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A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész, 
Ha balga módra véle visszaélsz! 

William ShakespeareKovács Piroska Rózsa felvétele



MI VAN AZ ÚJSÁGBAN?
RÖVID TARTALMI ISMERTETÉSEK 2.

1991. I. szám, január. Ki volt ő? Dr. Óvári Ferenc veszprémi 
ügyvéd, almádi szőlőbirtokos, országgyűlési képviselő, felsőházi 
tag életrajza. Kiterjedt munkásságának rövid összefoglalása, 
különböző funkcióinak ismertetése.
Óvári kilátó. Rövid ismertetés a rekonstrukció folyamatáról.

1991. II. szám, február. Almádi és a balatoni gőzhajózás. A bala
toni gőzhajózás történetének első évtizedeiről szóló ismertetés. 
Az almádi kikötő megnyitásának időpontja 1890. június 7. A 
cikk 1846 és 1891 évek közötti, hajózási eseményeket ismerteti.

1991. III. szám, március. A Pinkóci csárda történetéből. A cikk 
ismerteti a káptalani tulajdonú csárda, 1744 és 1841 közötti bér
leti szerződéseit. Kitér az épület állagára, illetve a szükséges 
javítási munkákra. Érdekes az épület helyiségeire, azok méreteire 
és építési anyagaira utaló adatsor.

1991. IV. szám, április. Almádi első nyaralóépületeiről. Az 
ismertetés mellékleteként 11 nyaralóépületről megjelent képes 
levelezőlapok ábrázolják az 1889 és 1900 között készült 
épületeket. Nem minden épületről jelent meg képeslap, így az 
ismertetés messze nem teljeskörű.

1991. V. szám, május. Almádi első strandja. A fürdőház rossz 
állapota szükségessé tette egy új, modern strand létesítését. 1922. 
év szezonjára elkészült a strand első üteme. Évről évre folytatták 
az építést és 1926-ra teljesen kiépült az 500 kabinnal rendelkező, 
akkor a Balaton legnagyobb strandja.

1991. VI. szám, június. Indul a szezon... A cikk a Veszprémi he
tilapokban megjelent írásokból idéz néhány érdekesebb részletet. 
A zl878 é s  1889 közötti időben keletkezett, az aktuális szezonra 
vonatkozó híradások bemutatják a korabeli életet, néhány kép
ben.

1991. VII. szám, július. "Van már vasút, éljen Kossuth!" A 
veszprémi újságokban, 1877 és 1910 között megjelent cikkek a 
vasútról, illetve annak építéséről.

1991. VIII. szám, augusztus. Egy balatoni sportesemény évfor
dulójára. 1938 augusztusi. Szent István nemzetközi repülőtúra 
almádi vonatkozásai a veszprémi újságokban.

1991. IX. szám, szeptember. Almádi népessége. Almádi lakosok 
számának változása 1829 és 1895 között. Érdekes demográfiai 
adatokkal.

1991. X. szám, október. Almádi hegyközség történetéből. Rövid 
ismertetés a hegyközség életéről és szabályairól 1869-ig.

1991. XI. szám, november. Régi képviselő-testületi ülésekről. 
Almádi önálló község 1869 évtől. A cikk 1869 és 1925 évek 
közötti ülésekről megjelent írásokkal foglalkozik.

1991. XII. szám, december. Karácsony hava eseményei. A té
len csendes üdülőhelyről szóló írások, 1877 és 1903 közötti 
évekből.

1992. I. szám, január. Két újsághír között... 1914-ben épült, 
1950-ben államosították, 1991-ben privatizálták a Vasutas 
Üdülőként ismert épületet. Végül 2008-ban lebontották.

1992. II. szám, február. A Szent Imre plébániatemplom 
építéstörténetéből. Az újságcikk vázlatosan ismerteti az építés 
előzményeit, valamint lefolyását az 1930. évi felszentelésig.

1992. III. szám, március. Balatoni Szövetség. A cikk rövid átte
kintést ad a Balatoni Szövetség megalakulásának körülményeiről, 
valamint tevékenységéről és annak szükségességéről, valamint 
Óvári Ferenc szerepéről.

1992. IV. szám, április. Emlékezés 1848 márciusára. A ünnepi 
beszéd Francsics Károly korabeli naplójának felidézése volt.

1992. V. szám, május. Májusi hírek anno... 1772 és 1899 
között, májusban történt érdekesebb események ismertetése, 
korabeli iratok és újságok alapján.

1992. VI. szám, június. Egy intézmény megszűnik... Az egykori 
Zsófia gyermekszanatórium, ma már ismertebb nevén nevelő- 
otthon bezárta kapuit. A cikk ismerteti az intézmény építésének 
előzményeit, valamint a felavatás teljes programját.

1992. VII. szám, július. Almádi első vendéglője. Az Almádi 
Fürdő Rt. 1883-ban megvette a Huber-féle szőlőbirtokot. 
Kibővítette az épületet és megnyitotta a Hattyú vendéglőt, ame
lyik hosszú évtizedekig minden rendezvény színhelye volt.

1992. VIII. szám, augusztus. 1902 nyaráról. Korabeli veszprémi 
újságok hírei alapján olvashatjuk a szezon érdekes és jelentős 
eseményeit. A legjelentősebb a Petőfi-szobor avatása volt.

1992. IX. szám, szeptember. Almádi Újság, Balatoni idénylap. 
Elődünk 1904. július 10-én jelent meg először, majd további 
hét alkalommal. A cikk az egyes számok tartalmi kivonatát 
ismerteti.

1992. X. szám, október. Nem jelent meg helytörténeti írás.

1992. XI. szám, november. Az almádi temetőről... A cikk rövi
den ismerteti a temető létesítését elrendelő határozato
kat. Továbbá ismertet néhány 1907. előtti településtörténeti ada
tot.

1992. XII. szám, december. Évforduló. Az írás az Almádi Kör 
1902. évi megalakulásának történetével foglalkozik. Részletesen 
ismerteti a Kör választott vezetőségének teljes névsorát.

1993. XI. szám, január. Közbiztonság, csendőrség, rendőrség. 
Az ismertetés az 1890-es évek végén megjelent újsághírekben 
megjelent bűntényekkel foglalkozik. Ezzel összefüggésben tár
gyalja a csendőrség tevékenységét, az önálló a csendőrörs meg
alakítását.

1993. II. szám, február. Almádi díszpolgárai. A cikk dr. Óvári 
Ferenc és Kánya Kálmán díszpolgári rangjával foglalkozik. *

1993. III. szám, március. Nemzeti ünnepünk. Az ismertetésből 
megtudhatjuk mikor iktatták törvénybe március 15-ét, mint 
nemzeti ünnepet.

1993. IV. szám, április. Budatava képeslapokon. A közölt hat 
képeslap bemutatja a településrész képét 1903-1938 között.

1993. V. szám, május. Vörösberény képeslapokon. Az ismertetés 
rövid szöveges rész mellett öt képeslapot tartalmaz.

Schildmayer Ferenc

Almádi képe a Balaton vízéről 1899-ben készült felvételen



A helyi önkormányzati választások közeledtével a választás 
lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról adunk 
tájékoztatást.

Az önkormányzati választásokon -  törvényben meghatáro
zott feladat- és hatáskörrel -  helyi választási bizottság és 
szavazókörönként szavazatszámláló bizottság működik.

A Balatonalmádi Helyi Választási Bizottság (képviselő- 
testület által) választott tagjai:

Fábián László HVB-elnök,
Szenthe Lászlóné elnökhelyettes,
Dr. Wirth Gyula HVB-tag, és 
Varga Ferenc HVB-póttag.
A választási bizottság további egy-egy megbízott tagját a vá

lasztókerületben jelöltet állító szervezet ill. független jelölt legké
sőbb 2010. szeptember 17-én, 16.00 óráig jelentheti be a válasz
tási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott 
tagjait ugyaneddig a helyi választási iroda vezetőjénél.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a megyei 
közgyűlés tagjainak választása

1. A szavazás ideje: 2010. október 3., vasárnap, 6.00-19.00 óra
2. A szavazás helye: Szavazni kizárólag személyesen, a választó- 
polgár lakóhelye szerinti, a 2010. augusztus 19-ig megkapott 
Értesítőben feltüntetett szavazókörben, Ült igazolással -  az erre 
vonatkozó szabályoknak megfelelően — a bejelentett tartózkodási 
helyen lehet.

Szavazókörök Balatonalmádiban:
01. Kéttannyelvü Gimnázium (aula)

Balatonalmádi, Rákóczi u. 39
02. Györgyi Dénes Általános Iskola 

Balatonalmádi, Bajcsy Zs.u. 30
03. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (alsó szint) 

Balatonalmádi, Városház tér 4.
04 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (felső szint) 

Balatonalmádi, Városház tér 4.
05. Mogyoróúti Óvoda (tornaszoba)

Balatonalmádi, Mogyoró u. 1
06. Vörösberényi Kultúrház (aula)

Balatonalmádi, Gábor Á. u. 6.
07. Vörösberényi új Általános Iskola (aula)

Balatonalmádi, Táncsics u. 1.
08. Zeneiskola 

Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 60.

3. Szavazás igazolással
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl -  2010. június 16-ig 

hivatalosan létesített és a választáskor érvényes -  tartózkodási 
hellyel is rendelkezik, a lakóhelye szerinti illetékes jegyzőtől kért 
igazolással a tartózkodási helye szerint illetékes szavazókörben is 
szavazhat.
Igazolást -  személyesen, vagy meghatalmazott útján -  a lakóhely 
szerinti jegyzőtől 2010.. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni, 
ajánlott levélben pedig úgy, hogy az, 2010. szeptember 28-ig 
megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást 
legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni.

4. Mozgóurna igénylése
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján mozgásában 

akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy kizárólag 
írásban, a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás napján a 
szavazókor szerint illetékes szavazatszámláló bizottságtól kérhet 
mozgóurnát.

5. A szavazás módja
-  A helyi választásokon a választópolgárok három szavazólapot 
kapnak. Külön szavazólap szolgál a települési önkormányzati 
képviselők (ún. egyéni listás), a polgármester és a megyei köz
gyűlés tagjainak választására.

-  Érvényesen szavazni a hivatalos, a szavazatszámláló bizottság 
által a választó előtt lebélyegzett szavazólapon,

• a polgármester választására szolgáló szavazólapon csak egy 
jelöltre,

• a megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló sza
vazólapon egy listára

• a települési önkormányzati képviselők megválasztására 
szolgáló szavazólapon legalább 1, legfeljebb 8 jelöltre
a jelölt vagy lista alatti vagy melletti körben, tollal elhelyezett 
egymást metsző két vonallal (X, +) lehet.
-  Szavazni kizárólag a következő érvényes igazolványok bemu
tatásával:

• lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi 
típusú személyi) vagy

• lakcímigazolvány ÉS
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy
• útlevél, vagy
• 2001. január 1-jét követően kiállított, kártyaformátumú 

vezetői engedély,
• érvényes útlevél és EGT tartózkodási engedéllyel (EU-s 

állampolgár esetén)
Kérjük, hogy a Szavazatszámláló bizottságok munkájának 

megkönnyítése érdekében az "Értesítő"-t szíveskedjék a választás
ra magával vinni.

6. A választás eredménye
A választás szavazóköri eredményét a szavazatszámláló 

bizottság, az önkormányzati képviselők és a polgármester
választás választókerületi eredményét a Helyi Választási 
Bizottság állapítja meg. A választást követően a szavazóköri 
jegyzőkönyvek egy példánya a Polgármesteri Hivatalban 2010. 
október 6-án 16.00 megtekinthetők.

7. A választási kampányról
A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart. 

Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 
óráig tilos!

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhe
lyezték, a szavazást követő 30 napon belül (2010. november 2- 
ig) köteles eltávolítani.

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a 
Polgármesteri Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
működő Választási Iroda, illetőleg a Választási Információs 
Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:
Ujlakiné Dr. Pék Éva HVI vezető

(I. em.23.szoba) telefon: 88/542-410 
Kovács Piroska Rózsa HVI vez.h.

(I. em.36.szoba) telefon: 88/542-414 
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI-tag

(I. em. 29. szoba) telefoni 88/542-447
-  általános választási tudnivalók,
-  szavazatszámláló bizottságokba történő személyi delegálás
-  jogorvoslat
Kosztecky Zsuzsanna HVI-tag

(Okmányiroda) telefon 88/542-464 
Dr. Tallai Zsoltné HVI-tag

(Okmányiroda) telefon: 88/542-417
-  választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
-  igazolás kérése,
-  lakcím-nyilvántartás

A választással kapcsolatos további információk a www.valasz
tas.hu. illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: 
www.balatonalmadi.hu olvashatók

A választás lebonyolításáról, a választási szervekről, a nyil
vántartásba vett jelöltekről a www.balatonalmadi.hu honlapon a 
Hirdetőtábla/Választások menüben is adunk tájékoztatást.

Ujlakiné dr. Pék Éva 
HVI vezetője

http://www.balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu


KEPLI LAJOS

Tisztelt balatonalmádi pol
gárok!

