek. Én

15 évig Budataván laktam, 9 éve az Öreghe-

gyen élek a párommal. Keszthelyen ven-

déglátóipari szakközépiskolát végeztem. Ta-

nulmányaim után Almádiban a Tulipán és

Auróra étteremben dolgoztam. Majd Csopa-

kon és Balatonfüreden voltam szállodavezetõ

és igazgatóhelyettes 20 évig. Jelenleg fizetõ-

vendéglátással foglalkozom. Miért szeretnék képviselõ lenni: a jelen-

legi testületben a nõk és férfiak aránya nincs egyensúlyban, ez is oka

lehet a döntések elhúzódásának. Új gondolatokra új emberek elõbb ké-

pesek. Én arra a feladatra vállalkozom, hogy Önökkel együtt állítom

össze a programomat Önökért. Fontosnak tartom a megalapozott elkép-

zelések támogatását, de nem elfelejtve a képviseltek elsõdleges érde-

két, akaratát. Célkitûzésem elsõsorban a mindennap ügyes-bajos dol-

gai megoldásában való részvétel. Hiszem, hogy ezek határozzák meg

életünket és közvetlen környezetünket. Amennyiben érdemesnek tartanak

rá, kérem, tiszteljenek meg szavazataikkal.

Gróf Tibor
független jelölt

Dr. Kerényi László polgármester úr ajánlott 4

éve a testületbe. Hogy megfeleltem-e az elvárá-

sainak, nem tudom, de azt igen, hogy valameny-

nyi döntésemmel igyekeztem a város érdekeit

szolgálni. Mérlegelés nélkül, ahogy azt annak

idején ajánlómtól tanultam. Ezt a munkát szeret-

ném folytatni egy olyan testületben, ahol isme-

retlen az ön- és csoportérdek, nem viszálykodik

a jobb- és baloldal, mert mindennek az alapja az

összefogás. Valahogy úgy, mint Füreden. S ak-

kor elkerülhetjük a Balaton-parti települések se-

reghajtó szerepét, bár ezzel az összehasonlítás-

sal messze nem értek egyet. Mert igen is értünk el eredményeket az elmúlt

ciklusban, még ha vannak olyanok, akiknek most érdeke elfeledtetni mind-

ezt. Persze mindenen lehet és szükséges is javítani. Lassan befejezõdik a vá-

ros közmûvesítése, most már utak kellenek, jó minõségûek. Repedeznek a

kamionforgalomtól berényi mûemlék templomjaink, megoldást kell talál-

nunk a forgalomkorlátozásra. De a Fórum csomópontnál is évek óta veszé-

lyes a közlekedés, egy körforgalmas keresztezõdés enyhítené az ott élõk

gondjait. Élhetõ várost szeretnék, ahol a fiatal lakást, munkát és szórakozást

talál, a nyugdíjas nyugalmat és biztonságot. Nem egymás kárára. Segítve a

másikat. Az Önök bizalmából megválasztott képviselõ testület támogatásá-

val. 

Hegyi Zoltán
Fidesz-KDNP jelölt

56 éves kertészmérnök vagyok. 1979-ben építet-

tem nyaralót az Öreghegyen, 1989 óta  élek és dol-

gozom Balatonalmádiban. Almádi és talán az

északi part legnagyobb strandját vezetem harma-

dik éve.

A strandok, parkok, közterületek üzemeltetésé-

ben, rendezésében, pályázatok elõkészítésében a

város költségvetésének racionalizálásába mint

képviselõ szeretnék bekapcsolódni.

A jelenlegi testületben nincs hasonló képesí-

tésû.

A képviselõi státusz arra ad felhatalmazást,

hogy a testületi szavazáskor kifejezetten szakmai és ne politikai döntések szü-

lessenek, mert ez szolgálja a város érdekét.

Ezekhez a jobb döntésekhez kérem az Önök támogatását.

A képviselõi munkához felajánlom szakmai tudásomat és a szakmában el-

töltött 30 éves gyakorlatomat.

Dr. Hoffmann Gyöngyi
független jelölt

(Fidesz-KDNP támogatással)

Vörösberényben születtem 1959-ben, és itt is

nevelkedtem. A középiskolát  Veszprémben vé-

geztem, majd a szombathelyi Berzsenyi Dániel

Tanárképzõ Fõiskolán szereztem meg elsõ dip-

lomámat történelem-népmûvelés szakon. A Bu-

dapesti Közgazdaságtudományi Egyetem turiz-

mus szakközgazdász kurzusának elvégzése után

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Ka-

rán szereztem jogi doktori címet, majd 2006 ele-

jén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és

Államtudományi Karán végeztem Európa jogi

szakjogászként, kitûnõ eredménnyel. Jelenleg

egy ügyvédi irodában dolgozom. A 2002. évi választásokon képvisélõként

a legtöbb szavazatot megszerezve lettem a képviselõ testület tagja. Az el-

múlt 4 év alatt a testület egyik legaktívabb tagjaként vettem részt az önkor-

mányzati munkában, és úgy érzem, több területen sikerült tenni városunk

érdekében. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás új lehetõségeket és egy-

ben kihívásokat is teremtett. A következõ ciklusban szeretném a megkez-

dett munkát folytatni, amelyhez a frissen megszerzett európai szakjogász

végzettségemet is hasznosíthatom. A választásokon független képviselõje-

löltként, Fidesz és KDNP támogatással indulok. Ehhez kérem az Önök to-

vábbi megtisztelõ támogatását.
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Horváth Attila
Fidesz-KDNP jelölt

Almádi a Balaton északi kapuja, gyönyörû fekvé-

sû és kitûnõ adottságú város. Mégis úgy tûnik szá-

momra, mintha az elmúlt 16 évben megállt volna

az idõ! Az eddigi képviselõ-testületek tevékeny-

sége nem sikertörténet, pedig minden lehetõség a

kezükben volt! A pillanatnyi megoldások, önös

érdekek hosszú távon nem térülnek meg, és nem

erõsítik a város regionális pozícióját.  Elég, ha kö-

rülnézünk a szomszédos településeken, õk megér-

tették a XXI. század új kihívásait és rendre meg-

elõztek bennünket! Gyerekkorom óta az Öreghe-

gyen élek, itt alapítottam családot. Feleségemmel

felneveltünk három fiút, és már van két szép unokánk. A városban legtöbben

talán „sport-vadász boltosként” ismernek, mivel 25 évig voltam üzletvezetõ

Veszprémben. Tavaly mentem nyugdíjba, 42 munkában töltött év után. Tech-

nikumi, valamint felsõfokú kereskedelmi és munkavédelmi végzettséggel ren-

delkezem. Alapos helyismeretem birtokában kérem Önöket, tiszteljenek meg

bizalmukkal, hogy egy közös célért, Almádiért tevékenyen részt vehessek a

következõ önkormányzat munkájában. Teremtsünk közösen a fiatalok, a dol-

gozó emberek és a nyugdíjasok számára egy vonzóbb, élhetõbb várost! Hasz-

náljuk ki az idegenforgalomban rejlõ lehetõségeket, városunk ismét a szépsé-

gérõl és pezsgõ életérõl legyen híres… 

Janzsó Tibor
független jelölt

1942-ben születtem, üzemmérnöki diplomával

rendelkezem. Balatonalmádiban élek 25 éve, az

Árok u. 5. sz. alatt. Mint civil szervezet vezetõje

lehetõségemhez képest igyekeztem hozzájárulni

Balatonalmádi fejlõdéséhez és szépüléséhez. Lak-

ható város kialakulását minden itt élõ számára szív-

ügyemnek tekintek. Elégedetlen vagyok Balaton-

almádi fejlõdési ütemével, mivel nagymértékben

elmaradt a környék településeinek fejlõdésétõl. Ba-

latonalmádi ennél többet érdemel, és többre képes!

Az elmúlt 15 év lemaradásáért a város vezetését,

polgármestereit és képviselõit tartom felelõsnek.

Az elmúlt években több alkalommal részt vettem lakossági fórumokon, testüle-

ti üléseken, és elmondtam véleményemet, javaslataimat és kritikámat. Almádi-

nak, hogy az elmúlt idõszak lemaradását behozza és dinamikusan fejlõdjön, más

szemléletû, korrupciómentes vezetésre és képviselõkre van szüksége. Az ígér-

getések helyett cselekedni kell. Nem fogadható el olyan képviselõ, akinek sze-

mélye, családtagja vagy vállalkozása szerzõdéses jogviszonyban áll az önkor-

mányzattal, továbbá megélhetési szándékkal kíván képviselõ lenni. Én tisztelet-

tel és tisztességgel kívánom szolgálni Balatonalmádit és Polgárainak érdekeit.

Ezt szeretném bebizonyítani, és ezért, ha megválasztanak, tiszteletdíjam nagy

részét felajánlom városunk javára. Ha ezt elfogadják, szavazzanak rám.

Keszey János
Fidesz-KDNP jelölt

48 éves vagyok, nõs, három gyermekem van.

A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban

érettségiztem 1976-ban. A repülõgép-mûszerész

képzés után sikeresen felvételiztem a szolnoki Ki-

lián György Repülõmûszaki Fõiskolára, a repülõ-

gép üzemmérnöki diplomámat 1982-ben szerez-

tem meg.

Ez után közel tíz évig különbözõ beosztások-

ban a Malévnál dolgoztam. 1991-ben csoportve-

zetõként váltam meg a légitársaságtól.

1992 óta üzletvezetõként dolgozom a vörös-

berényi Gazdaboltban, aminek társtulajdonosa is

vagyok. Munkám mellett megszereztem második, mûvészeti és tervezési

szakmenedzser diplomámat a budapesti Iparmûvészeti Fõiskolán.

Az 1998-2002-es önkormányzati ciklusban képviselõként vezettem a testü-

let idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport-bizottságát.  A mögöttünk ha-

gyott ciklusban az oktatási és kulturális bizottság tagjaként tevékenykedtem.

2003-ban megalapítottuk a Fidesz helyi szervezetét, melynek elnöke vagyok.

Négy éve is azt mondtam, és véleményem azóta sem változott, hogy sikere-

ket az önkormányzati munka terén csak egy összeforrott, szakértelmen alapu-

ló csapatmunkával lehet elérni. 

Kócs Lajos György
független jelölt

Tõsgyökeres balatonalmádi lakosként úgy érzem, kellõ motiváltsággal ren-

delkezem a feladat ellátásához. 30 éves közalkalmazotti munkaviszonyom

van. Jelenlegi munkahelyem a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

(2002-ig Közösségi Ház).

A közelgõ önkormányzati választáson független képviselõként szeretném az

almádi polgárok érdekeit képviselni.

Komáromi Ottó
Fidesz-KDNP jelölt

Negyvenegy éves, nõs, három gyermek édesapja

vagyok 1995 óta lakom Balatonalmádiban.

Gépjármû technikusi végzettségemet követõen

munkám jóformán mindig a versenyszférához kö-

tött, ott is minden esetben a szolgáltatást célzó te-

vékenységekkel.

Dolgoztam közüzemi szolgáltató vállalat mû-

szaki hátterét biztosító cégnél, a fõvárosban sze-

mélyszállítóként, eleinte állami vállalatnál, majd

a magánszektorban. Ezt követte az élelmiszeripar,

ott is a kereskedelmi és disztribúciós tevékenység,

mely feladatot eleinte Budapesten, majd Balaton-

almádiban láttam el, ahol 2004-re az egész Dunántúl frisstermék ellátását

megoldottuk. Párhuzamosan egy informatikai vállalkozást is irányítottam,

ahol a vállaltok számára költségcsökkentõ megoldásokat fejlesztettünk. Mun-

kámat mindig a dinamizmus és a fejlõdést biztosító megoldások keresése és

alkalmazása jellemezte

Az Önkormányzati munkát, mint minden feladatot meggyõzõdésem szerint

kizárólag professzionális szinten és a legalázatosabban, a „megbízók” érdeké-

ben lehet csak végezni. A megszavazott bizalom esetében ennek szellemében

szeretnék tevékenykedni Balatonalmádiért.

Kutics Balázs
független jelölt

(Fidesz-KDNP támogatással)

57 éves vagyok, két felnõtt gyermek édesapja

és másfél éves kis unokám boldog  nagypapá-

ja.

Balatonalmádiban nõttem fel és 37 éve itt is

dolgozom. Családi vállalkozásban üzemeltetjük a

közkedvelt „Porció” vendéglõt.

2002-ben az Önök bizalmából képviselõ let-

tem. Úgy gondolom, hogy a nehéz gazdasági kö-

rülmények ellenére sikeres négy évet hagytunk

magunk mögött.

Képviselõi munkámat azért szeretném folytat-

ni, mert még sok megoldatlan feladathoz szeret-

nék segítséget nyújtani a következõ Önkormányzatnak.

Dr. Kutics Károly
Fidesz-KDNP jelölt

49 éves vagyok, két felnõtt gyermekem van. Al-

mádiban, az Öreghegyen nõttem fel, a II. számú

(Váci Mihály) Általános Iskolába jártam, majd a

veszprémi Lovassy Gimnázium után a Veszprémi

Vegyipari Egyetemen végeztem 1981-ben okle-

veles vegyészmérnökként, és 1984-ben a mûsza-

ki doktori címemet is ott szereztem. 

Elsõ munkahelyem az Egyetem volt, majd

hosszabb japán egyetemi ösztöndíj után Tokió-

ban egy környezetvédelmi tanácsadó cég fejlesz-

tési fõmérnöke lettem. 1997-ben kezdeményezé-

semre és aktív közremûködésemmel, japán fi-

nanszírozással indult el a majd 3 éves JICA Balaton projekt, amelyet késõbb,

már a Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs Kht.-jának ügyveze-

tõ igazgatójaként sikerült kétszer meghosszabbítani. Jelenleg a K+F

Consulting Kft. tanácsadó cég ügyvezetõje vagyok. Angolul és japánul jól

beszélek, amit az európai uniós és más nemzetközi kapcsolatok építésében

hasznosíthatok.

Balatoni patriótaként, úgy érzem, eddig is sikerült, és a jövõben is igyek-

szem tenni a Balatonért és szülõvárosomért.
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Láng Miklós
független jelölt

„Új arcok (is) kellenek az Önkormányzati testü-

letbe, mint amilyen te vagy” – biztattak jelentke-

zésre barátaim. Valóban, sokoldalú vagyok: ala-

pító tagja voltam a Szervezési és Vezetési Tudo-

mányos Társaságnak, valamint a Mûvészetbará-

tok Egyesületének; voltam országos vállalat

pénzügyi vezetõje, miskolci nagyüzem fõkönyve-

lõje, s anyagellátási fõosztályvezetõként mentem

nyugdíjba. Hasznos tapasztalatokat szereztem a

Fõvárosi Tanács Pénzügyi Osztályának adóügyi

csoportjában, ahová társadalmi munkásként kap-

tam meghívást. Egyházamban presbiteri tisztet lá-

tok el; a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság pedig szenátorává válasz-

tott. De a lényeg az, hogy nyugdíjasként is megõriztem a tevékenységemet.

Közgazdasági ismereteimet, valamint igen gazdag élettapasztalatomat – pár-

tok befolyásától mentesen – tudnám Almádi városa, lakói és vendégei hasz-

nára fordítani. Almádi elõtt szép jövõ áll; rajtunk, majdani képviselõkön mú-

lik, hogy a lehetõségekkel hogyan tudunk okosan, gazdaságosan élni. Özvegy-

ember vagyok, gyermekeim nincsenek, így valóban minden erõmet a közjóra

tudnám fordítani. Pártszimpátiától függetlenül kérem Polgártársaim támoga-

tását.

Lõrincz Attila
független jelölt

(Fidesz-KDNP támogatással)

Vörösberényben születtem, 1952. november 22-

én, tõsgyökeres berényinek vallom magam. Nõs

vagyok, két felnõtt gyermekem van. Lányom ag-

rármérnök, fiam kertépítõ technikus. Feleségem

Almádiban a CBA élelmiszerbolt egyik helyet-

tes vezetõje. Középiskolai tanulmányaimat

Keszthelyen végeztem, mezõgazdasági techni-

kusi végzettségem van. Családi gazdaságunkban

növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglal-

kozom. 

Célkitûzések, feladatok: felelõsségteljes va-

gyongazdálkodás, a vagyonvesztés megállítása.

A budatavai strandrekonstrukció elindítása. Civil szervezetek bevonása a dön-

tések elõkészítésébe, támogatásuk növelése. Egyházak támogatása, település-

részek arányos fejlesztése, a város igényeinek megfelelõ piactér kialakítása, a

szeméttelep rekultivációja. Útjaink fokozatos helyreállítása, önerõs útépítések

további támogatása. Lakásalap, illetve pályázatok felhasználásával bérlaká-

sok építése fiatal házasok részére. Malomvölgyben pihenõpark,

Vörösberényben a Templom térnél körforgalom kialakítása. A Veszprémi út

forgalmának a 71-es fõútra való levezetése a Séd patak mellett, súlykorláto-

zás bevezetése. 