Tudták Önök, hogy:

• a Jobbik polgármester
jelöltje személyében május óta 
Balatonalmádinak helyben élő 
országgyűlési képviselője van?

• Kepli Lajos az egyetlen 
országgyűlési képviselő, és a 
Jobbik az egyetlen párt, amely 
határozottan kiáll a parlament
ben is a szentkirályszabadjai 
reptér Almádi kárára történő 
megvalósítása ellen?

• Az országgyűlési válasz
tások óta eltelt időben Kepli Lajos többször szólalt fel a helyi 
érdekek védelmében, mint a választókerület egyéni képviselője?

• Helyi munkahelyek teremtése érdekében képviselőként 
egyeztetett környékbeli létesítmények üzemeltetőivel?

Ha azt szeretnék, hogy:

• a fenti hozzáállással egy harcos, de együttműködni is képes 
érdekvédő kerüljön a város élére;

• Balatonalmádi elinduljon végre a fejlődés útján;
• egyszer s mindenkorra elmúljon a "légi veszély" települé

sünk fölül, amit a szentkirályszabadjai reptér jelent;
• a fiatal családok kisgyermekeiket helyben járathassák böl

csődébe;
• a helyi termelők és kiskereskedők portékáikat fedett vásár- 

csarnokban értékesíthessék;

• az egykori Tulipán Szálló helyzetének azonnali rendezésé-  
vel, az előtte található tér kibővítésével és sétálóutca kialakításá  
val egy egységes, vonzó városközpont alakuljon ki;

• további partszakaszok váljanak hozzáférhetővé a horgá
szók és a kikapcsolódni vágyók számára;

• Almádi fesztiválkínálata a fiatalok számára is vonzó, szín-  

vonalas programokkal bővüljön úgy, hogy közben a pihenni  
vágyók éjszakai nyugalma is garantálva van;

• egy "nagy centrum" (városközpont) és három "kis centrum"  

(Káptalanfüred, Vörösberény és Budatava városrészek központ
jai) köré megvalósuló fejlesztések garantálják a településrészek  
egyenlő fejlődését;

• a szezon meghosszabbítása, és az időjárás kiküszöbölése  
érdekében egy részben fedett sport- és szórakoztató centrum 
létesüljön a városban magyar vállalkozók beruházásában és  
főként helyi vállalkozók kivitelezésében;

• a kommunális cég telephelyén ipari parkok mintájára egy 
szolgáltató park létesüljön* ahol környezetszennyező tevékeny
séget nem folytató, főként szolgáltató vállalkozások kedvezmé
nyesen jutnának iroda- és tárolóhelyiségekhez;

• önkormányzati támogatással a fizetővendéglátás és a ma
gánszálláshelyek rendszere újra virágzásnak induljon,

akkor október 3-án szavazzanak Kepli Lajos polgármesterjelölt
re és a Jobbik képviselőjelöltjeire.

Kepli Lajos 32 éves környezetmérnök, Budataván él fele
ségével és két lányával. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem vég
zős jogász hallgatója és országgyűlési képviselő. Mivel pártjához 
hasonlóan a pozícióhalmozást etikátlannak tartja, polgármester
ré választása esetén országgyűlési mandátumáról lemond, hogy 
teljes energiájával Balatonalmádi felvirágoztatásáért dolgozhas
son. További információt a www.keplilajos.hu oldalon talál. 
Adjunk együtt lendületet Almádinak!

KESZEY JÁNOS

Tisztelt Választópolgárok!

Nagy megtiszteltetés, fele
lősség és öröm  volt számomra, 
hogy 2006-ban igen sokan meg
tiszteltek bizalmukkal és a város 
polgármesterévé választottak, 
több mint 2100 szavazattal. Ez 
a magas szavazati arány is meg
erősített abban, hogy újra indul
jak az idei választáson. Sok helyi 
lakos megkeresett, és civil szer
vezetek is biztattak, hogy újra 
jelöltessem magam.

Önökért és közösségein
kért tanúsított elkötelezettsé

gemről, erkölcsi értékrendemről, felkészültségemről az elmúlt 4 
év tanúskodik. Remélem, sikerült megszolgálni a bizalmat!

Megtisztelő számomra, hogy a FIDESZ-KDNP polgármes
terjelöltje lehetek. Úgy gondolom, az elmúlt ciklusban végzett 
tevékenységem is bizonyította, hogy képes vagyok a város érde
keit megkülönböztetni az egyéni és csoportérdekektől.

Ezúton is köszönöm azt a jelentős támogatást -  a sok ko
pogtatócédulát és a bátorító szavakat - ,  melyekkel képviselő- 
jelölt társaimat és engem, mint polgármester jelöltet is támogat
tak.

Polgármesterként képviselőtársaimmal számos problémával 
kellett megbirkóznunk, de ez most nem a panaszkodás helye. 
Két évnyi előkészítő munka után Balatonalmádi érezhetően jó 
irányba fordult. Büszke vagyok arra, amit eddig elértünk, bár 
úgy érzem, ez még csak a kezdet. Mégis jó felsorolni. Játszó
tereinket a szabványoknak megfelelően átépítettük. A Szent

Erzsébet-ligetet norvég alapú pályázat segítségével rendbe tet
tük. Felújítottuk a városközpontot, ennek keretében szökőkutat 
építettünk, felújítottunk járdákat, a piacteret, és a Szent István- 
parkot. 60 év mulasztását törlesztettük a Györgyi Dénes Iskola 
tornatermének felépítésével. A Wesselényi-strand átépítését is 
részben elvégeztük. Vörösberényben a temetőben is rendezet
tebb állapotok uralkodnak, mint korábban. Káptalanfüreden a 
Galagonya út aszfaltozásával is több évtizede fennálló problé
mát sikerült megoldani. Természetesen ez a terjedelem nem al
kalmas arra, hogy minden eredményt felsoroljak. Lesznek olya
nok, akik a kampány során azt fogják mondani, hogy ez kevés, 
vagy nem ezt kellett volna megcsinálni. Nem szabad elfejteni 
azonban, hogy ezeknek a beruházásoknak a nagy része Európai 
Uniós pályázatokból valósulhatott meg. Egy kis túlzással azt is 
mondhatnám -  el kellett döntenünk -  vagy belefogunk, vagy 
nem kapunk rá támogatást, és nem építünk semmit. Ne felejt
sük el azt sem, hogy ezeket a fejlesztéseket folyamatos meg
szorítások, és a gazdasági válság ellenére sikerült megvalósítani. 
A majd 1 milliárd forintnyi elnyert támogatással több, mint 1,4 
milliárd forint fejlesztést, beruházást tudtunk elvégezni. Az 
elmúlt évtizedben nem találunk erre példát Balatonalmádiban!

A kampány nemcsak nekünk, Önöknek is lehetőség, hogy 
személyesen elmondják véleményüket vagy panaszukat. Hiszen 
alkalmat kínál arra, hogy a település lakóit legújabban foglalkoz
tató problémákkal, megoldandó feladatokkal szembesüljünk, 
felmérjük azt, hogy mit végeztünk, és még mit kell tennünk. 
Éljenek ezzel a lehetőséggel, kísérjék figyelemmel rendezvé
nyeinket!

Tisztelt Választók!

Szeretném folytatni a megkezdett munkát, ennek érdekében 
kérem, támogassák szavazatukkal a polgármesterjelöltségemet, 
és a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjeit!

http://www.keplilajos.hu


PANDUR FERENC

Tisztelt Választók Almádiban, 
Berényben, Budataván és Káp
talanfüreden!

A többség akaratából 2002- 
ben megadatott nekem, hogy 
négy éven át városunk polgár- 
mestere legyek. Több, mint 
800 állandó és üdülő ingat
lanról elvezettük a szennyvizet, 
létrehoztuk a városgondnoksá
got, csökkentettük a hivatali 
létszámot, takarékosabbá tet
tük az intézményrendszert, 
hitelmentes és tartalékokkal 
rendelkező pénzügyi helyzetet 

adtunk át 2006-ban. A múlt értékeire alapozva építem a jövőt -  
a mában. Egy olyan városért, amelyben mi magunk, gyermekeink 

 és unokáink is békében és boldogságban élhetünk.

 Pártpolitizálás nélkül, tisztességgel
A mögöttünk hagyott ciklusban önkormányzati képviselő

ként támogattam minden korábban előkészített fejlesztés meg
valósítását és a városvezetés új beruházási céljait. Együttműkö
dést kerestem, kerültem a pártpolitizálást, mindannyiunk javára 

 dolgoztam. Munkakapcsolataimmal segítettem pályázataink si
 kerét.

Célom a becsületes munka folytatása -  polgármesterként 
Az elmúlt időszakra most is jő szívvel, tiszta lelkiismerettel és 

 a becsületesen elvégzett munka tudatával tekintek vissza. Meg
 edződve, elszántan és felkészülve a jövő feladataira, együtt

működő partnereket remélve kérek ismét bizalmat. Újra a város 
polgármestere szeretnék lenni!

Szilárd értékrenddel függetlenként, városunkért
Polgármesternek mindig független jelöltként indultam. Sze

mélyes értékrendem ismert, sosem titkoltam. Független jelölt
ségem üzenete a valódi összefogás készsége és képessége közös 
jövőnk, közös sorsunk alakításában.

Ősszel a város a tét!
Látjuk az országban hova vezet a pártérdekek túlhajszolása. 

Nem lehet egy várost a pártcsaták színhelyévé tenni. Nekem is 
csalódás volt az elmúlt évek kormányzásának több intézkedése, 
botránya, de az ország kormányzásának sorsáról tavasszal már 
döntöttünk. Most Almádi a tét. Balatonalmádi előrehaladását 
bizony gátolta a múltban az egyéni- és csoportérdekekből adódó 
ellentét. Csak az együttműködés vezet eredményre, nem a szem
benállás.

Minőségi önkormányzati fejlesztések, szolgáltatások -  új 
lendülettel

Folytatni szeretném a megkezdett munkát a városért minden 
megválasztott képviselővel. Gyarapítani az önkormányzati va
gyont, biztonságos gazdálkodást, takarékos és színvonalas intéz
ményműködtetést. Ügyfélbarát hivatali szolgáltatást. Erősíteni 
a civil szervezetekkel a párbeszédet, teret adni a fiatalok igé
nyeinek. Őszinte beszédet, világos viszonyokat. Tovább növelni a 
tisztaságot a közterületeken. Gondozott parkokat, még több 
virágot.

A megosztás helyett fontosabbnak tartom, hogy közösen 
kialakított célokért, településünk fejlődéséért, a jó közérzetért 
békességben, egymást tisztelve és elfogadva dolgozzunk.

WOLF GÁBOR

Beszélgetés W olf G ábor Bala
tonalm ádi polgárm ester- és 
képviselőjelöltjével

"Nem valaki ellen, hanem vala
miért indulok a választáson"

Aki önt ismeri, azt mondja, 
hogy világos és határozott poli
tikai nézetei vannak. Ráadásul 
a nemzeti oldalhoz tartozónak 
vallja magát. Nem fél attól, 
hogy azzal vádolják majd, hogy 
megosztja a jobb oldalt, ha a 
jelenlegi Fideszes polgármes
terrel szemben indul? Esetleg 
befuthat a baloldal jelöltje ne
vető harmadikként.

A kérdésében érzem az esetleges visszarendeződéstől való félel
 met és feltételezem, hogy a nevető harmadikként az MSZP-s 
 Pandur Ferencre gondol. De tisztázzunk néhány dolgot. Pandur 
 Ferenc jelenleg a Magyar Szocialista Párt Veszprém Megyei 
 Szervezetének elnökségi tagja. A törvény ugyan nem tiltja, hogy 
 független jelöltként induljon egy párttag, de nem erkölcsös ez a 
 magatartás. Pandur úr egy olyan pártban vállal önként tisztséget, 
 melyet a választók 2/3-a fél évvel ezelőtt elutasított. És ez így volt' 
Balatonalmádiban is. Nem hinném, hogy reális veszélyt jelent a fel
lépése. Ezt a fajta "függetlenséget" ma már senki nem veszi ko
molyan. Teljesen világos, hogy ma érdemben egy MSZP-s kötő

 désű pártpolitikus nem tud beleszólni a választás kimenetelébe. 
Ilyenformán a nemzeti oldalt megosztani nem lehet. A nemzeti 
oldal egyébként pártfüggetlen. Bár lehet, hogy ezzel a kijelentéssel 

 ma még sokan vitatkoznak.

A jelenlegi polgármester képviselőjelölti listáján pedig 
egyértelműen látszik a túlzott kompromisszumkeresés. Talán ez 
adott erőt nekem is ahhoz, hogy megpróbáljam legyőzni őt, vagy 
mondjuk úgy jobbról megelőzni. Alapvetően pedig nem valaki 
ellen, hanem valamiért indulok a választáson.

Sokan azt is mondják, hogy Önt kevesen ismerik. Hogyan 
akarja áttörni az ismeretlenség falát, és áll-e csapat Ön mögött ?