Az Önök bizalmából 12 éve végzem képviselõi feladataimat Balatonalmá-

di érdekében. A további munkához kérem támogatásukat! 

Lõrincz Csaba
független jelölt

1966-ban születtem Veszprémben. Nõs vagyok,

két gyermekem (11 és 7 éves) van. Szakképzett-

ségem gépészmérnök, a fûzfõi papírgyárban dol-

gozom karbantartás vezetõként. Feleségem az

MH balatonfüredi kardiológiai intézetben dolgo-

zik

Születésem óta élek Balatonalmádiban. Mindig

érdeklõdéssel tekintettem a világra és benne Ba-

latonalmádira, lakóhelyemre. Érdekel az itt élõ

emberek sorsa, cselekvõ részese szeretnék lenni

az Almádi közéletnek.

Elképzelésem Almádi kulturális életének még

színesebbé, változatosabbá tétele. A város szépítésére, kulturáltabbá tételére,

útjaink, parkjaink javítására fordítanék kiemelt figyelmet.

További célom munkahely teremtés segítése, a közbiztonság javítása, a

vörösberényi városrész felzárkóztatása (járdák építése, csatornázás befejezé-

se), az almádi értékek, hagyományok megõrzése, továbbadása – röviden egy

sokkal szebb, élhetõbb Balatonalmádi megteremtése.

Elõre is köszönöm azok bizalmát, akik rám szavaznak. 

Pandur Ferenc
független jelölt

Megköszönöm a több, mint 1500 db polgár-

mesteri, és 200 db képviselõi ajánlószelvényt,

amelyekkel újra jelölt lettem. Sokat tettünk, de

rengeteg még a feladat, folytatni szeretném. A

képviselõség is szolgálat, ahogy a polgármes-

terség is az. A széthúzás a legnagyobb ellenfe-

lünk. Dolgozni akarok mindenkivel együttmû-

ködve, akit megválasztanak képviselõnek.

Rendelkezem a feladatok ellátásához szüksé-

ges szakmai tudással és kompromisszumkész-

séggel. Minden eredmény közös érdem. A

szennyvízcsatornázás, az útépítés, a sétányok, a strand elõtti tér felújítá-

sa és a Baross utca díszburkolása, minden. Becsület és korrektség az el-

sõ. A bizalom jegyében dolgozom. Vallom: csak jó szívvel, tiszta lelkiis-

merettel, a becsületes munkával lehet eredményt elérni. Mit teszek, ha bi-

zalmat kapok? Rengeteg a feladat. Szûkös idõk jönnek. Össze kell fog-

nunk a célok és az eszközök megválasztásában. Akkor városunk elõre lép.

Ez a cél! Változás kell. Egy várost szolgálunk, közös a feladat. A széthú-

zást az összefogás kell, hogy felváltsa. És félre a pártszempontokkal! El-

sõsorban mindannyian balatonalmádiak vagyunk. Ennek alárendelni

egyéni és csoportérdekeinket minden jelölt kötelessége. Én megteszem

ezt.

Pataki János
független jelölt

Pataki Jánosnak hívnak, Vörösberényben lakom.

Minõségbiztosítási mérnökként dolgozom. Füg-

getlen jelöltként, baráti és családi segítséggel in-

dulok a választásokon.

A város kulturális életében eddig is aktívan

részt vettem, ez ezután sem változik.

Célom legfõképp az, hogy az önkormányzati

döntések meghozatala a város és lakói érdekét

képviselje. Ne érzelmek és egyéni érdekek dönt-

senek, hanem objektív tényeken alapuló döntések

szülessenek. A város érdekeinek képviselete mel-

lett szûkebb pátriám, Vörösberény városrész érdekeinek képviseletét szeret-

ném ellátni.

Ebben néhány célom:

- a nagyméretû teherautók átmenõ forgalmának korlátozása,

- a közterületek tisztaságának, rendezettségének fokozása, környezetünk

védelme,

- a közterületen lévõ javaink védelme, megóvása, folyamatos karbantartása,

- virágos városért verseny, 

- a város adottságainak és lehetõségeinek jobb kihasználása.

Tisztelt Választópolgárok! Remélem e rövid bemutatkozás megnyerte

tetszésüket, és szavazataikkal támogatnak közös céljaink megvalósításá-

ban.

Pozsgai Nándor
független jelölt

Pozsgai Nándornak hívnak, 52 éves vagyok. Kö-

zel 30 éve lakom Balatonalmádiban feleségem-

mel és három gyermekemmel. Az elmúlt 6 évben

tanult szakmámban férfifodrászként dolgozom a

piactéri fodrászüzletben. Munkámból kifolyólag

sok emberrel vagyok kapcsolatban, akiktõl köz-

vetlenül értesülök az õket foglalkoztató városi

kérdésekrõl, problémákról, ötletekrõl. Többek

között ez inspirált arra, hogy elinduljak a képvi-

selõ-választáson.
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Primmer Istvánné sz. Prém Olga
független jelölt

58 éves könyvvizsgáló asszisztens vagyok. 34 éve

élek Balatonalmádiban. Két felnõtt gyermekem és

két unokám van. Kislányom szabadidejében a

Vörösberényi Népdalkört vezeti. 14 éve egy

könyvvizsgáló társaságnál dolgozom Veszprém-

ben, elõtte 7 évig a Balatonalmádi Kommunális

Kft. jogelõdjénél pénzügyi-számviteli területen

vezetõ beosztásokban dolgoztam. 1995-2001 kö-

zött a Kht., majd a Kft. felügyelõ bizottság elnö-

keként, míg a jelenlegi társaságnál a FB tagjaként

látom el az ellenõrzési feladatokat a tulajdonos

önkormányzat megbízásából. Az önkormányzat

pénzügyi bizottságában két ciklusban külsõ szakértõként tevékenykedtem,

sajnos sok esetben a szakmai érvek sem voltak elegendõek az elõterjesztések

megváltoztatásához. Képviselõként szükségesnek tartom felülvizsgálni az ön-

kormányzat kötelezõen ellátandó és önként vállalt feladatait, ill. ehhez kap-

csolódóan a rendelkezésre álló anyagi és humán erõforrásokat, a kistérségi tár-

sulások lehetõségeit. Az ingatlan vagyon megóvása érdekében felelõsségtel-

jes döntésre van szükség a felújítási, fenntartási kiadások tervezésekor. Az út-

építések sorrendjében prioritást a városérdek élvezzen. A kiadások mellett

szükséges a saját bevételek növelése a jogszabály adta lehetõség figyelembe

vételével. Munkám során vállalkozási és költségvetési gazdálkodás területén

szerzett jogszabályi és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok birtokában bízom

abban, hogy Önök támogatják jelölésemet. 

Schildmayer Ferenc
független jelölt

1990 óta sok év telt el, és minden negyedik évben

sor került polgármester és képviselõ testületi ta-

gok megválasztására. Ekkor röviden bemutatkoz-

nak az új jelöltek, valamint a megelõzõ ciklus új-

ra induló tagjai. Tanulságos elolvasni, mit írtak

(ígértek!) a jelöltek választást megelõzõen az Új

Almádi Újságban megjelent „bemutatkozásuk-

ban”. Szó esett a rászorultak támogatásától a tele-

pülés jövõképének formálásán át a közélet tiszta-

ságáig (valóban tiszta volt!) sok mindenrõl. Alig

történt említés az összefogás, az együttmunkálko-

dás, az együttgondolkodás szükségességérõl,

mint a testület ténykedésének legfontosabb elemeirõl. Nem lehet ezeket elég-

szer hangsúlyozni, alapvetõ fontosságukról beszélni, ennek ellenére az elmúlt

ciklusokban többször észleltük hiányukat. Úgy vélem, minden jelölt elõtt is-

mertek hazánk gazdasági problémái, amelyek nyilvánvalóan kivetülnek Al-

mádira is. Ez fokozottan igényli a kölcsönös bizalmat, az összefogást, az

együttmûködést mind a testületen belül, mind a település lakosságával.

Nagyon remélem, ez így lesz az ötödik ciklusban!

Silló Piroska
független jelölt 

28 éve élek városunkban, 7. éve dolgozom a pol-

gármesteri hivatal turisztikai referenseként, né-

hány nagyobb rendezvény szervezõje is vagyok

(Mazsorett-, Borfesztivál), s a források biztosí-

tása érdekében pályázatokat írtam. Korábban, 20

éven át vezetõként dolgoztam. A hajdani Bauxit-

kutató munkaügyi vezetõje, az Árkádia Hotels

Kft. ügyvezetõ helyettese, majd a Balatoni Regi-

onális Idegenforgalmi Bizottság gazdasági veze-

tõje voltam. A vállalkozások élete után megis-

mertem a költségvetési szféra világát, az önkor-

mányzat mûködési rendjét és speciális feltétel-

rendszerét, a testületi munka jelentõségét. Közgazdász és turisztikai mene-

dzser vagyok, s közigazgatási szakvizsgát is tettem. Oroszul, németül beszé-

lek. A természetgyógyászat is hivatásom. Jó kommunikációs és kapcsolat-

teremtõ képességgel, kompromisszum-készséggel rendelkezem, egyenes,

nyílt, õszinte, s tettekre kész ember vagyok. A béke, a harmónia megterem-

tésére törekszem. Mindig egy közösségért, annak elõrejutásáért, önzetlenül,

önkéntes segítõkkel dolgoztam. Ismereteimet, tapasztalataimat városunk

fejlõdése érdekében – a döntések szintjén is - szeretném a továbbiakban

hasznosítani és egyéniségemmel a Testületben az együttmûködést elõsegí-

teni.

Szabó Jenõ 
független jelölt

63 éves vagyok, 1979 óta élek Balatonalmádiban

családommal. A közigazgatásban 33 évet dolgoz-

tam, mindvégig pénzügyi területen. 1984-2002-ig,

nyugdíjba vonulásomig a Balatonalmádi Polgár-

mesteri Hivatalban, 1990-tõl megbízott pénzügyi

osztályvezetõi beosztásban dolgoztam. Az önök

szavazatai alapján az elmúlt ciklusban képviselõ-

ként tevékenykedtem, mint a képviselõ-testület

pénzügyi bizottságának elnöke. A közigazgatásban

eltöltött idõben szerzett tapasztalataimat felhasz-

nálva segítettem a testület munkáját az elmúlt négy

évben. A város mûködtetése és fejlesztése érdeké-

ben elengedhetetlen olyan program elkészítése, amely a lakosság és a civil szer-

vezetek véleményét is figyelembe véve testületi konszenzuson alapul. A köte-

lezõ és vállalt feladatokon túl a fejlesztési elképzelések fedezetének megterem-

tését további pályázatokkal tartom megvalósíthatónak. Fontos, hogy a meglévõ

források felhasználása ne ötletszerûen, hanem a már említett terv alapján történ-

jen. A hatékony, jó testületi munkát csak a hivatali dolgozók szakértelmének

igénybevételével tudom elképzelni. Tudásommal, tapasztalataimmal, testületi

összefogással a város mûködtetését, fejlõdését szeretném segíteni. 

Szakál Balázs
KDNP-jelölt

36 éves vagyok, feleségemmel 2 fiúgyermeket ne-

velünk. Képviselõ azért szeretnék lenni, hogy a vá-

rosunkban elõmozdítsam a keresztény értékrenden

alapuló polgári gondolkodást. Törekszem arra, hogy

átláthatóvá tegyük a város pénzügyi helyzetét. Pá-

lyázati forrásokat kívánok bevonni a város költség-

vetésébe, a helyi adórendszer átgondolását javas-

lom. Családcentrikus programot tervezünk elindíta-

ni. Településünkön is egészséges, sokgyermekes

családokra van szükség. Fiataljainknak is e modellt

kell ajánlani, továbbá segítséget kell nyújtanunk sza-

badidejük kultúrált, hasznos eltöltéséhez. Így szor-

galmazzuk fiataljaink városunkban való letelepedését. Törekszem a vendégfoga-

dás minõségi szintre emelésére. Kialakítjuk új nevelési-oktatási stratégiánkat, azt

új alapokra helyezzük. Tárgyalásokat folytatunk a Magyarországi Kolping Szö-

vetséggel a Kolping Iskola Balatonalmádiban történõ beindításáról. Felülvizsgál-

juk a vörösberényi óvoda visszaállításának lehetõségét. Javaslatokat kezdeménye-

zek az önkormányzati vagyon megtartására. Szorgalmazom településünk útháló-

zata rendbetételének folytatását, a csapadékvíz elvezetést. Ápoljuk, és szélesítjük

a Történelmi Egyházakkal kialakított jó kapcsolatokat, részükre közfeladataik,

szociális és karitatív munkájuk végzéséhez segítséget nyújtunk, a Vörösberényi

Erõdtemplom rekonstrukciójának elindításában és munkálataiban közremûkö-

döm; közös összefogással szorgalmazzuk a kegyeleti sírkertek kialakítását.   

Szántó Miklós
KDNP-jelölt

Több mint másfél évtizede élek itt feleségemmel,

egyetemista leányunkkal, középiskolás fiúnkkal.

Fõiskolai diplomával rendelkezem, több évtize-

des kereskedelmi tapasztalattal, emberismerettel

birok. A térségünkben jelentõs fejlõdés valósult

meg, melybõl,  úgy tûnik, városunk kimaradt.

Hozzuk be a lemaradást! Terveim: településünk

fiatalságának helyben tartásához értelmes prog-

ramkínálattal szeretnék hozzájárulni. Fontosnak

tartom a hagyományápolást, kulturális öröksé-

günk megõrzését. Mindent elkövetek a csatorná-

zás folytatásáért, az utak pormentessé tételéért.

Pályázatok felkutatásával elõsegítem a munkahelyteremtõ beruházásokat.

Fontos célom a szezonalitás meghosszabbítása. Részt veszek a MALOM-

VÖLGYI FESZTIVÁL rendezvénysorozat Malomvölgyben történõ kialakí-

tásában, és e fesztivál évenkénti megrendezését szorgalmazom, továbbá egy

víziszínpad terveinek kidolgozását is kezdeményezem. Javaslatom egy új ne-

velési-oktatási stratégia, melyben tárgyalásokat kezdeményezek a Magyaror-

szági Kolping Szövetséggel a Kolping Iskola Balatonalmádiban történõ bein-

dításáról. Felülvizsgáljuk a vörösberényi óvoda visszaállításának lehetõségét.

Odafigyelek a temetõk méltóságteljes kialakítására, annak megtartására. Meg-

köszönöm a segíteni tudás lehetõségét!
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Tolner István Dániel
független jelölt

Idestova harminckét éve Balatonalmádiban élek.

Abban a városban, ahol már anyai részrõl az õse-

im vagy jó tíz generáció óta Vörösberényben, atyai

részrõl meg 1901 óta az Öreghegyen laktak és la-

kunk is mindazok ellenére, hogy jó pár rossz dol-

gon és megpróbáltatáson keresztül mentek az or-

szágot igen csak megtépázó történelmi viharok vé-

gett! Nagyszüleim nehezen megszerzett birtokait

szinte egy tollvonással államosították, míg édes-

apámat a kommunista diktatúra próbálta beõrleni.

Nem sikerült, maradtak. Így én is itt nõttem fel,

egy gyönyörû, majdnem idilli kisvárosban, ahol

rengeteg mindent kellene megváltoztatni ahhoz, hogy tényleg idilli legyen és

azok, akik itt születtek, vagy ide hozta õket a sors, maradhassanak, ne kelljen

elköltözniük csak azért, mert nincs munka, biztonság, vagy bármilyen olyan

szolgáltatás, ami az életet szebbé, jobbá, egésszé teszi! Sokfelé jártam és tanul-

tam, határon innen és túl. Láttam jól mûködõ kis közösségeket, kiváló ötlete-

ket, tisztaságot, rendet. Kérek mindenkit, fiatalt, öreget, hogy ne féljünk az új-

tól, és menjünk el szavazni, válasszunk új, jobb képviselõtestületet Almádinak!

Tóth István
Fidesz-KDNP jelölt

60 éves vagyok. 1978 óta élek Balatonalmádiban.

A Viola utcában építettem családi házat, azóta itt

is lakom.

Végzettségem híradásipari technikus. 15 éve

egyéni vállalkozóként dolgozom saját üzletem-

ben. Szórakoztató elektronikai készülékek javítá-

sával, antennaszereléssel, elektronikai készülé-

kek árusításával foglalkozom.