Régi almádi család vagyunk, apai és anyai ágon egyaránt. 
80-100 éves kapcsolat fűz minket a településhez. Ráadásul a 
feleségem is környékbeli, őt is itt Almádiban ismertem meg.

Az elmúlt 20 évben valóban nem vállaltam komolyabb 
közéleti tevékenységet, de a lakossági fórumokon vagy a 
szórólapok alapján a helyi lakosság jól el tud majd helyezni. Az 
idősebbek édesanyám és édesapám révén találhatnak rám és eset
leg még ismerhették a nagyszüleimet is, a középkorúak közül 
sokakkal múlattuk együtt az időt a 70-80-as években a szép nyári 
napokon. A fiatalok három gyermekem közül valamelyiket biz
tosan ismerik. Egyébként 1983 óta vagyok az egyik főszervezője 
a Szt. István Vitorlázónapoknak, melyet Budataván rendezünk 
minden évben.

Tavalyi évben Nemzetépítő Beszélgetések címmel neves elő
adók részvéteiével előadássorozatot tartottunk. Az elmúlt idő
szakban a munka Pest megyéhez kötött, de a szabad időmet 
mindig itt töltöttem el, nagyon ritkán utaztam külföldre szabad
ság alatt. Nekem a tenger a Balaton, és a nyugalmat nyújtó öböl 
Balatonalmádi.

A csapat pedig a képviselő-testület lesz, amit Nagy-Balaton
almádi polgárai választanak meg négy évre. Úgy gondolom kellő 
bölcsességgel dönt a város az elöljárók személyéről, akikkel 
együtt kell majd dolgoznom. Én általában mindenkivel meg
találom a megfelelő hangot. Egyébként igen sokan támogatnak, 
mert egyet értenek velem és azzal a programmal, amit kép
viselek.

Folytatás fizetett politikai hirdetésként a  24. oldalon



62 éves nyugdíjas vegyész
mérnök vagyok, a FIDESZ és a  
KDNP képviselőjelöltje. Fele
ségem, aki köztisztviselőként 
dolgozott, ugyancsak nyugdí
jas. Három felnőtt gyermekünk 
és egy unokánk van.

1985-ben költöztünk Bala
tonalmádiba a magunk építette 
házba, de családunk kötődése 
a településhez a háború előtti 
időkig nyúlik vissza. Elnöke 
vagyok a Konzervatív Körnek, 
s alapító tagja a Légtérvédő 
Egyesületnek.

Az önkormányzati munká
ban 10 éve veszek részt, először külső szakértőként, később mint 
képviselő. 2006-tól az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
vagyok. Bizottsági tevékenységem fontos eredményének tartom, 
hogy az elmúlt években -  az országos tendenciával szemben -  
nálunk nemhogy nem romlottak, hanem javultak az iskolák 

 működési körülményei. Bővítettük a Zeneiskolát, tornacsarno
 kot építettünk a Györgyi Dénes iskolának, egyúttal fel is újítot
 tuk az iskolát, és évek óta biztosítjuk a kis létszámú első osztá
 lyok indításának feltételeit.

Balatonalmádi sokat változott, szépült az utóbbi években, 
 A látványos fejlesztések -  a megújult városközpont, a piac, a 
 Szent Erzsébet-liget, a strandrekonstrukció, az új egészségház 
 építése -  csak úgy jöhettek létre, hogy kialakult az ehhez szük
séges összhang a polgármester és a képviselők között. Az eddigi 
sikeres munka akkor folytatódhat, ha olyan összetételű új 
testületet választunk, amelyben még nagyobb lesz az együtt
működés.

BÁLINT SÁNDOR

Kedves Választók!

Egy Sík Sándor idézettel 
szeretném magam szíves figyel
mükbe ajánlani.

"Tekintet nélkül arra, hogy 
másoknak tetszik, vagy nem, 
tekintet nélkül arra, hogy 
látják, vagy nem, tekintet nél
kül arra, hogy lesz-e sikere, 
vagy nem,

TEDD A JÓ T !
 Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott ahol vagy, úgy ahogy 
teheted, akkorát amekkorát tehetsz, de mindig, szüntelen ez 

 legyen a programod."

BOROS LÁSZLÓ

BALOGH CSABA

60 éves, nős, két gyermek 
édesapja vagyok. Az Önök fel
hatalmazása alapján 1998-ban 
képviselő lettem. Ettől az 
időtől a szociális bizottságban 
dolgozom. A bizottság feladata 
a szociális ügyek, az egészség
ügy, a közrend és' közbiztonság 
felügyelete. Szívesen gondolok 
vissza arra a sok levélre, mely
ben kéréseikkel megkerestek, 
és segíteni tudtam; a 24 órás 
rendőri ügyelet (zöld rendőr) 
létrehozására; a közel hat mil
lió forint pályázaton való el
nyerésére, amiből kiépült a tér- 

 figyelő rendszer; a régi műanyag buszmegállók helyett, fából 
készült buszvárók felállítására.

Újraválasztásom esetén: -  oktatás -  közvilágítás -  csapadék
víz-elvezetés -  szemétszállítás -  közrend-közbiztonság -  egész
ségügy hatékonyságának javításáért dolgoznék. Külön gondot 

 fordítanék az utak állapotának gyors és hatékony javítására.
 Folytatnám polgárőri munkámat, melyben különösen az idősek, 
gyerekek és betegek biztonságát szeretném biztosítani. Bízom 

 abban, hogy a megválasztandó képviselők képesek lesznek, a 
 lakosság érdekében a megosztó politika helyett az együttműködő 
politikát választani.

 Tisztelt választók!
A városnak egy megfontolt, érdemi vitákat folytató testületre 

 van szüksége, ezért arra alkalmas, és ezért tenni is akaró képvise
lőket válasszunk. Köszönöm a kopogtató cédulákat, az eddigi 

 segítségüket, kérem további támogató bizalmukat ahhoz, hogy az 
 új testületnek is tagja lehessek.

DR. DÁVID GYULA

45 éves vagyok, születésem 
óta Balatonalmádiban élek, 
feleségemmel és 6 éves kisfi
ammal a Kisberényi utcában 
lakunk.

Az orvosi egyetem el
végzése óta, 20 éve a Veszprém 
Megyei Kórházban dolgozom 
belgyógyász és gasztroentero
lógus szakorvosként, illetve már 
lassan 1 éve a kórház orvos
igazgatójaként. Egészségügyi 
szakmenedzser diplomám nagy
ban hozzájárult, hogy sikeres 
uniós pályázatokban is részt 
veszek.

Két ciklusban voltam már városunk képviselő-testületének 
tagja. Megítélésem szerint az elmúlt 4 év során városunk fejlődése 
új lendületet kapott a néha sokkoló külső körülmények és a 
gazdasági világválság ellenére is. Önkormányzatunk felelősen gaz
dálkodott, hitelfelvételek nélkül tudta biztosítani Almádi 
intézményeinek működését. Városunk rendezvényeinek színvo
nalán sikerült javítani, fenntartható volt a programok sok
színűsége.

Az elmúlt évek nemzet- és morálromboló időszakában is meg
őriztük értékeinket, városunk büszke lehet az elért eredményekre. 
Hiszem, hogy Keszey János személyében végre olyan polgármester 
állt a város élén, aki a sok helyütt tapasztalható széthúzás és 
acsarkodás helyett integrálni volt képes az erőinket, kreatív és nyu
godt személyisége, munkája a fejlődés útjára állíthatta Balaton
almádit.

Kérem, hogy az önkormányzati választáson szavazatukkal tá
mogassanak, illetve a polgármesteri cím elnyerésében Keszey 
Jánost támogassák, hogy a megkezdett munkát folytathassuk.



DÉR ANDRÁS 
független jelölt

Születésem óta itt élek a vá
rosban. Az ELTE TFK művelő
désszervezői szakán végeztem. 
Jelenleg a Budatava strand 
gondnoka vagyok.

Terveim röviden:
• tiszteletdíjam egészét közcél
ra kívánom fordítani, amiről az 
Almádi Újságban fogok rend
szeresen beszámolni, 
•  az irreális vízdíj miatt a DRV 
helyett a Bakonykarszt rend
szeréhez kellene csatlakozni,
• a Kelet-Balatoni Légtérvédő 
Egyesület tevékenységének tá
mogatása,

• a Váci iskolában szakképzés és felnőttképzés megszervezése,
 • nagyobb beruházásoknál közmeghallgatást, szigorúbb műszaki- 
 pénzügyi ellenőrzést,
 • semmilyen a várost hátrányosan érintő ingatlaneladást (pl. 
 sportpálya) nem támogatok,
 • a retró Budatava-strand színvonalas felújítása kertmozival,
 * falumúzeum létrehozása Berényben, az erőd templom fölújítása,
 • az évi több milliós médiatámogatás helyett önkormányzati 
 tulajdonú TV alapítása,
 • elhanyagolt utak fölújítása,

• piac jelenlegi fedett tetőszerkezetének folytatása,
• az önkormányzat és intézményeinél, (mint legnagyobb foglal

 koztatónál) a helyi lakosok alkalmazásának előnyben részesítése.
Köszönöm a kopogtató cédulákat és a sok biztatást, további se

gítségüket kérem, hogy az új képviselő-testület tagja lehessek. Sze
retném, ha egyéni és pártérdekektől mentes, a település fejlődésé
ért fáradozó, a lakosság érdekeit védő képviselő-testület jönne létre. 

Kérem, hogy a választó fülkében ne a pártot, az Embert nézzék!

FAUST GYULA

A Vörösberényi Református 
Egyházközség lelkipásztora va
gyok. Marosvásárhelyen szület
tem, negyvenöt évvel ezelőtt. 
Boldog házasságban élek peda
gógus feleségemmel, Zitával, és 
két fiúgyermekünkkel: Jonatán
nal és Gellért-Ottóval. Kolozs
várott szereztem teológiai, és 
idén a veszprémi Pannon Egye
temen etika-, ember- és vallásis
meret szakirányú diplomát.

Itt vagyok, hogy a hitbéli 
meggyőződésem, elhivatottsá
gom, elkötelezettségem, és lel
kiismeretem alapján a közjó 

 szolgálatára álljak. Nagy megtiszteltetés, hogy e feladatra Balaton
almádi Kereszténydemokrata Néppárt lelkes csoportja kért fel.

Képviselői szolgálatban állok elhivatottságom óta. Mindenki 
arra rendeltetett, hogy Isten tükörképe legyen. A képviselői testü
letbe való megválasztásom esetén a meggyújtott gyertya keresztény
keresztyéni létmódját akarom élni. Az igazságosság, a szolidaritás és 
az előzékeny szeretet világossága mindenkié! Értékhordozója aka
rok lenni! Szolgálatnak tekintem ezt. Olyan értékekben gyökerező 
polgári szemléletet és életmódot támogatok, amely hiteles embe
reket és az egymásra való törődő odafigyelést jelenti.

Családcentrikus programot! Legyen segítség fiataljainknak sza
badidejük kulturált eltöltéséhez! Az iskolákkal karöltve fogom szor
galmazni az etika-emberismeret és hitoktatás tantárgyi bevezetését, 
ahogy ez Európában régóta működik. A lelkiismerete akarok lenni 
a közjóért való munkának, hogy az istentisztelet legyen. Legyek só, 
ami előhozza az ízeket! Nem csak az étkeinkben, hanem élet ízére 
minden közösségben szükség van, így a város vezetői testületében is. 
Ez csak a többségi bizalom elnyerésével lehetséges.

FARKAS ZOLTÁN

27 éves vagyok, születésem 
óta Almádiban élek. Tanulmá
nyaimat a Györgyi Dénes Álta
lános Iskolában kezdtem, majd 
a veszprémi Jendrassik-Venesz 
Szakközépiskolában szereztem 
érettségi bizonyítványt, illetve 
gépjárműtechnikai technikus 
képesítést.

Az egykori almádi moziban 
dolgoztam, amíg 2003-ban az 
önkormányzat el nem adta az 
ingatlant, ezáltal (is) megfoszt
va a várost egy szórakozási le
hetőségtől.

Azt követően a vendéglátás 
 területén, majd az elmúlt években autóértékesítőként dolgoztam, 
 Jelenleg Kepli Lajos országgyűlési képviselő asszisztense vagyok.

Helyi fiatalként tapasztalom, hogy egyre kevesebb a kikap
 csolódási lehetőség Almádiban, mind a fiatalság, mind az üdülni 
 vágyók számára. Ezt a nulla felé közelítő tendenciát mi meg 
 kívánjuk fordítani. Úgy gondolom, hogy az új irány elsősorban 
 nem pénz, hanem elhatározás kérdése. Célom -  többi jobbikos 
 jelölttársammal együtt hogy Almádi egyszerre egy élhető és 
 békés hely maradjon, ugyanakkor újra pezsgő életű, dinamikusan' 
 fejlődő és szépülő településsé váljon. Részletes programunkat a 
 www.balatonalmadi.jobbik.hu oldalon olvashatják.

Jelenleg az én korosztályomból senki nincs a képviselők 
 között, így mi a véleményünket nem tudjuk hallatni, érvénye
 síteni. Jövőnkről a döntések nélkülünk születnek. Elérkezett a 
 pillanat, hogy mostantól nekünk, fiataloknak is legyen szavunk 
 jövőnk irányításában! Ehhez kérem a támogatásukat!

FELBER GYULA 
független jelölt

Húsz éve lakom Balatonal
mádiban. 63 éves vagyok, há
rom lányom, egy fiam és egy 
unokám van. Legmagasabb 
végzettségem: Testnevelési 
Egyetem Sportszervező Szak.

Három ciklusban megvá
lasztott képviselő voltam, egy
ben külső szakértő. A szabad 
önkormányzatiság kezdetétől 
részt veszek a közösségi mun
kában. Sportegyesületet alakí
tottam, segítettem a Polgár
őrség, az "Együtt-Egymásért" 
közalapítvány, az Eggenfelden- 

Balatonalmádi Baráti Társaság létrehozásában. Erőmhöz mérten 
segítettem a Máltai Szeretetszolgálatnak és a Nagycsaládosok 
Egyesületének. Sportszervezőként sok versenyt, sportnapokat, 
óvodásoknak úszásoktatást, iskolásoknak nyári táborokat, nyug
díjasoknak kirándulásokat szerveztem.. Aktívan közreműködtem 
a környezet védelmében, tisztasági akciókban, faültetésben. Jár
dát építettünk Budataván, karban tartottam a sporttelepet. Szer
veztem és közreműködtem a Panoráma kerékpárút kiépítésében.

Képviselői döntéseimben nem párt-, vagy csoportérdekek 
vezéreltek. Felvállaltam a népszerűtlen, de szükségszerű dön
téseket is; A város húsz év alatt sokat fejlődött, büszke vagyok 
arra, hogy az elért eredményeknek részese lehettem.

Mit szeretnék?
Óvoda-, bölcsődeépítés. Utak állapotának javítása. Sporttele

peink hatékonyabb kihasználása. Foglakozzunk többet fiatal- 
j ainkkal. Nagy súlyt kell fektetni a föld, víz, levegő védelmére. 
Szeretném tapasztalataimat a város érdekében továbbra is 
hasznosítani.

http://www.balatonalmadi.jobbik.hu


Fontos, hogy egy képvise
lőjelölt célokat tűzzön ki maga 
elé, az önkormányzati választás 
pedig eldönti, hogy az elkép
zelések találkoztak-e a többség 
akaratával.

A voksolásnál más érték
rend nem lehet, csak a teljesít
mény. Ki mit tesz a városért. 
Mert tennivaló van szépszám
mal!

Szeretném, ha Budatavát 
nem hanyagolnák tovább! Kell 
ide egy Posta, hogy nyugdíja
sainknak és a kismamáknak ne 
kelljen kilométereket gyalogol

ni. Itt az idő, jelenlegi kormányunk is támogatja a kezdemé
nyezést!

A tömbbelsőben található -  egykor salakos -  pályát is meg 
kell menteni az enyészettől. Apropó pálya. 46 éve élek Almá
diban, a városi sporttelep mindig a település gyöngyszeme volt. 
Nem szeretném, ha szálloda tornyosulna a helyén... Az nem 
oldja meg a fiatalok gondjait, akik a szomszédos településekre 
járnak szórakozni, mondván ott van csak lehetőség. Előbb-utóbb 
családot is idegenben alapítanak, ha nem foglalkozunk prob
lémáikkal.

A kultúra és művészetek elkötelezett híveként szomorúsággal 
tölt el a berényi templomépületek állapotának fokozatos romlása. 
A város jelképei ezek, közös a felelősség! Mint abban is, hogy 
Almádi ismét visszanyerje megérdemelt régi rangját! S akkor a ta
karos családi fészkeket, lakótelepeket megint településükért tenni 
akaró, lokálpatrióta polgárok élhetik. Hiszem, hogy mindez össze
fogva megvalósítható. Ez az igazi értelme a képviselői munkának!

GRÓF TIBOR

Vörösberényben születtem 
1959-ben, és itt is nevelkedtem. 
A középiskolát Veszprémben 
végeztem, majd a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskolán szereztem meg első 
diplomámat, történelem-nép
művelés szakon. A Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egye
tem turizmus szakközgazdász 
kurzusának elvégzése után az 
ELTE Jogi Karán szereztem jogi 
doktori címet, majd 2006-ban a 
Pázmány Péter Katolikus Egye
tem Jog- és Államtudományi 
Karán végeztem Európa-jogi 

szakjogászként, kitűnő eredménnyel. Korábban ügyvédként 
tevékenykedtem, jelenleg a Pannon Egyetem jogtanácsosa 
vagyok.

A 2002. évi választásokon képviselőként a legtöbb szavazatot 
megszerezve lettem a képviselő-testület tagja. 2006-ban ismét 
bizalmat kaptam Önöktől, és az utóbbi 4 évben társadalmi meg
bízatású alpolgármesterként dolgozom, valamint a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Területrende
zési Bizottságának tagja vagyok.

Büszke vagyok az elmúlt 4 év eredményeire, arra, hogy sike
rült olyan fejlesztéseket megvalósítani vagy elindítani mint a 
piac, a városközpont, a Györgyi iskola felújítása és tornaterem 
építése, a vörösberényi temető rendbetétele, a most kezdődő 
berényi fejlesztések, vagy az új egészségház építése. A következő 
ciklusban szeretném ezt a munkát tovább folytatni. A választá
sokon FIDESZ-KDNP támogatással indulok, és kérem az Önök 
további megtisztelő támogatását.

DR. HOFFMANN GYÖNGYI

HEGYI ZOLTÁN RÓKUS

60 éves kertészmérnök 
vagyok. Harminckét éve élek 
és dolgozom Almádiban. Az 
utolsó nyolc évet, mint a 
Wesslényi-strand gondnoka. Az 
elmúlt négy évben képviselő
ként is részt vettem a testület 
munkájában.

Horváth Attila barátom 
írta az ezt megelőző választá
sok előtti bemutatkozó leve
lében: "Úgy tűnik számomra, 
mintha Almádiban az elmúlt 
16 évben megállt volna az idő."

Arra a 16 évre ez valóban 
igaz volt, de a most elmúlt 4 

évre visszatekintve nyugodt szívvel mondhatom, hogy városunk
-  Almádi -  soha nem látott fejlődésen megy keresztül.

Ha a következő testületben a fejlesztést befogadni tudó és azt 
meg is szavazó képviselők kerülnek be, a lendület biztosan nem 
áll le.

Két éve, mióta mind a 3 strand az irányításom alá tartozik, 
láthatom, érzékelhetem a hányosságokat és lehetőségeket, min
denek előtt a Wesselényi befejezését és a Budatavai strand re
konstrukciójának elkezdését.

Egy képviselői státusz kellő alázattal arra ad felhatalmazást, 
hogy a testületi szavazáskor kifejezetten szakmai, politikától 
mentes döntések szülessenek, mert ez szolgálja a város érdekét.

Ezekhez a jó döntésekhez kérem az Önök támogatását.

HORVÁTH ATTILA 
független jelölt

Első szó a köszöneté, min- 
dazoké akik támogattak, hogy 
képviselőjelölt lehessek. Gyer
mekkorom óta az Öreghegyen 
élek, itt alapítottam családot. 
Feleségemmel felneveltünk 
három fiút, és van három uno
kánk. Negyvenkét munkában 
töltött év után hat éve nyugdíj
ba vonultam, így szabadidőmet 
teljes mértékben a köz haszno
sítására tudnám fordítani. 
Munkám nagy részét Veszp
rémben a Sport-Horgász-Va- 
dászboltban, mint üzletvezető 

végeztem. Technikumi, valamint felsőfokú kereskedelmi és mun
kavédelmi végzettséggel rendelkezem.

Megválasztásom esetén javasolnám:
• Bölcsőde létesítését;
• a Váci iskola hasznosítását vagy értékesítését (állaga csak 

romlik, őrzése, téli fűtése a költségvetést terheli);
• az idegenforgalom felfuttatását;
• az utak és vízelvezetők rendbetételét, különös tekintettel a 

domborzati viszonyokra;
• az irreálisan magas víz- és csatornadíjak felülvizsgálatát, 

kedvezőbb lehetőségek feltárását;
• a város közterületeinek folyamatos tisztántartását;
• városközpontot csúfító elhanyagolt épületek, üzletek tulaj

donosainak felszólítását rendbetételük érdekében.
Alapos helyismeretem birtokában kérem Önöket, tiszteljenek 

meg bizalmukkal, hogy egy közös cél érdekében Almádiért te
vékenyen részt vehessek a következő képviselő-testület munká
jában.



IFJ. KUTICS KÁROLY

33 éves vagyok, nős, két 
gyermek boldog édesapja.

Balatonalmádiban az I. sz. 
Általános Iskolában kezdtem 
tanulmányaimat, majd Bala
tonfüreden a Széchenyi Ferenc 
Szakközépiskolában érettsé
giztem. Későbbiekben közép
fokú vendéglátó és kereskedel
mi végzettséget szereztem. 

Iskoláim elvégzése óta Balatonalmádi központjában lévő 
Családi Vendéglőnkben dolgozom.

A választásokon független jelöltként indulok, nem voltam és 
nem vagyok semmilyen párt tagja.

Képviselőként szeretném elérni:
• hogy az önkormányzat a lehető legjobban támogassa az itt 

élők érdekeit;
• a város dinamikus fejlődése még nagyobb léptékben halad

jon előre.
Köszönöm a támogatók megtisztelő bizalmát!

NÉMETH SÁNDOR 
Független jelölt

56 éves vagyok, 15 éve van 
kötődésem Balatonalmádihoz. 
Nős, 3 gyermekem van. A 
legkisebb a helyi két tannyelvű 
gimnázium tanulója.

Legmagasabb iskolai vég
zettségem: Corvinus Egyetem 
Budapest. Okl. közgazda.

Beosztásaim: Üzemegység- 
vezető, főmérnök, elnök. Ber
csényi Miklós Szak. I. Ajka: ta
nár, szakoktató, igazgatóhelyet
tes, tanműhelyvezető. Az Ipari 
Kamara megbízásából vizsgabiz
tos feladatokat látok el.

Céljaim: Szakértő városvezetés tagja szeretnék lenni. Bala
tonalmádi városrészeinek egyenletes fejlesztése különös figye
lemmel Vörösberény területére. Járdák felújítása, CBA-Fórum 
környékének rendbetétele stb. Önkormányzati óvoda, bölcsőde, 
valamint játszótér létrehozása. A fiatalok részére kulturált 
szórakozóhely kialakítása. Azonos feltételek esetén a helyi vál
lalkozások kapják meg a munkákat, ezáltal munkahelyeket, szak
képző gyakorlati helyeket hozunk létre. A 2 sz. volt iskolában 
hiányszakmák szakmunkásképzését szeretném. Bekapcsolódnánk 
a felnőttképzésbe. A helyi önkormányzati intézmények karban
tartásának jelentős részét az alakuló szakiskola végezné a helyi 
vállalkozások bevonásával. Nyugdíjasok szociális helyzetének 
javítását, új egészségház felügyeletével, szakszerű egészségügyi 
ellátás biztosítása.

A polgármesteri programok közül Wolf G. programját támo
gatom.

Kérem szavazzon rám: Tisztelettel: Németh Sándor

DR. KUTICS KÁROLY

53 éves vagyok, két felnőtt 
gyermekem van. Almádiban, az 
Öreghegyen nőttem fel, a Váci 
Mihály Általános Iskolába jár
tam, majd a Lovassy Gimnázi
um után a Veszprémi Vegyipari 
Egyetemen végeztem 1981-ben 
okleveles vegyészmérnökként. 
1984-ben műszaki doktori cí
memet és kutató-fejlesztő szak
mérnöki oklevelemet is ott sze
reztem. Első munkahelyem az 
Egyetem volt, majd japán egye
temi ösztöndíj után Tokióban 
egy környezetvédelmi cég fej
lesztési főmérnöke lettem.

1997-ben kezdeményezésemre indult el a 3 éves japán Bala
ton-projekt, amelyet később, már a BFT Balatoni Integrációs 
Kht-jának ügyvezető igazgatójaként sikerült folytatni. Jelenleg a 
K+F Consulting Kft. tanácsadó cég ügyvezetője vagyok.

2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, az Önkormány
zatban a Gazdasági Bizottságot vezetem. A gazdasági válság elle
nére igen sok fejlesztés kezdeményezésében, megvalósításában és 
előkészítésében vettem részt, és elkerültük az olyan gazdasági 
csapdákat, mint pl. a PPP-beruházások.

A Veszprém Megyei Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke és 
a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Ellenőrző Bizottsága tagja 
vagyok. Angolul és japánul jól beszélek, amit a nemzetközi kap
csolatok építésében hasznosítok.

Balatoni patriótaként, úgy érzem, eddig is sikerült, és a jövő
ben is tudnék tenni a Balatonért és szülővárosomért. A FIDESZ- 
KDNP jelöltjeként tisztelettel kérem ehhez az Önök további támo
gatását.