Balatonalmádi és a Balaton elkötelezett polgá-

rának tartom magam, ezért szeretnék a közéleti

munkában részt venni. Célom, hogy városunk

szebb és élhetõbb legyen számunkra.

Szeretném, ha a város a Balaton-felvidék és a Balaton legszebb, legjobban

mûködõ települése lenne.

Támogatásuk esetén ennek érdekében kívánok dolgozni.  

Ujj Mészáros István
független jelölt

1946-ban születtem Vörösberényben. Gépész

üzemmérnöki végzettségem van. 1983 óta önálló

kisiparosként dolgozom. 1989-tõl rövid ideig az

MDF tagja voltam, de azóta semmilyen párthoz

nem köteleztem el magam, most is független je-

löltként indulok. Jelölésemet komoly küldetésnek

tartom. Megválasztásom esetén szeretném szerény

mértékben elõsegíteni városunk jó irányú fejlõdé-

sét és gyarapodását, hogy a település minden része

azonos mértékben részesüljön a felmerülõ igényé-

hez mérten a rendelkezésre álló anyagiakból. Sze-

retném és küzdeni fogok érte, hogy politikai hova-

tartozás nélkül minden megválasztott tisztségviselõ azon fáradozzon, hogy

B.almádiból egy európai színvonalú üdülõhely váljon, ahol a lakosság otthon

érzi magát, ahová az üdülõvendég rendszeresen visszajár szórakozni, pihenni,

a pénzét elkölteni. Biztosan tudom, ha mindannyiunk számára a becsületes em-

beri tevékenység a mérce, akkor közös erõvel Almádi ismét a Balaton gyöngy-

szeme lesz. Ehhez kérem és egyben köszönöm is a támogatásukat.  

Varga Árpád
Fidesz-KDNP jelölt

Nagyszalontán születtem 1944. június 11-én. Az

általános iskolát Újkígyóson, az építõipari techni-

kumot Szegeden végeztem. Az Ybl Miklós Építõ-

ipari Mûszaki Fõiskola Építõipari Kar magasépí-

tési szakán üzemmérnöki képesítést szereztem

1980-ban. Munkaköreim, beosztásaim: építésve-

zetõ technikus, mûvezetõ, beruházási elõadó, mû-

szaki ellenõr. 1967 óta a Nitrokémia Ipartelepek

alkalmazottja voltam, 1980-tól 1997-ig egy 5-7

fõs mûszaki ellenõri csoport vezetõjeként. Ezt követõen vállalkozóként mû-

szaki vezetést, tervezést végzek. 2004 óta vagyok nyugdíjas.

Szándékom az olyan testület és hivatal kialakításának segítése, amelynek mû-

ködése során a városban folyó és tervezett fejlesztésekrõl, változásokról az állan-

dó lakosok, nyaraló-tulajdonosok és vendégeink is kapnak korrekt tájékoztatást. 

Varjas Zoltán
független jelölt

39 éves, nõs, két gyermek édesapjaként élek szü-

letésem óta Balatonalmádi-Vörösberényben. Csa-

ládi vállalkozásban 1996 óta dolgozunk a szolgál-

tatás területén: egy mosodát üzemeltetünk. Elsõ

iskoláim a mûszaki pálya felé orientáltak, de a

családi kötelékek, illetve a balatoni turizmus ettõl

eltérített, így a vendéglátás és a mosás-vegy-

tisztítás területén is szakképzettséget szereztem.  

Célom, hogy városunk lapjának mottójául vá-

lasztott idézet, amely így hangzik: „azért vagyunk

a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”, ne

csak üres frázis, hanem örömteli valóság legyen.

A városi lét színvonalának emelése – különösen a családok életminõségének

javítása, a településrészek közösségformáló és -megtartó hagyományainak

megõrzése és ápolása – számomra nem jövõbeli feladat, hanem már jó néhány

éve zajló közéleti munkám vezérlõelve, amiért elõször tagjaként, késõbb el-

nökeként az 1910-ben alapított Vörösberényi Polgári Olvasókör keretében

minden tõlem telhetõt megtettem. Ezt a feladatot független képviselõként kí-

vánom ellátni. Ehhez tenni akarásom és tudásom, valamint rátermettségem

mellett keresztény neveltetésem és többéves közéleti tapasztalatom is erõt ad.

Dr. Walter Rózsa
Fidesz-KDNP jelölt

Bácsalmáson születtem, 50 éves vagyok. 1979-

ben Szegeden, a József Attila Tudományegyetem

Állam és Jogtudományi Karán végeztem, majd 19

éven keresztül az igazságszolgáltatásban polgári

bíróként tevékenykedtem. Rendelkezem felsõfo-

kú német nyelvvizsgával. Házasságkötésem óta –

1988-tól – élek Balatonalmádiban. Férjem Silye

Sándor, okleveles vegyészmérnök, kutatómér-

nök-vállalkozó. Sándor fiunk 14 éves, Kata kislá-

nyunk 11 éves, mindketten a Györgyi Dénes Ál-

talános Iskola tanulói. Kisfiam iskolakezdésekor

mondtam fel bírósági munkaviszonyomat. Azóta

egy nemzetközi kereskedelmi vállalkozásban tevékenykedem, amely – kötet-

len munkaidõs jellege folytán – lényegesen több – a gyermekeimre fordítha-

tó – szabadidõt és egzisztenciális hátteret biztosít számomra.  Balatonalmádi

az északi part egyik gyöngyszeme, tevékenységemmel – és 4 éves képviselõi

tapasztalatommal – a város érdekét kívánom szolgálni.

Zaharovits Sándorné
KDNP-jelölt

Több mint két évtizede élek családommal Bala-

tonalmádiban. A jövõ érdekében – a közjó szol-

gálatáért áldozatokat is vállalva – szeretnék dol-

gozni a közös célokért. Azért jelentkezem e szol-

gálatra, hogy Balatonalmádi újra régi fényében

pompázzon, városunk minden polgára nyugodt,

családias légkörben éljen, barátaink és vendége-

ink pedig visszavágyódjanak e gazdag múlttal

rendelkezõ, festõi szépségû tóparti nyaralóhelyre.

Céljaim között elsõként szerepel, hogy elõsegít-

sem Balatonalmádi – kultúrált városi kertekkel, a

strandra levezetõ utakon lugasokkal – a virágok és

parkok városa lehessen. Dolgozom a Kolping Iskola létrehozásán, hogy ezt

összekapcsolhassuk a munkalehetõségeket biztosító kisipar és kézmûvesipar

meghonosításával. Elképzelek egy délutáni zöldségpiacot a balatonalmádi

gazdálkodók számára. Segítem a vörösberényi óvoda visszaállítását, a fiata-

lok telekhez, lakáshoz, munkához juttatását és helyben tartását, szabadidejük

kultúrált eltöltését, az idõsekrõl való magas szintû gondoskodást. Támogatom

a történelmi egyházak közfeladatokat ellátó tevékenységét, az Erõdtemplom

rekonstrukcióját és kezdeményezem a búcsúi hagyományok visszaállítását.

Programomat a polgári változás és a keresztény-konzervatív értékrend mellet-

ti elkötelezettséggel, az újjáalakult KDNP vezetõségi tagjaként ajánlom.
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Dr. Kardos Józsefné
Benke Irén

Kaposváron

s z ü l e t t e m

1932-ben, ke-

resztény kö-

zéposztályba

tartozó, pol-

gári érték-

rendben élõ

családban. Kö-

zépiskoláimat

Kaposváron,

egyetemi ta-

nulmányaimat a budapesti ELTE könyvtár-

magyar szakán végeztem. 1953-ban kötöttem

házasságot dr. Kardos József orvossal, a ké-

sõbbi szolnoki tüdõgyógyásszal és kardioló-

gussal, akinek a családja apai-anyai ágon egy-

aránt német származású. Bajorországból tele-

pültek Somogyba. A családban elevenen él-

tek a német hagyományok, értékes bútordara-

bokat, mûtárgyakat õriztek; ezek ma itt van-

nak velünk Vörösberényben. A mi családunk

is õrzi a német hagyományokat, szokásokat,

környezetkultúrát. Adrienne leányunk német-

történelem szakon végzett Szegeden a JATE-

n, majd az idegenforgalomban találta meg hi-

vatását és lett egy nemzetközi szállodalánc

értékesítõje. Én magam 20 évig tanítottam né-

met nyelvet. 35 éve Balatonalmádi-Vörös-

berény vonzásában élek. Kezdetben telek-,

majd nyaralótulajdonosként. 1988-tól meg-

özvegyülvén otthonom a vörösberényi ház

hatalmas kertjével. Létrehoztam a Vörö-

berényi Horváth József Honismereti Egyesü-

letet. A továbbiakban képességeimet a német

kultúrkincs mélyebb megismertetésének kí-

vánom szentelni a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat keretei között.