ÓDOR GÁSPÁR

1987 óta élek Almádiban 
családommal. Párommal két 
felnőtt gyermeket nevelünk. 
Vízépítő technikus, település
vízgazdálkodó és alapozási 
képesítéssel rendelkezem.

Vállalkozásom 20 fő almá
di lakost foglalkoztat. Az 
építőipar mellett számítástech
nika üzletemet is sikeresen 
működtetem. Sok éven keresz
tül dolgoztunk Almádinak, 
munkáink 20-30%-át a város 
biztosította.

Az utóbbi időben a szocia
lista kormány rossz törvényei 

(Kbt.) és a városvezetés figyelmetlensége miatt a helyi vállal
kozók a beruházások megvalósításából kiszorultak. A gazdasági 
válság hatására csökkent a vállalkozások száma és nőtt a 
munkanélküliség. Sorra zártak be az üzletek, vagy jelentős 
leépítésekre kényszerültek, ezért célom a helyi vállalkozások 
megerősítése, mert munkahelyet, megélhetést teremtenek, itt 
tartják a fiatalokat, és iparűzési adót is fizetnek.

A máshol látott pozitív példák sarkalltak arra, hogy tapaszta
lataimat a város céljainak eléréséhez felhasználjam. A szép 
számú, aktív és tenni akaró nyugdíjasunk számára a város is sok 
feladatot tudna adni, tapasztalataikra, nyugalmukra alapozva, 
olyan várost kell építenünk, melyben mindenki megtalálja 
számítását, és kedvelt célpont legyen a fürdeni, szórakozni, 
pihenni vágyó vendégek előtt.

Amennyiben a választópolgárok szavazatai elegendő erővel 
ruháznak fel, akkor a munkához, a tőlem megszokott lendülettel 
fogok hozzá.



PANDUR FERENC 
független jelölt

Megköszönöm valamennyi 
választónak a hozzám eljuttatott 
polgármesteri és képviselői aján
lószelvényt, amelyekkel újra pol
gármester-, illetve képviselő- 
jelölt lettem.

1994 óta veszek részt az ön- 
kormányzati munkában. A vá
ros vezetőjeként és önkormány
zati képviselőként is hasznos 
gyakorlati és közéleti tapasztala
tokat szereztem. Az elmúlt 4 
évben bizonyítottam együttmű
ködési szándékomat és készsé
gemet. Keveset éltek vele.

A város vezetését gyökeresen át kell alakítani, mert a Balaton- 
 parti városok és a szomszédos települések is sorra hagynak el ben
nünket.

Almádinak fejlődés kell, ehhez szükség van a lakosság, a 
civil szervezetek, a helyi vállalkozók, a fiatalok széles köre által

S támogatott fejlesztési stratégiára, annak megvalósításához be
 fektetők megnyerésére. A kötelező feladatok színvonalas ellá
tása, az intézményrendszer takarékos üzemeltetése mellett na
gyobb ütemben kell mindannyiunk életkörülményeinek javítását  

 biztosító, tervszerű fejlesztéseket elindítani. így -  a teljesség igé
nye nélkül -  folytatni a szennyvízcsatornázást, az utak építését,  

 a csapadékvíz elvezetését. A már döntéssel és anyagi forrásokkal 
 rendelkező fejlesztéseket (Mandulás; Ady E. utca ) azonnal elkez
deni.

Az eredményességhez a széthúzást az összefogásnak kell felvál
tania. Mindannyian Balatonalmádiak vagyunk, ennek alárendelni  

 egyéni és csoportérdekeinket minden jelölt kötelessége. Én  
megtettem, megteszem ezután is.

SZABÓ JENŐ 
független jelölt

67 éves vagyok, 31 éve 
élek családommal Balatonal
mádiban.

A közigazgatásban 33 évet 
dolgoztam, mindig pénzügyi 
területen. 1984-től nyugdíjba 
vonulásomig (2002-ig) a Bala
tonalmádi Polgármesteri Hiva
talban (1990-től megbízott 
pénzügyi osztályvezetői beosz
tásban) dolgoztam.

Az Önök szavazatai alapján 
az elmúlt két ciklusban (2002- 
től) képviselőként tevékeny
kedtem. Mindkét ciklusban a 

Pénzügyi Bizottságot vezettem.
Képviselői munkám során a közigazgatásban szerzett gyakor  

latommal és tapasztalatommal segítettem a képviselőket a gaz-  
dasági és pénzügyi döntések során.

A város fejlődéséhez fontos az Önkormányzat stabil pénzügyi  
helyzete, ennek birtokában kell elkészíteni a fejlesztési terveket,  

amelyek hosszú távú feladatokat is meghatároznak. Pl. strand-  
rekonstrukció folytatása, úthálózat felújítása, lakossági önerős  
útépítés, stb.

Fejlesztési feladatokhoz minden pályázati lehetőséget ki kell  

használni, emellett nem szabad elfeledkezni a város kommunális, 
oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi és egyéb feladatainak  
működtetéséről sem.

Továbbra is úgy gondolom, hogy eredményes képviselői  
munkához szükséges a szakmailag jól képzett hivatali appa  
rátus.

Az elmúlt 8 évben végzett képviselői munkám alapján kérem  
az Önök megtisztelő támogatását a választáson.

SILLÓ PIROSKA 
független képviselőjelölt

Békés megyében, Kunágo
tán, 1956. 09. 02-án születtem. 
32 éve élek Balatonalmádiban, 
Szeretem városunkat, itt érzem 
magam otthon, szívesen áldo
zom időmet egy közösségért. 
10 éve dolgozom városunk 
szolgálatában, hét évet a Pol
gármesteri Hivatal turisztikai 
referenseként, majd ebben a 
ciklusban képviselőként.

Örömömre szolgált, hogy a 
város érdekében 6 Mazsorett- 
fesztivál, 6 Borfesztivál, 2 Pálin
kanap, 1 Hungarikum Fesztivál 

főszervezője, "anyja" lehettem, a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület felépítésében -  annak titkáraként -  részt vehettem. 
Korábban, 20 éven át vezetőként dolgoztam. A hajdani Bauxit
kutató munkaügyi vezetője, az Árkádia Hotels Kft. ügyvezető 
helyettese, majd a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság 
gazdasági vezetője voltam.

Közgazdász, humánpolitikai és turisztikai menedzser vagyok, 
idegenvezetői és közigazgatási szakvizsgát is tettem. Oroszul, né
metül s egy kicsit angolul is beszélek. Hivatásom a természetgyó
gyászat is. Távolkeleti mozgás- és masszázsterapeuta és fitotera
peuta vagyok. Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
gel, kompromisszumkészséggel rendelkezem. Egyenes, nyílt, 
őszinte, s tettekre kész ember vagyok. A béke, a harmónia meg
teremtésére törekszem. Mindig egy közösségért, annak előre
jutásáért, önzetlenül, önkéntes segítőkkel dolgoztam.

Ismereteimet, tapasztalataimat városunk fejlődése érdekében 
a továbbiakban is a testületben szeretném hasznosítani és ott az 
összetartást, együttműködést elősegíteni.

SZABÓ ZOLTÁN

Tősgyökeres balatoni, Al
mádi és természetrajongó va
gyok. 1945-ben születtem Ba
latonfüreden. 60 éve élek 
Almádiban családommal. Nős 
vagyok, egy fiam és egy gyö
nyörű unokám tett boldog 
apává és nagyapává. Egy em
beröltő köt ide, ismerem Al
mádi mindennapjait, sikereit és  
kudarcait.

Iskoláimat itt, Balatonfü
reden és Budapesten végeztem. 
Épületgépész technikusként 
szakoktatóként, majd 3 év pe
dagógia elvégzése után osz

tályfőnökként dolgoztam Veszprémben. Megyei nagyvállalatnál 
műszaki ellenőrként részese voltam több nagy beruházásnak! 
Később önálló lettem az iparban, kereskedelemben.

A rendszerváltás után közel 10 évig vezettem a Budatava  
strandot, közmegelégedésre, öregbítve ezzel Balatonalmádi jó  
hírnevét az idegenforgalomban. Párhuzamosan üzemeltettem az 
általam újjáépített Liget Kávéházat, mely remélhetőleg még  
sokáig lesz Almádi üde színfoltja.

A képviselőség számomra azt jelenti, hogy felülemelkedve 
minden önös érdeken, nemes, tiszta értékrend szerint tenni egy 
közösségért, a városért. Eljött az idő, hogy kormány és önkor
mányzat egy akarattal, jó pozícióból dönthessen egy ország  
egy helyi élettér és lakói jövőjéről, biztonságáról.

Akiket a város megtisztel, bizalmat ad, azoknak majd köte
lességük legyen, e bizalommal jól sáfárkodni és tetteikkel elszá
molni.

Az ígéretek helyett ezt kívánom Önöknek, kérem, éljenek 
vele.



SZAKÁL BALÁZS

41 éves vagyok, nős, 2 fiam 
van. Családom '49-ben került 
Vörösberénybe. Gazdasági terü
leten dolgoztam, költségvetési 
gazdálkodással foglalkoztam. 
Most a Káptalanfüredi strandon 
dolgozom. Szeretném a közép- 
osztálybeli és az átlagemberek 
életét élő polgárokat képviselni. 
Az elmúlt négy évben kétségkí
vül több pozitív változás történt 
Almádiban, de sok területen 
van még tennivaló. Független 
önkormányzati képviselőként 
úgy érzem, van mozgásterem 
ezen céloknak az elérésében, és 

így csak a választópolgároknak és a saját lelkiismeretemnek tarto
zom felelőséggel. A polgári és keresztény értékrend határozza meg 
gondolkodásomat, 2007-ben a Vörösberényi Római Katolikus 
Egyházközség világi elnökének megválasztottak.

Céljaim közé tartozik a turizmus prioritása mellett a lakosság ré
szére a munkahelyek számának növelése egy-két éven belül érzékel
hető mértékben, a helyi fiatalok számára a helyben maradás meg
könnyítése érdekében elérhető árú építési telkek kijelölése. Vörös
berény és Káptalanfüred városrészek arculatának felhozása legalább 
Balatonalmádi szintjére, Budatavát is beleértve, a fejlesztési forrá
sokat felhasználva az egész település érdekében. Az úthálózat fel
újítását a jelenleginél sokkal intezívebben folytatni. Almádiban a 
fiatalok szórakozása lehetetlen, ennek a formáit meg kell találni, 
úgy, hogy az a lakók nyugalmát se zavarja. Műemlék és védett épüle
teink megóvása, a vörösberényi református templom felújításának 
megkezdése. A Wesselényi-strand felújítása mellett a másik két strand 
fejlesztését is meg kell oldani, hiszen a strandok Almádi bevételi for
rásait képezik. Ehhez kérem megtisztelő bizalmukat.

DR. TOLNER DÁNIEL 
Független képviselőjelölt

35 éves vagyok, jogász, 
műszaki informatikus, diplo
máimat az ELTE jogi karán, 
illetve a Gábor Dénes Főis
kolán szereztem. Angolul és 
németül beszélek. Jelenleg 
horvátul tanulok, mivel hob
bim a vitorlázás, sokat járok 
déli barátaimhoz, akiknek én is 
gyakran megmutatom a ma
gyar tenger szépségeit!

Tőzsgyökeres almádi csa
ládból származom, anyai ágon 
berényiek, atyai ágon öreghe
gyiek vagyunk!

Az épített környezetünk hagy maga után kívánnivalót, 
miközben Balatonalmádi természeti adottságaira érdemes odafi
gyelni, a fejlesztéseket jobban átgondolva, sokkal szélesebb 
rétegek igényein alapuló városfejlesztési koncepciót kellene 
kidolgozni!

Fontos számomra településünkön a generációk egymás 
érdekeit figyelembe vevő együttélése! Az idegenforgalmáról 
egykor méltán híres üdülőhelyen elengedhetetlen, hogy újra élet 
és pezsgés költözzön a városba!

Egy Veszprém nagyságú területen jól meg kell hogy férjen 
egymás mellett a pihenés, a szórakozás, a sport és a helyi lakosok 
mindennapi élete! Nagyszüleink érdeke is egyben, hogy a 
nagyvárosokban élő unokáik itthon töltsék el a szünidőt!

"Most úgy néz ki, hogy városunk rükvercbe megy, ha esik az 
eső csak a gombák nőnek, és félünk a mélyvíztől, ahelyett hogy 
megtanulnánk úszni!"

Legyen a mottónk: Generációk szövetsége egy élhető 
almádiért!

SZÁMFIRA BALÁZS

27 éves vagyok. Több, 
mint 15 éve élek Balatonalmá
diban, nős vagyok, egy kislány 
édesapja.

Budapesten a Zsigmond 
Király főiskolán szereztem 
diplomát Kommunikáció-Mű
velődésszervező szakon. Hat 
éve dolgozom 'családi vál
lalkozásunkban és közel két 
éve az Euro Horgász magazin 
állandó szerzője vagyok.

Az Önkormányzati válasz
táson a Jobbik támogatásával 
indulok. Sok, a várost érintő 
kérdésre azonos a válaszunk, 

így közösen dolgoztuk ki programunkat, de nem vagyok a párt 
tagja. Elveim szerint az önkormányzatban olyan képviselőknek 
kell ülniük, akik a város, a lakosság és nem a pártok érdekeit 
képviselik.