Máhl Sándor
V ö r ö s b e -

rényben szü-

lettem 1942.

március 13-

án. Édes-

apám, Máhl

István föld-

mûves 5 hold

szántón és ke-

vés szõlõbir-

tokon gazdál-

kodott. Apai

nagyszüleim

egymás között még németül beszéltek, hiszen

családunk apai ágon német származású. A ha-

gyomány szerint a 18. század elején telepítés-

sel kerültek a Balaton-felvidékre. Innen raj-

zott ki a család a bakonyi falvakba, például

Olaszfaluba. A Máhl név az egyik leggyako-

ribb név a környéken.

Általános iskolát Vörösberényben vé-

geztem, utána Fûzfõgyártelepen szakmun-

kásképzõben tanultam. A fûzfõi papírgyár-

ban dolgoztam, elõször a papírgyártásnál,

majd a feldolgozásnál. Mûvezetõként men-

tem nyugdíjba 1999-ben. Azóta a család

õsi foglalkozása, a szõlészet-borászat tölti

ki napjaimat. 1965-ben nõsültem, felesé-

gem Debrecenbõl való, a munkahelyemen

ismerkedtünk össze. 

2 leányunk van, családosak, 3 unokával ör-

vendeztettek meg bennünket. A Német Ki-

sebbségi Önkormányzat keretei között az õsi

munkakultúrát szeretném képviselni és erõsí-

teni német gyökereinket.

Schneider József
56 éves va-

gyok. Har-

m i n c h á r o m

éve élek Bala-

tonalmádiban.

Bár a „ne-

héz idõkben”

nagyszüleim

német szárma-

zása nem je-

lentett elõnyt

családunknak,

kora ifjúsá-

gom óta érdekelt ez a népcsoport, gyermek-

korom óta tanultam nyelvüket.

A vendéglátóiparban szerzett közel 40

évnyi tapasztalatom, német nyelvtudásom,

konstruktív kapcsolatteremtõ képességem

szeretném az újonnan megalakuló helyi né-

met kisebbségi képviselõcsoportban mind-

annyiunk javára kamatoztatni.

Winkler Istvánné Szalay
Éva Cecília

1945. május

10-én szület-

tem Budapes-

ten. Ott jártam

általános isko-

lába. Középis-

kolai tanulmá-

nyaimat Vesz-

prémben foly-

tattam, majd

B u d a p e s t e n

szereztem szak-

képesítést általános ápolónõi szakra. 1964-

ben kötöttem házasságot Winkler Istvánnal,

aki akkor fûtés-, víz- és csõszerelõként dolgo-

zott. Édesapja, Winkler János a fûzfõ-

gyártelepi szakmunkásképzõ tanára volt. A

Winkler család német származású; a hagyo-

mányokat élénken õrzõ apósom sokszor be-

szélt nekünk azokról a jó tulajdonságokról,

melyeket a családtagok örökül kaptak a né-

met õsöktõl, a megbízhatóságot, szótartást,

rendszeretetet, önállóságra törekvést. Ezeket

én magam is nagyra értékelem.

1978-ban telepedett le a család Balatonal-

mádiban. 1986-tól a város egészségügyében

dolgozom, a házi betegápolásban dr. Sarkadi

Antal háziorvos mellett, jelenleg a központi

orvosi ügyeletben.

A német kultúra és a nyelv szeretete áthat-

ja egész családunkat. Családunk fiatalabbjai

kitûnõen beszélnek németül, én magam is be-

szélek németül. A német nyelv iránti érdeklõ-

dést szeretném felkelteni és a színvonalas

nyelvoktatást támogatni a Német Kisebbségi

Önkormányzat keretei között.

Wurst József
C s a l á d o m

apai ágon

osztrák szár-

mazású. Ausz-

tria keleti tar-

tományából, a

mai Burgen-

landból tele-

pültek át Kõ-

szegre. A ha-

gyomány sze-

rint szõlõter-

melõk, kocs-

márosok, vendéglõsök voltak, ezt folytatták

Kõszegen is. Édesapám, id. Wurst József há-

zasságkötése révén került Balatonalmádiba.

Édesanyám ismert vörösberényi családból

való. Nagyszüleim otthon egymás közt még

németül beszéltek. 1949-ben születtem.

Vörösberényben jártam iskolába, középisko-

lát Veszprémben végeztem. Kezdetben

Fûzfõgyártelepen gépkocsivezetõként dol-

goztam, majd mozigépész lettem Balatonal-

mádiban. 1986-tól személyszállító kisiparos

vagyok. Feleségem idegenforgalmi szakem-

ber, 25 éves házasok vagyunk. Erõsen kötõ-

döm a német-osztrák hagyományokhoz, szo-

kásokhoz, kultúrához, gyakran utazom Né-

metországba barátainkhoz. Nagyra értékelem

a német szaktudást, szorgalmat, gyakorlatias

gondolkodást, magas környezet- és lakáskul-

túrát. Ebben szeretnék példamutató munkát

végezni a Német Kisebbségi Önkormányzat

keretei között.

A német kisebbségi önkormányzat jelöltjei
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Fizetett hirdetés
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Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati és települési kisebbségi önkormányzati válasz-
tások közeledtével a választás lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalókról adunk tájékoztatást. 

Az önkormányzati választásokon – törvényben meghatározott feladat- és
hatáskörrel – helyi választási bizottság és szavazókörönként szavazatszámlá-
ló bizottság mûködik. 

A Balatonalmádi Helyi Választási Bizottság (képviselõ-testület által) vá-
lasztott tagjai: Fábián László HVB elnök

Szapáry Béla HVB elnök-helyettes
Szenthe Lászlóné HVB tag
Demeter András  HVB póttag

A választási bizottság megbízott tagjait a választókerületben jelöltet állító
szervezet ill. független jelölt legkésõbb 2006. szeptember 22-én, 16.00 óráig
jelentheti be a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság
megbízott tagjait ugyaneddig a helyi választási iroda vezetõjénél. 

1. Helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek és a megyei közgyûlés
tagjainak  választása

1.1. A szavazás ideje: 2006. október 1-jén, vasárnap,  6.00 órától 19.00 óra
1.2. A szavazás helye: Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár la-
kóhelye szerint kijelölt, az augusztus 4-ig megkapott Értesítõben feltüntetett
szavazókörben ill. igazolással a bejelentett tartózkodási helyen lehet. 

Szavazókörök Balatonalmádiban:
Szavazókör Cím Telefon

01. Kéttannyelvü Gimnázium (aula) Rákóczi u. 39 438-888
02. Györgyi Dénes Általános Iskola

(tornaszoba) Bajcsy Zs. u. 30 438-352.
03. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

(alsó szint) Városháza tér 4.438-011
04 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

(felsõ szint) Városháza tér 4.574-455.
05. Mogyoró úti Óvoda  (tornaszoba) Mogyoró u. 1 438-341
06. Vörösberényi Kultúrház    (aula) Gábor Á. u. 6. 431-353
07. Vörösberényi új Általános Iskola (aula) Thököly I. u.1.  594-230

- Az elõzõ választás után elnevezett ill. új közterületek besorolása: a teljes
Tavasz utca és a Huszár utca a 3. sz. szavazókörhöz, a Vadász köz a 7.sz.
szavazókörhöz tartozik.

- Az a választópolgár, aki 2006. július 11. elõtt létesített és a választáskor
érvényes tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást kérhet a lakhelye
szerinti illetékes jegyzõtõl. Az igazolással a tartózkodási helye szerinti
szavazókörben szavazhat. Igazolást  - személyesen, vagy meghatalmazott
útján - a lakóhely szerinti jegyzõtõl 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig
lehet kérni, ajánlott levélben pedig úgy,  hogy az, 2006. szeptember 26-ig
megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésõbb
2006.szeptember 29-én lehet kiadni. 

- Amennyiben a választópolgár mozgásában a szavazás napján akadályoz-
va van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelõzõen a
jegyzõtõl, a szavazás napján a szavazókör szerint illetékes szavazatszám-
láló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

1.3. A választás módja
- A helyi választásokon a választópolgárok három szavazólapot kapnak.

Külön szavazólap szolgál a települési önkormányzati képviselõk (kislis-
tás), a polgármester és a megyei közgyûlés tagjainak választására.