Szeretném, ha Almádiban kulturált szórakozási lehetőségek 
lennének a fiataloknak; lenne újra egy mozi, ahol a helyi la
kosok és a nyaralóvendégek is kikapcsolódhatnak; ha lenne 
megfelelő bölcsődei ellátás, ami segítené a kisgyermekes 
családok életét; ha Almádiban fejlődne a horgászturizmus, 
ami új lehetőségeket nyújt a szállásadóknak és vállalkozóknak; 
ha rendbe tennénk a Négyméterest és az önkormányzat hosz
szú időre biztosítaná a horgászok számára a horgásztanya 
területét.

Almádinak olyan úton kell elindulnia, hogy a fiatalok hely
ben boldogulhassanak, alapíthassanak családot, így hozzájárulva 
a város fejlődéséhez. Ezért szeretnék dolgozni és erre kérem fel
hatalmazásukat október 3-án.

VIZL PÉTERNÉ, 
MATKAICSEK MÁRIA

Családom az 1950-es évek
től él Balatonalmádiban. Férje
zett vagyok, két felnőtt fiam van, 
akik saját egzisztenciával rendel
keznek. Felsőfokú egészségügyi 
és szakmenedzseri végzettségem 
van. A Fiziotherápiás szakrende
lő vezetője vagyok, ahol fizio
therapeutaként dolgozom. Egy 
országos független érdekképvi
selet elnöki posztját is betöltőm, 
választott tisztségviselőként, va
lamint a Regionális Munkaügyi 
Tanácsban a munkavállalói ol
dalt képviselem, ahol azon dol
gozom, hogy minél több munka

hely létesüljön. Megválasztásom esetén, független képviselőként az 
alábbiakat fogom szorgalmazni: Legyen átlátható az önkormányzat, 
s annak működése és vezetése! • Hozzuk helyzetbe a helyi vállalko
zókat, hiszen ők helyi iparűzési adót fizetnek! • Vizsgáljuk felül a 
külső megbízási szerződéseket, a közbeszerzési pályázati anyagokat!
• Segíteni kell településünk egészségügyi, szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelemi területén dolgozókat  ̂ a magasabb szintű betegel
látás megteremtése érdekében! • Többet kell törődnünk az idő
sekkel, és a szociálisan rászorulókkal, hiszen egy társadalom fejlett
ségét ez mutatja! • Ösztönözni kell a fiatalok letelepedését, például 
építési telek kialakításával! • Munkahelyeket kell teremteni, ami az 
itt lakók létbiztonságát növeli! • A segélyezés minden formáját felül 
kell vizsgálni a rászorultsági elv alapján! • A feketegazdaságot fel kell 
deríteni, és megszüntetni! • Kerüljön előtérbe a közösségi érdek! • 
Korszerűsíteni kell az utakat, különösen ott, ahol állandó lakosok 
élnek! • Felül kell vizsgálni az ivóvíz és a szemétszállítás díját!

Az itt lakó emberek számára élhetőbb, gazdagabb várost szeret
nék, ahol mindannyian jól érezzük magunkat.



DR. WALTER RÓZSA

Bácsalmáson születtem, 54 
éves -  a FIDESZ és a KDNP 
képviselőjelöltje -  vagyok. 
1979-ben végeztem Szegeden, 
a József Attila Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi 
Karán. Rendelkezem egy felső
fokú német nyelvvizsgával. 19 
éven keresztül az igazságszol
gáltatásban polgári bíróként 
dolgoztam. Fiam iskolakezdé
sekor -  a több szabadidő érde
kében -  felmondtam bírósági 
munkaviszonyomat, azóta vál
lalkozó vagyok. Egy nem
zetközi kereskedelmi vállalko

zás biztosítja egzisztenciális hátterünket. Férjem okleveles ve
gyészmérnök. Sándor fiam a pannonhalmi Bencés Gimnázium 
XH-es, Kata lányom a veszprémi Padányi Gimnázium X. osztá
lyos tanulója. 21 éve élek állandó lakosként Balatonalmádiban. 
2002 óta önkormányzati képviselő vagyok, az Oktatási és Kultu
rális Bizottság tagja. Gyermekeim városunkban jártak általános 
iskolába, így -  szülőként és képviselőként is -  igen közelről 
ismerem településünk oktatási és kulturális helyzetét.

Óriási örömöm, hogy megépült a Györgyi iskola főépüle
téhez remekül illeszkedő szép, tágas új tornacsarnok; megújult az 
iskola; bővült a Zeneiskola és kislétszámú 2-2 első osztály indult 
iskoláinkban. Balatonalmádi az elmúlt 4 évben több helyszínen is 
látványosan megszépült.

A jó légkörben végzett csapatmunka híve vagyok. 8 éves 
képviselői tapasztalatommal a város érdekét, további fejlődését 
kívánom szolgálni.

 WOLF GÁBOR

üzemmérnök vagyok, nős, há
rom gyermek édesapja és párt
független képviselőjelölt.

2010. október 3-án, az ön- 
kormányzati választásokon he-

 lyi ügyeinkről hozunk döntést.
Áz elkövetkező négy eszten

dőben városunk előtt komoly feladatok állnak. Új városfejlesz
tési koncepciót kell kidolgoznunk, és munkahelyeket kell terem

 tenünk Balatonalmádiban.
Terveimről, elképzeléseimről az Almádi Újság 5. oldalán, a 

polgármesteri bemutatkozások között olvashatnak.

ZSEMBERI IMRE

1981-ben születtem, azóta  
élek Balatonalmádiban. A kö
zépiskolai tanulmányaimat Ba
latonfűzfőn folytattam, majd a  
Pannon Egyetemen szereztem  
diplomát villamosmérnöki sza
kon. Azóta egy nemesvámosi 
cégnél dolgozom, ahol fej
lesztéssel, tervezéssel és ter
melésszervezéssel foglalkozom. 
1996 óta a BSE-ben sportolok, 
ahol elnökségi tagként is segí
tem az egyesület munkáját.

Az idei az első olyan év, 
amikor is elhatároztam, hogy 
elindulok a helyi önkormány

zati választásokon, független képviselőjelöltként.
Főbb céljaim közé tartozik a helyi utak rekonstrukciója, 

továbbá idősek otthonának létrehozása -  azok számára, akik 
gyermekeiktől, családtagjaiktól távol vannak -  annak érdekében, 
hogy ellátásuk és gondozásuk biztosítva legyen.

Mivel magam is tagja vagyok a Balatonalmádi SE-nek, így 
látom azt, hogy a fiatalok számára nagyon kevés sporttal, 
egészséggel kapcsolatos lehetőség kínálkozik. Ezért is tartom 
fontosnak, a sportolási, továbbá a szórakozási lehetőségek terem
tését a fiatal korosztály számára.

Szeretném, ha Balatonalmádi -  mint az északi part egyik 
gyöngyszeme -  európai színvonalú üdülőhellyé válna, ahol 
mind a lakosság, mind az üdülővendégek otthon éreznék 
magukat.

Szeretném megköszönni az ajánlószelvényeket, továbbá a 
biztatást azok részéről, akik szívesen látnának a képviselő- 
testület tagjai között, a közös céljaink elérése és a fejlődés 
érdekében.
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MEGKÉRDEZTÜK
A vörösberényi városrész lakóit foglalkoztatja, hogy mikor 

indul a posta előtti tér és az Ady Endre utca rekonstrukciója, és 
milyen fejlesztések várhatók a Mandulásban. Ezért megkerestük 
Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszonyt (aki éppen a 
polgármestert helyettesítette szabadsága alatt) és Bogdán László 
városi főépítészt.

Dr. Hoffmann Gyöngyi: Mire ezek a sorok megjelennek, 
valószínűleg az említett beruházás kivitelezése már elkezdődik 
Vörösberényben. Teljesen jogos az érintettek kérdése és sürge
tése, hiszen évek óta napirenden van a téma, de hol önrész, hol 
pedig pályázat nem volt rá, és akkor még az egyéb, nem várt 
akadályokat nem is említettem.

Jó néhány évvel ezelőtt Veszeli Lajos megrajzolta a Berényiek 
kútjának tervét. Először ennek a kútnak a megvalósítása volt az 
elképzelés, majd ez az ötlet bővült ki a posta előtti tér kialakításá
val, valamint az Ady Endre utca rekonstrukciójával.

Közben napirendre került a Mandulás helyreállítása is, ami
nek a megvalósítása már szintén csak hónapok kérdése, a fagyok 
beállta előtt tervezzük a befejezést.

Bogdán László: Az eredeti elképzeléshez képest egy olyan 
tervet készítettünk az "Ady tér"-ről, ami egy élhető, jól használ
ható, esztétikus területet biztosít a lakosságnak, vendégeknek. 
Egy olyan közösségi teret fogunk kapni, ami összehasonlíthatat
lanul magasabb színvonalat képvisel majd, mint az előző elkép
zelés.

Most padok lesznek, parkoló helyek és jó néhány fát is ülte
tünk. Eltűnnek majd a szintkülönbségek, és a vizesárok is, ami a 
posta előtt csúfoskodik.

Szeretném tisztázni, hogy amit a látványtervek alapján sokan 
lépcsőnek gondolnak, az nem lépcső, hanem egy pihenő jellegű, 
széles -  valóban lépcsőszerűen kialakított -  építmény. Lehet rá 
növényeket helyezni, kisebb-nagyobb társaságoknak kiülni 
beszélgetni, pihenni.

Az időhúzásnak -  ami az egész projektet végigkísérte - ,  mi 
sem örültünk, de komoly nehézséggel kellett megküzdeni külön
böző hivatalokkal.

Hihetetlen, de igaz, hogy a tervezett tér közepén elhelyez
kedő villanyoszlop eltávolításának az EON által történő engedé
lyezése például több, mint egy évet vett igénybe: idén májusban 
kaptuk meg az engedélyt a földkábellel való kiváltásához. Biztos 
mindenki egyetért velünk abban, hogy a villanyoszloppal a tér 
közepén kár is lett volna elkezdeni az építkezést.

Nem beszélve arról, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság
nak, valamint az Erődtemplom műemléki környezete miatt a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak is volt beleszólása a ter
vekbe, és jelentős csúszást okozott az építési engedély kérelmünk 
ez utóbbi hivatallal történő egyeztetése is.

Dr. Hoffmann Gyöngyi: Közben az Ady Endre utca járdáját 
külön megcsinálhattuk volna, de célszerűbb és olcsóbb a térrel 
együtt való kezelése, nem beszélve arról, hogy nem okoz kétszer 
kényelmetlenséget az utca "feltúrása" a lakosságnak.

Szó volt arról, hogy a munkálatokat az ún. Norvég Pályázat
ból finanszírozzuk, de az kifejezetten környezetvédelmi fejlesz
téseket támogatott, ezért ezt a lehetőséget el kellett vetnünk.

A Norvég Pályázatból elnyerhető összeget -  a Nők a Bala
tonért Egyesület közreműködésével -  a Szent Erzsébet-liget 
szépítésére fordítottuk.

A posta előtti térre eredetileg tervezett kút pénz hiányában 
sajnos most még nem fog elkészülni, csak egy kisebb, egyszerűbb 
kút kerül kialakításra, de a lehetőségét meghagytuk, hogy a 
későbbiekben -  második lépésként méltó módon elkészüljön a 
Berényiek kútja, ami a 14 "Berény" nevű település összetartozását 
fogja jelképezni.

A Mandulásban új játszóteret alakítunk ki, a sétány burkola
tot kap, és fákkal, növényzettel szépítjük az iskola környezetét.

Ami viszont már elkészült: a Vörösberényi temető rekonstruk
ciója. Sokáig kemény fizikai munkával próbáltuk évente több alka
lommal a lakosság segítségével rendbe tenni, de nyilvánvaló volt, 
hogy nagy munkagépek, és komoly anyagi ráfordítás szükséges a 
tereprendezéshez. A nagyon régi, elhagyott sírkövekből kialakítot
tunk egy kegyeleti emlékhelyet, elkészültek a bevezető utak, kultu
rált és méltó nyughelyét biztosítottunk elhunyt hozzátartozóink
nak.

A szeptember elején kezdődő többi építkezés munkálataival 
járó kényelmetlenségekkel kapcsolatban ezúton is kérjük a lakos
ság megértését.
Köszönjük a tájékoztatást.

K.M.