- Érvényesen szavazni hivatalos, a szavazatszámláló bizottság által a vá-
lasztó elõtt lebélyegzett szavazólapon, 

- a polgármester választására szolgáló szavazólapon csak egy jelöltre,
- a megyei közgyûlés tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapon

egy listára
- a települési önkormányzati képviselõk megválasztására szolgáló sza-

vazólapon legalább 1, legfeljebb 13 jelöltre
a jelölt vagy lista alatti vagy melletti körben tollal elhelyezett egymást
metszõ két vonallal (X, +) lehet. 

- Szavazni kizárólag a következõ érvényes igazolványok bemutatásával: 
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi típusú sze-

mélyi) vagy
- lakcímigazolvány ÉS

– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követõen kiállított, kártyaformátumú vezetõi engedély, 
- érvényes útlevél és EGT tartózkodási engedéllyel (EU-s állampolgár

esetén) 
Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának megkönnyítése

érdekében az „Értesítõ”-t szíveskedjék a választásra magával vinni. 

1.4. A választás eredménye
A választás szavazóköri eredményét a szavazatszámláló bizottság, az ön-

kormányzati képviselõk és a polgármester választás választókerületi eredmé-
nyét a Helyi Választási Bizottság állapítja meg. A jegyzõkönyvek a Polgár-
mesteri Hivatalban a választást követõ 3 napig megtekinthetõk.

2. A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választása

Balatonalmádi Város Helyi Választási Bizottsága – mivel a törvényes fel-
tételek fennálltak - a települési német kisebbségi önkormányzati választást
2006. október 1. napjára kitûzte.

A kisebbségi választási eljárás a helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásával párhuzamosan, de attól elkülönülve folyik. 

A települési kisebbségi választáson a Helyi Választási Bizottság és 5 tagú
választott szavazatszámláló bizottság mûködik. 

2.1. A szavazás ideje: 2006. október 1-jén, vasárnap,  6.00 órától 19.00 óra
2.2. A szavazás helye: A kisebbségi választás számára külön kialakított
szavazókör

Kisebbségi szavazókör Balatonalmádiban Címe Telefon
08. Pannónia Kulturális Központ

Zóna étterem elõtere Városháza tér 4. 574-455

A kisebbségi önkormányzati választásokon a választópolgár csak azon a te-
lepülésen szavazhat, ahol lakik, igazolás kiadására nincs lehetõség. 

2.3. A szavazás módja
A települési német kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán az a

34 balatonalmádi választópolgár vehet részt, akit – kérelmére – felvettek a ki-
sebbségi választói jegyzékbe, s errõl augusztus 4-ig Értesítést kapott. 

Szavazni kizárólag személyesen, a kisebbségi szavazókörben a személy-
azonosság és lakcím – az önkormányzati választással kapcsolatban fentebb
részletezett okmányokkal történõ – igazolása után lehet.

A balatonalmádi  német kisebbségi szavazólapon a 5 jelölt a Helyi Válasz-
tási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepel. A választópolgár érvénye-
sen legalább 1, legfeljebb 5 jelöltre szavazhat, (minden településen, minden
kisebbségi választásnál).

2.4. A szavazás eredménye
Az öt legtöbb szavazatot kapott jelölt szerez mandátumot, amelyet a szava-

zatszámláló bizottság jegyzõkönyve alapján a Helyi Választási Bizottság ál-
lapít meg. Szavazatot nem szerzõ jelölt nem nyerhet mandátumot. Ha ötnél
kevesebb jelölt kap szavazatot, a választás eredménytelen.

A választási kampányról

A választási kampány 2006. szeptember 29-én 24.00 óráig tart. Kampányt
folytatni 2006. szeptember 30-án 00.00 órától október 1-jén19.00 óráig tilos! 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot elhelyezni csak
a vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak megfelelõen lehet.  (Kérjük, hogy
a plakátozni szándékozók a helyi rendelet betartása érdekében elõzetesen
egyeztessenek a közterület-felügyelõkkel: Polgármesteri Hivatal, Városgond-
noksági Osztály, II. em. 40-es szoba, tel: 88/430-344) 

Ve.törvény 42.§.(6): A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más
jelölt vagy jelölõ szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szava-
zást követõ 30 napon belül köteles eltávolítani. 

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást találnak a www.valasztas.hu
honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány
1.) mûködõ Választási Iroda, illetõleg a Választási Információs Szolgálat
munkatársai adnak hivatali munkaidõben:

Dr. Szûcs Sándor HVI vezetõ (I.em.23.szoba) telefon: 88/438-181
Kovács Piroska Rózsa HVI vez.h. (I.em.36.szoba) telefon: 88/430-254

- általános választási tudnivalók, 
- szavazatszámláló bizottságokba történõ személyi delegálás
- jogorvoslat 

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (Fsz.8.szoba) telefon: 88/431-851
Dr. Tallai Zsoltné HVI tag  (Fsz.8. szoba) telefon: 88/431-851

- választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
- igazolás kérése, 
- lakcímnyilvántartás 

A választás lebonyolításáról, a választási szervekrõl, a nyilvántartásba vett
jelöltekrõl a www.balatonalmadi.hu honlapon a Hirdetõtábla/Helyi Önkor-
mányzati Választások menüben is adunk tájékoztatást. 

Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY II.



152006 - SZEPTEMBER

Mûvészetbarátok

Egyesülete – 

balatonalmádi csoport

Szeptemberi mûsor
Szeptember 21-én, csütörtökön 17 órai kezdéssel tartjuk évadnyitó összejövetelün-
ket a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 1-2. szobájában. Vendégünk
Szelényi Pál mûvészeti író. Vetített képekkel kísért elõadásának címe: A régi
mûvészet valóságképe.
A rendezvényre ne csak Tagjaink jöjjenek el, hanem minden érdeklõdõt szeretettel
várunk! Az elõadás után – immár szokás szerint – tárgyakat sorsolunk ki a megje-
lentek között. Láng Miklós

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség

elméleti tanfolyamot indít
(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp kategóriában)

2006. szeptember 21-én 17 órakor
Igény esetén párhuzamosan tartunk délelõtti, délutáni és esti tanfolyamokat,

hogy diákok és dolgozók egyaránt részt vehessenek.
A részletekrõl érdeklõdjön ügyfélfogadásunkon vagy telefonon!
Az elméleti tanfolyamok helye az iskola ügyfélfogadó helyisége:

Balatonalmádi, Jókai u. 1. (Ipartestület-Szolgáltatóház)
Adó-visszatérítés, azonnali elméleti kedvezmény, részletfizetés, gépkocsi-választás!

Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12, K, Cs: 13-17. Tel: 06/20/471-6988
OKÉV. reg. sz.: 02-0088-03,  AL-858

T

Balatonalmádi Nyitva tartás:

Baross Gábor utca 39. H-P: 9-13, 14-17

Telefon: (30) 567-7023 Szo: 8-12 

Lakás-textíliák és ruha-anyagok akciója

50% kedvezmény
Egymillió Forint értékü árú kerül az akcióban eladásra. A kedvezményes árukat

külön polcokon helyeztük el. A polc áruválasztéka folyamatosan bõvül. (Ezekre

a kedvezményes tételekre más kedvezmény vagy kupon nem érvényesíthetõ.)

www.textil-bolt.hu

Lapostetõk és palatetõk

bontás nélküli javítása.
A legkorszerûbb anyagokkal, 10-12 éves garanciával

és referencia munkával, rövid határidõvel vállaljuk.

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

Tel.: 30/6323-185, 30/3856-957

Fizetett hirdetés

ÖNKORMÁNYZATI

VÁLASZTÁSI
GYÛLÉS ÉS 

JELÖLT BEMUTATKOZÁS

VÖRÖSBERÉNYBEN

2006. 09. 28-án 19 órakor

A BERÉNYI KULTÚRHÁZBAN

(Gábor Á. u. 6.)

Szeptember 8-9-10: szüreti rendezvények

13-án, 16 órakor: vezetõségi ülés

27-én, 17 órakor: zenés születésnapi rendezv.(júl., aug., szept.-ben születetteknek)

28-án: kirándulás Esztergomba. A kirándulás fakultatív jellegû. Az indulás ideje:

6 óra 30 perc. Az indulás helye: a berényi posta elõl. Visszaérkezés kb. 22

óra. Befizetések: szerdai napon 17 órától a berényi mûvelõdési házban. A

program megtekinthetõ ugyanitt.