NEM SÜTJÜK, FARAGJUK! 
ŐSZKÖSZÖNTŐ TÖKFESZTI VÁL

A vidám, narancssárga tökök jókedvre hangolják a 
kicsiket és nagyokat egyaránt, ezért a Nők a Bala
tonért almádi csoportja az idén is megrendezi a már 
hagyományosnak számító Almádi Tökfesztivált. A 
helyszín változatlan: a Pannónia Kulturális Központ 
és a Városháza tér, ám az időpont a szokásostól 
eltérő, az önkormányzati választások miatt szeptem
ber 25-én, délután három órától várják az ügyes 
kezűeket, akik ismét megmutathatják, mit képesek 
alkotni a tökökből. A faragott lámpások legszebbi
keit a zsűri most is díjazza majd. A Nők a Balatonért 
Egyesület tagjai újra megsütik a kedvenc tökös éte
leket. Ezekből elsősorban nem kiállítást szervez
nek, bárki megkóstolhatja a vitaminban gazdag fi
nomságokat, de ha kedve van, ő is meglepheti saját 
receptje alapján az érdeklődőket. A fesz
tiválon szép számú fellépő is szórakoz
tatja majd a nagyérdeműt, mi több, 
válogathatnak a kézművesek és a nép
művészek portékái közül is.



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
szeptember 15. és október 10. között

A következő szám programajánlatait szeptember 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre!

RENDEZVÉNYEK
SZEPTEMBER 18. szombat 14 óra
FÁNCSY IMRE ELŐADÁSA ERKEL FERENC ÉS A SAKK 
címmel. Előadás után szimultánt játszik a gyermekekkel.
Helyszín: Pannónia
Szervező: Kósa György Városi Zeneiskola 

SZEPTEMBER 25. szombat 10 óra
KOPÁR ISTVÁN (tengerész) előadása -  A SALAMBO NAGY 
ÚTJÁNAK 20 ÉVES ÉVFORDULÓJA 
Helyszín: Pannónia 
Szervező: Honismereti Kör

SZEPTEMBER 25. szombat 15 óra 
TÖKFESZTIVÁL 
Helyszín: Pannónia 
Szervező: NABE

SZEPTEMBER 29. szerda 16-18 óra 
CSODATÁR -  INTERAKTÍV JÁTÉKTÉR 
Belépő 500 Ft
Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények Háza 
Információ: 70/455-4100

OKTÓBER 4-10. hétfőtől vasárnapig 
KÖNYVTÁRI HÉT 
A programot az NKA támogatja.
Október 4-7. Használt könyvek vására az előcsarnokban. 
Október 4. hétfő délután -  Fekete István családjai -  Prózamondó 
verseny
Október 5-6. kedd-szerda -  Könyvfaló vetélkedő indítása 
Október 7. csütörtök délután -  Helytörténeti nap a Cimborákkal 
Október 8. péntek 10 óra -  Harmonikus együttlét a családban -  
együtt a Baba-Mama Klubbal
Október 9. szombat 9 órától -  Egészségnap a Pannóniában 
Október 10. vasárnap 16 óra -  Zenés családi délután: díjkiosz
tás, majd fellép a Brillante Éneklő Egyesület

OKTÓBER 6. szerda 18 óra
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANUKRÓL a 
Hősi Emlékműnél

OKTÓBER 9. szombat 9-19 óráig
EGÉSZSÉGNAP -  EGÉSZ-SÉGÜNK A VÍZ TÜKRÉBEN
Helyszín: Pannónia
Szervező: Sanki Egyesület 20/926-4325

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
A strandkönyvtári meseórákon készített gyermekrajzok kiál
lítása.
Almádi reklám városlődi és kislődi kerámián -  Schildmayer 
Ferenc gyűjteménye.

MAGTÁR BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA 
Érdi Tamás zongoraművész Cikkek-képek-plakátok című kiál

lítása. Megnyitó szeptember 10. péntek 18 órakor. A kiállítás 
megtekinthető hétfőtől péntekig 16-18 óra között.

"Ahogy én látom" Dobos Lajos kiállítása. Megnyitó október 9- 
én szombaton 18 órakor. A kiállítás megtekinthető hétfőtől pén
tekig 16-18 óra között.

PANNÓNIA
"Ciprusi hangulatok" fotókiállítás. Megnyitó szeptember 17. 
péntek 18 óra. Megtekinthető szeptember 17-től október 7-ig az 
intézmény nyitvatartási idejében.

K I S C S O P O R T O K , K L U B O K , 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Szeptember 11. vagy 12. (A dátum időjárásfüggő!) Gombásztúra 
Szentkirályszabadja és a Nosztori autóspihenő környékére. 
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor.
Október 16. Gombásztúra. További értesítés e-mailben.
Indulás: a Pannónia elől 9 órakor 
Túravezető: Szenthe László. 88/438-224

ANGOL TANFOLYAM
Csütörtökönként 17.30-tól a Pannónia 5. klubszobájában 

BABA-MAMA KLUB
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyv
tárában.
Szeptember 10. Felkészülés az influenzaszezonra, gyermekkori 
allergiák -  beszélgetés Dr. Szántai Dóra gyermekorvos-allergoló
gussal.
Szeptember 24. Kisgyermekkori bőrproblémák -  beszélgetés Dr. 
Koczka Viktória bőrgyógyásszal.
Október 8. Harmonikus együttélés a családban, erőszakmentes
ség a gyermeknevelésben és a párkapcsolatban -  Beszélgetés 
Varga Gabriella trénerrel. Vezető: Brokés-Hadházy Lívia 70/539- 
8892 hadliv@gmail.com

BABA-MAMA TORNA
1-3 éves korig; torna kisóvodások részére 3-4  éves korig; torna 
nagy óvodások részére 5 -6  éves korig 
Helyszín: Sziluett, Baross u. 18.
További információ: Farkasné Bóna Ivett 30/748-8029 ill. Balai 
Zsanett 30/639-6481

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Szeptember 7-től minden második kedden 17 órától a Pannónia
8. termében
Információ: Lőrincz József 70/366-0181 
lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA 
Minden hétfőn és szerdán 18-20 óráig a Pannónia nagyter
mében.
Karvezető: Demel Eszter. Titkár: Majbó Judit 70/4588-574 

BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Keddenként és csütörtökön 18.30-21 óráig a Pannónia nagyter
mében.
Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561).

mailto:pannoniakonyvtar@upcmail.hu
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BRIDZS KÖR
Szerdánként 16 órától. Helyszíne: Pannónia 8. terem. Érdeklőd
ni: Garai Péter 30/4297-444

BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.) 
működik a Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16-tól 
20 óráig. A hónap utolsó foglalkozásán közös születésnap.

CIMBORA KLUB
Első foglalkozás: a szeptember 25-i rendezvényeken való részvé
tel. További információ: Kripli Bernadett 88/542.508

CSILLAGNYÍLÁS
Hétfőn és szerdán 15.30-19 óra.
Helyszín: Pannónia 3—4. terem.
Vezető: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947).

ÉREM GYŰJTŐ KLUB
Szeptember 10-től minden második pénteken 17-18 óráig a 
Pannónia 8. klubszobájában 
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

FOGYIKLUB
Szeptember 2-tól minden második csütörtökön 17.15-17.45 a 
Pannónia 4. klubszobájában

GRÁNÁTALMA HÍM ZŐKÖR
Hétfőnként 16-18 óráig a Varrótű Tanodában (Veszprémi út 11.) 
Első alkalom szeptember 6. További információ: Cz. Tóth 
Hajnalka 30/611-0242

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNCCSOPORT 
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi 
Kultúrházban. Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: A hónap második hétfőjén (szeptember 13.) 16.30- 
tól a Pannónia 1. termében.
Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden hónap 
második péntekén 17 órától a Pannónia 1. termében.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 18-19  óráig. Gyógy
tornász: Schlakker Imréné (70/3793-573). Vezető: Melnecsukné 
Vati Judit (20/4912-435). Jelentkezni lehet: 88/542-552 a 
helyszínen: Pannónia, 4. terem

IDŐSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ) Városház tér 4. Telefon: 88/542-556 
Szeptember 16., 13 óra -  Őszi séta és hattyúetetés 
Szeptember 30., 15 ó r a -Jo g i tanácsadás Dr. Gyürki Évával

KID ROCK &  ROLL SE
Péntekenként 14 órától a Pannónia zöld termében.
Információ: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu.

KISMAMATORNA
Minden kedden 17-18  óráig a Pannónia 4. termében. Vezeti: 
Schlakker Imréné gyógytornász 70/3793-573

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNCCSOPORT 
Keddenként 16-17  óráig a Pannónia nagytermében.
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉM ET HALADÓ NYELVTANFOLYAM 
Első alkalom október 4-én.
Hétfőn és szerdán 17.30-19 óráig a Pannónia 5. klubtermében. 
Érdeklődni: Andreas Thimm 20/529-0921

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL
Kezdő foglalkozás: szeptember 3-án a Pannóniában 17-19 óráig.
Majd kéthetente: szept. 17; október 1.
Művészeti vezető: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB 
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.

SAKK KLUB
Vezetője: Fáncsy Imre 88/432-141, ill. 70/389-6049 
Hétfőnként 15-19 óráig a Pannónia 8. termében

LAS SENORITAS TÁNCKLUB 
Szerdánként 17 órakor a Pannóniában.
Információ: Veleginé Pavelka Gizella 30/9395-129

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként 17-19 óráig a Pannónia 4. termében. Információ: 
Vattai Rita 70/5582-729

TÜCSÖKZENE
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyer
mekkönyvtárában. Első foglalkozás szeptember 9. Nádasné 
Varga Katalin 70/25-25-598

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR 
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfőjén 18 órakor, a 
Vörösberényi Kultúrházban.
Vezető: Pandur Ferenc 70/339-5274
Szeptember 20. Szüret utáni teendők, új borok kezelése
Október 4. Őszi munkák a kiskertekben
Október 18. Komposztálási tudnivalók

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Szeptember 13. 10-11 óráig vezetőségi ülés; 11-12  óráig, 
befizetések a lecsópartira, vacsorára 
Szeptember 15. 16 órától zenés lecsóparti a klubban 
Szeptember 22. 16-17  óráig ügyelet, befizetések a vacsorára 
Szeptember 28. 16-17 óráig vezetőségi ülés; 17-18 óráig terítés 
Szeptember 29. 16 órától beszámoló a nyári eseményekről, a 
kirándulás tapasztalatairól; zenés szülinapi rendezvény Németh 
Tamással
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR 
Péntekenként a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezető: Tóth László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNCCSOPORTJA 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház.
Vezető: Magda Balázs (30/566-4206).

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR 
Minden hónap első keddjén 18 órakor a Vörösberényi Kultúr
házban.

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetőségi gyű
lést tart a Vörösberényi Kultúrházban.

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna

mailto:dietel@vnet.hu


TÁJÉKOZTATÓ
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 
ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAIRÓL 

(2006- 2010.)

Hivatkozva az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. 
törvény 50/A. § (4) bekezdésére, a helyi önkormányzati képvi
selők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nap
pal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnö
ke részletes jelentést tesz közzé a  helyi önkormányzat vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, valamint a  képviselő-testület megalakulá
sát követően keletkezett, a  későbbi éveket terhelő pénzügyi köte
lezettségekről.

A város költségvetési politikája
A költségvetési tervek készítésekor 2006-2010. között az 

alábbi főbb rendező elvek kerültek figyelembevételre, amelyeket 
a vizsgált időszak alatt a képviselő-testület elfogadott, és a végre
hajtás során is érvényben maradtak:

-  pénzügyi stabilitás,
-  a költségvetési egyensúly biztosítása,
-  biztonságos gazdálkodás,
-  költségvetési tartalékképzés,
-  gazdálkodási fegyelem.

A pénzügyi egyensúly megteremetésében a bevételek reális és 
a kiadások szigorú megtervezésén túl a tervezett hitel biztosítot
ta az egyensúlyt. A költségvetések készítése során a költségvetési 
egyensúly biztosítása érdekében tervezett hiány év közben az 
előző évi pénzmaradvány terhére, illetve a realizált többlet- 
bevételek terhére visszapótlásra került. Az éves költségvetési ren
deletekben szabályozásra került, hogy hitel kizárólag beruházási 
és egyéb felhalmozási célú kiadásra irányozható elő. Az elmúlt 
időszakban -  a meglévő japán hitel és a víziközmű társulati hitel 
mellé -  az önkormányzat sem működési, sem felhalmozási célú 
hitelt nem vett fel.

A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat 2006- 
2010. években a fizetőképesség biztosításához folyószámlahitei 
igénybevételére nem szorult.

Adósságszolgálati kötelezettséget az önkormányzat a 2006- 
2010. években a hitelekkel kapcsolatban teljesítette.

A vagyonalakulásáról készült 1. számú táblázat jól mutatja 
az önkormányzati vagyon összetételét és változását. Az önkor
mányzat 2009. évi vagyona a 2006-os évhez viszonyítva a 103%- 
ot mutat. Ezen belül a befektetett eszközök értéke 1%-kal 
csökkent, míg a forgóeszközök értéke 6 1%-kal növekedett. Ezen 
belül a pénzeszközök értékének 74%-os növekedése a betétlekö
tések jelentős növekedéséből származik.

Balatonalmádi Város Önkormányzat pénzügyi helyzete az 
elmúlt időszakban (2006-2010. év) stabil, kiegyensúlyozott volt, 
likviditási gondjai nem voltak, az átmenetileg szabad pénzeszkö
zeivel folytatott pénzpiaci műveletek eredményeként jelentősnek 
mondható kamatbevételre tett szert.