Október 4-én: 17 órakor klubnap. Kártya, sakk stb.

11-én: 17 órától klubnap. Elõadás egészségügyi témáról. Boros Gyula klubvezetõ

Vörösberényi Nyugdíjas Klub

Köszönetnyilvánítás
A Balatonalmádiért Közalapítvány Kuratóriuma megbízásából 2006. év júliu-

sában felújításra került az „Öregparkban” található nyilvános illemhely.

A felújítás alapítványi pénzbõl, baráti összefogással, vállalkozások és Kht.

jószándékú és kedvezményes felajánlásából jött létre.

A kuratórium ezúton fejezi ki köszönetét:

• A Baumeister Kft – térkövezés (járdák), szegélyezés Károlyi Imre ügyvezetõnek

és munkatársainak

• SÁ-GÁ VITEKI Kft. – Elektromos munkálataiért Sári János ügyvezetõ igazga-

tónak és munkatársainak.

• Mészáros Ferenc – burkoló kisiparosnak

• Újvári György – Balatonalmádi Városgondnokság igazgatójának, és a Kommu-

nális Kht. munkatársainak, valamint

• Szabóné Kormosói Nelli és Szabó Zoltán organizációs munkáiért.

Köszönjük a Grafiti eltávolításában résztvevõ vállalkozásoknak, hogy munká-

jukkal elõsegítették egy fürdõváros majdani jobb megítélését.

Köszönet az összefogásért!

Balatonalmádiért Közalapítvány Kuratóriuma

Veszprémvármegye
Felújított palota a veszprémi várban

A Dubniczay-palota, amelyet 1751-ben Dubniczay István kanonok építtette, Szent
István napján nyílt meg újra. Az épület – a vár középpontjában, a püspöki palotával
szemben – Veszprém egyik legszebb emléke. A palotát története során többször át-
építették, így mai állapota több építési idõszak nyomát õrzi. A Dubniczay-ház telkén
átépítés nyomait õrzõ várfalakat tártak fel, köztük az 1500 körüli rondellához tarto-
zó vastag, külsõ falat. Az épületben a veszprémi Mûvészetek Háza fenntartásában
1983-tól 2005-ig, a felújítás kezdetéig kortárs alkotók mûveit bemutató Várgaléria
mûködött, számos kiemelkedõ hazai és nemzetközi mûvész bemutatkozására adva
lehetõséget. A palotában jelenleg két gyûjtemény látogatható. A Mûvészetek Háza
szervezetében mûködõ László Gyûjtemény, amely az emeleti termekben és az észa-
ki szárny tetõterében kapott helyet. A Várgalériában idõszaki kiállítások látogatha-
tók. A déli oldalon, az eredetileg magtárként szolgáló helyiség mellett rendezték be
a Tegulariumot, a Magyar Építõipari Múzeum Téglagyûjteményét. 

A Dubniczay-palota megújítására 1997-ben Veszprém tervpályázatot írt ki.
2002-ben dõlt el, hogy a felújítás után a Dubniczay-palota – a Mûvészetek Háza
egységeként – ad otthont a László Károly Mûvészeti Gyûjtemény közel kétszáz
darabját bemutató állandó kiállításnak. A palota felújítása 2005 tavaszán indult és
2006 nyarán fejezõdött be. A beruházás az európai közösség támogatásával való-
sult meg. A felújítás és a kiállítás teljes költsége 736 millió forint, ebbõl 718 mil-
lió forint vissza nem térítendõ uniós támogatás.

Borsos Miklós emlékkiállítása Tihanyban
Borsos Miklós (1906-1990) Kossuth- és Magyar Örökség-díjas szobrászmûvész

születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt augusztus 12-én a Ti-
hanyi Bencés Apátság galériájában. Az életmû javából válogató kiállítást Jókai Anna
Kossuth-díjas író nyitotta meg.  A szobortárlat október végéig látható Tihanyban, ahol
– a Balaton varázslatában – a neves mûvész életmûve jelentõs részét megalkotta.

Almádiak
Szõlõsi Máté tárlata Csopakon augusztusban volt látható a falu mûvelõdési há-

zában. A Balaton a falakon címû kiállítást Czuczor Sándor nyitotta meg. 
Veszeli Lajosnak nagy sikerû kiállítása volt a nyáron Gyomaendrõdön a városi

képtárban.



16 2006 - SZEPTEMBER

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Felelõs kiadó: „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma 

Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep

Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Tipográfia: Kiss Csaba

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860
Alapító szerkesztõ: Veszeli Lajos
Szerkeszti a szerkesztôbizottság:

Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,
Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter

Felelõs szerkesztõ: Sarusi Mihály
Hirdetés: 06-20/358-2360

Kéziratot és fényképet nem küldünk vissza.
A következõ számunk lapzártája: szeptember 28.

APRÓHIRDETÉS

Matematika, fizika és kémia tárgyakból korrepetálást, felkészítést vállalok (30-5479704).

Hosszú ideig angol nyelvterületen élõ fiatal nõ vállal angol korrepetálást Vörösberényben.

Érd.: 70/267-44-10.

Vadonatúj gitár bolti csomagolásban eladó. 20/ 358-2360

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat!

Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési 

lehetõséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!

Intenzív nyári tanfolyam indul!
Tanfolyamnyitó: 2006. 09. 14., 18 óra

a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint

délelõtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetõség.

Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27. 

Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107

T

VÁSÁROLJA MEG TÜZELÕJÉT NÁLUNK!
25 q felett INGYENES házhozszállítás - PONTOS MÉRÉS

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1450,- Ft/q 1350,- Ft/q
AKÁC 1650,- Ft/q 1550,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1990,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2040,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1890,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2250,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2390,- Ft/q
Oroszlányi dara /magyar/ 17460-20460 2250,- Ft/q
Oroszlányi dió /magyar/ 17460-20460 2390,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS
A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörû 

szolgáltatásokkal (kisebb kárrendezéssel is) várja kedves ügyfeleit!
Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!

Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett)
Tel.: 88/574-400 Fax: 88/574-401

Mobil: 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!
Cím: Balatonalmádi-Budatava, Fûzfõi út 71.

MOL benzinkút mögötti üzletsoron
A termékkínálatunk a weblapon megtekinthetõ:

www.sutisziget.atw.hu

• Helyben sütött kenyér-zsemle

• Többféle pogácsa

• Édes- és sós aprósütemények

• Kuglóf

• Kalács

• Rétesek

• Hot-dog

• Hamburger

• Mini pizzák

• Kávék

• Üdítõk

• Teák

Nyitva tartás:
H.-SZ.: 7-21

V.: 14-21

Elõrendelés felvétele:
30/ 499-0286

30/ 681-6063

17.00 után

házhozszállítást
vállalunk

Balatonalmádi

egész területén.

Díja: 150 Ft

Fizetett hirdetés!

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önöket a FIDESZ Balatonalmádi Csoportjának 
választási kampány-nyitó rendezvényére!

Helyszín: Bortár, Balatonalmádi, Thököli u. 1.
Idõpont: 2006. szeptember 19., 18 óra

Vendég: ÁDER JÁNOS
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alelnöke

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!        
FIDESZ- Balatonalmádi Csoport

2 napos pályázatíró, projektmenedzsment és üzleti
stratégiaépítés tréningek indulnak

Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális központban!

A tréningek elméleti és gyakorlati modulokat egyaránt tartalmaznak és

moduláris felépítésûek. 

Az e-learning és a hagyományos képzések elemeit kombináló tréningek

moduljainak felépítésénél arra törekedtünk, hogy a résztvevõknek a

gyakorlati életbe átültethetõ hasznuk váljon és tudásukat hosszú távon is

kamatoztatni tudják. 

A képzéseket mindenkinek ajánljuk, akik a jövõben bõvíteni szeretnének

vállalkozásuk, intézményük vagy egyéni karrierjük lehetõségeit!

Idõpontok:

Pályázatírás: 2006. szeptember 22-23, 2006. október 6-7

Projektmenedzsment: 2006. szeptember 29-30, 2006. október 6-7

Üzleti stratégiaépítés: 2006. október 13-14, 2006. október 6-7

A tanfolyamok ára: 15.600.- + Áfa / fõ

A tanfolyamok részletes tematikájáról illetve egyéb kérdésekrõl érdek-

lõdni lehet: 

Pék Dorottya

06/30 20 21 789

info@cureconsulting.hu