Az önkormányzat számviteli nyilvántartásai szerint az elmúlt 
négy évben számottevő pénzpiaci műveleteket végzett. Az érték
papírok állománya 2010. június 30-án 30.000 e/Ft volt, a rövid 
lejáratú betét lekötések összege 553.935 e/Ft volt, amelyek köny
nyen mobilizálható forgóeszközök.

2006. december 31-én az Önkormányzat saját pénzeszköze 
és a forgatási célú értékpapírok együttes értéke 513.166 e/Ft 
volt, ami 2010. június 30-án 667.297 e/Ft-ot mutatott.

Az önkormányzat tárgyiasult vagyonát a mérleg fordulónap
ján 2006. évben 92,2%-ban, míg 2009. évben 91,5%-ban saját 
források fedezték.

A városban a helyben képződött források, valamint a kapott 
állami hozzájárulások és támogatások lehetővé tették az intéz
ményhálózat kiegyensúlyozott működtetését, illetve a képviselő- 
testület által évente elhatározott beruházási, felújítási feladatok 
megvalósítását. Az önkormányzati gazdálkodás -  2006. 01. Öl
től 2010. 06. 30-ig terjedő időszak -  pénzforgalmi adatainak  
alakulását a 2. számú melléklet mutatja be.

Bevételek
Az állami támogatások (normatív és központosított támo

gatások) és az átengedett központi adók aránya az önkormányzat 
összes bevételéhez viszonyítva, 2006. évben 37,9%, 2007. évben 
31,7%, 2008. évben 30,2%, 2009. évben 27,2%, 2010. évben 
27,6%.

A helyi adókból származó bevételek az elmúlt időszakban 
növekedtek; a 2006. évi bázisévhez képest a 2009. évi bevételek 
15,8%-kal nőttek.

A telekadó mértékét az elmúlt időszakban az önkormányzat 
nem emelte; az adó összege 2004. év óta változatlan maradt. A 
vállalkozások iparűzési adója 2008. évben emelkedett, de az adó 
mértéke most sem éri el a törvényben megengedett maximumot. 
Az adóbevételek között legnagyobb arányt képviselő építmény
adó mértékében 2006. évben történt a legutoljára változás: az 
önkormányzat az üdülőingatlanokra vonatkozóan szűkítette a 
kedvezményes adómértéket.

A városban eltöltött vendégéjszaka után fizetendő idegenfor
galmi adó -  melynek összegéhez állami támogatás is kapcsolódik
-  mértéke 2006. évtől minden évben, évente 5-10%  közötti 
mértékkel emelkedett.

A helyi adóbevételeknek az önkormányzat sajátos működési 
bevételeihez viszonyított aránya az elmúlt időszakban szinte 
folyamatosan növekedett: 2006. évben az arány 45,7%, 2007. 
évben 46,5%, 2008. évben 58,5%, 2009. évben 57,4%.

2010. első félévben a helyi adók teljesülése az időarányostól kis 
mértékben elmarad, mivel az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó 
esetében a második félévben várhatóak a nagyobb befizetések.

A gépjárműadó nem helyi adó, de 100%-ban önkormányzati 
bevételt képez a gépjárműadó-törvényben meghatározott adó
mérték szerint.

Az intézményi működési bevételek növekvő tendenciát mu
tatnak, melyet a bérleti díjak, strandi belépők, térítési díjak növe
kedése, strandi forgalom növekedése, valamint növekvő kamat- 
bevételek realizálása eredményezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek nagysága az elmúlt 
években az összes bevételhez viszonyítva l,0% -3,4%  között 
alakult, míg 2010. I. félévében 9,3% volt (BAHART-részvények 
értékesítése miatt).

Kiadások
A működési kiadások 2006-2009. év között a tényszámok 

ismeretében 26,7%-kal növekedtek, mely az infláció hatásával, 
az energiaárak és az ÁFA-kulcs emelkedésével, valamint az ön- 
kormányzat által ellátandó feladatok jelentős növekedésével 
magyarázható.

A felhalmozási és tőke jellegű kiadások változó képet mutat
nak az elmúlt időszakban, mely összefügg a kiadások fedezetének 
alakulásával és a beruházási, felújítási feladatok megvalósulásá
nak ütemével. A beruházási és felújítási kiadások aránya az összes 
kiadáshoz viszonyítva 2006. évben 32,9%, 2007. évben 12,2%,
2008. évben 10,3%, 2009. évben 15,4% volt, 2010. évben a terv 
adatok alapján 45,6%.



Jelentősebb (5.000 e/Ft-nál magasabb összegű) beruházási és 
felújítási kiadásaink az alábbiak voltak:

2006. év
-  Szennyvízcsatorna-bővítés 398.902 e/Ft
-  Önerős útépítés 12.840 e/Ft
-  Strandi beruházás 11.760 e/Ft
-  Városgondnokság eszközbeszerzése 28.983 e/Ft
-  Mobil színpad beszerzése KBTT 5.040 e/Ft
-  Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések 6.917 e/Ft
-  Szent Erzsébet-liget beruházása 10.238 e/Ft
-  Baross G. u. felújítása 23.766 e/Ft
-  Szabadságkilátó u. felújítása 21.432 e/Ft
-  Nevelési Tanácsadó kialakítása 12.249 e/Ft
-  Köztársaság u. felújítása 8.574 e/Ft
-  Vörösberény Kultúrház felújítása 6.601 e/Ft

2007. év
-  Szennyvízcsatorna-bővítés 19.375 e/Ft
-  Önerős útépítések 28.759 e/Ft
-  Strandi beruházás 12.015 e/Ft
-  Szent Erzsébet-liget beruházás 11.672 e/Ft
-  Városközpont rehab. terv 7.320 e/Ft
-  Sportpálya felújítása 6.948 e/Ft
-  Önkormányzati telefonközpont kialakítása 9.441 e/Ft
-  Szent Erzsébet-liget beruházás 7.322 e/Ft
-  Dankó P. u. építése 11.598 e/Ft
-  Fülemüle u. építése 6.621 e/Ft
-  Kálvin u. felújítása 6.409 e/Ft
-  Taksony u. felújítása 7.192 e/Ft

2008. év
-  Önerős útépítések 31.767 e/Ft
-  Játszóterek felújítása 17.940 e/Ft
-  Zeneiskola bővítése 7.060 e/Ft
-  Mogyoró u. óvoda tervezése 8.709 e/Ft
-  Városgondnokság Intézmény eszközbeszerzése 5.672 e/Ft
-  Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzése 5.000 e/Ft
-  Egészségház (tervpályázat) 9.973 e/Ft
-  Okmányiroda átalakítása 14.097 e/Ft
-  Öreghegyi u. felújítása 6.618 e/Ft
-  Szent Erzsébet-liget felújítása 11.368 e/Ft

2009. év
-  Önerős útépítések 33.293 e/Ft
-  Györgyi Dénes Iskola tornaterem-építés KDOP 16.738 e/Ft
-  Wesselényi-strand rekonstrukció KDOP 7.587 e/Ft
-  Balatonalmádi Városgondnokság gépjármű beszerzése 5.860 e/Ft
-  Wesselényi strand engedélyezési terv (Aquatórium) 8.634 e/Ft
-  Városközpont rehab. beruházás KDOP 17.534 e/Ft
-  Strand felújítás 5.721 e/Ft
-  Polgármesteri Hivatal felújítása 5.172 e/Ft
-  Vörösberény temető felújítása 20.756 e/Ft
-  Városközpont rehab. felújítás KDOP 42.635 e/Ft
-  Battyhány u ., Budai Nagy Antal u. felújítása 27.902 e/Ft
-  Galagonya u. felújítása 16.186 e/Ft
-  Györgyi D. Iskola felújítása KDOP 10.257 e/Ft

2010. t  félév
-  Balatonalmádi Városgondnokság gépjármű beszerzése 6.143 e/Ft
-  Györgyi Dénes Iskola tornaterem-építés KDOP 160.376 e/Ft
-  Wesselényi strand rekonstrukció KDOP 78.925 e/Ft
-  Egészségügyi Központ építése KDOP 24.151 e/Ft
-  Galagonya u. felújítása 11.575 e/Ft 
-  Városközpont rehab. felújítás KDOP 6.102 e/Ft

2010. évben várhatóan magas szinten fognak alakulni a 
beruházási és felújítási kiadások, mivel ez évben fejeződik be az 
EU-s pályázati támogatással megvalósuló Györgyi Dénes Iskola 
felújítása, tornaterem építése, a városközpont megújítása, a 
Wesselényi-strandi fejlesztés, valamint elkezdődött az Egész
ségház építése. A kiadások összegét tovább növeli a 2009. évi 
egyéb felhalmozási célú (nem EU-s támogatással megvalósuló) 
előirányzat maradvány terhére történő egyéb fejlesztések.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat nagy 
figyelmet fordított a költségvetési egyensúly, a likviditás fenn
tartására, valamint a kötelező és vállalt feladatok megfelelő szin
ten történő ellátására.

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó illetőleg önként 
vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó intézményhálózat fenn
tartási kiadásai az évenkénti költségvetést determinálják, a mű
ködtetés kiadásai előirányzatait biztosítani szükséges. Ennek a de
terminációnak az önkormányzat az elmúlt időszakban eleget tett.

Az előzőeken túl az önkormányzat által vállalt kötelezettsé
gek (felhalmozási célú kiadások) egy-része áthúzódik a következő 
időszakra (2010. július 1-jét követő időszakra), melyek részlete
zését a 3. számú melléklet mutatja. Az áthúzódó kötelezettségvál
lalások, illetőleg a kötött felhasználású pénzmaradvány (felhal
mozási célú céltartalék) szintén determinációt jelent, azok fede
zetét a tárgyévi pénzmaradvány terhére biztosítani kell.

A több éves kihatással járó elöntéseikből származó kötelezett
ségvállalások évenkénti alakulását mutatja a 4. számú melléklet. 
Az 1995-ben aláírt "Japán" hitelszerződés alapján a város jelentős 
összegű kamatmentes hitelt vett fel (szennyvíz-elvezetés, gáz
vezeték- és ivóvízhálózat bővítésére). A hitel visszafizetésének 
futamideje 2001. november 1. indulásától számított 19 év. Az 
állam a Magyar Köztársaság 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. A Magyar 
Köztársaság 2005. évi CXVIII. törvényének 40.§-ában előírtak
nak megfelelően a 2005 novemberében és 2006 májusában 
esedékes törlesztőrészletekből további 50% (16.087 e/Ft) 
elengedésre került 2005. december 31-gyei. A 2007. évi költ
ségvetési törvény alapján 2007. évben összesen 17.836 e/Ft, a
2008. évi költségvetési törvény alapján 2008. évben összesen 
19.106 e/Ft, a 2009. évi költségvetési törvény alapján 2009. 
évben összesen 20.467 e/Ft, valamint 2010. évi költségvetési 
törvény alapján a 2010. májusi törlesztő részletből 10.774 e/Ft 
elengedésre került. A 2010. január 1-jén fennálló hitelállomány 
összesen 598.581 e/Ft volt.

Jelentős kötelezettségvállalás a 2005-2006. évben történő 
szennyvízcsatorna-bővítés megvalósításához a Beruházó Víziköz
mű Társulat által -  a beruházás megvalósításában érdekelt lakos
ság hozzájárulásának megelőlegezésére -  felvett 235.140 e/Ft 
összegű hitel felvétele. A hitelfizetési kötelezettség a jogutód 
önkormányzatot terheli, mely 2010 decemberével kezdődik 
25.000 e/Ft törlesztéssel. A víziközmű társulati hitel kamata 3 
havi BUBOR + 3,25%-os kamatfelár, mely 70%-a központilag 
támogatott. A hitelállomány fizetési kötelezettsége 2014. évben 
jár le.

A képviselő-testület a 184/2010. (VI.24.) Öh alapján köte
lezettséget vállalt arra, hogy a 2011. évi költségvetésben biztosít
ja az önerős és nem önerős útépítésekre, járdák, csapadékvíz
árkok és elvezető rendszerek építésére, felújítására, támfalak 
felújítására és építésére 48.500 e/Ft-ot.

A pénzügyi helyzet, valamint a kötelezettségek és determiná
ciók rövid szöveges indoklása szemlélteti azt, hogy a város 
következő évi költségvetését több tényező határozza meg, amely 
helyi döntés következménye, így:

-  2011. évre, s a következő évekre áthúzódó beruházások, 
felújítások,

-  az intézményhálózat működtetésének és egyéb kötelező 
önkormányzati feladatok pénzügyi szükséglete,

-  igénybe vett hitelek kamat- és tőketörlesztései.

A fentiek nagymértékben meghatározzák a gazdálkodás 
vitelét, a pénzügyi előirányzatok felhasználásának lehetőségeit, 
így a jövőben is nagy szükség lesz arra, hogy a gazdálkodás vitele 
során a biztonságos működés elvét a gazdálkodás biztonságáért 
felelős szem előtt tartsa.

Balatonalmádi, 2010. augusztus 30
Keszey János 
polgármester



1.sz.mellékkt
Az önkormányzat vagyonának alakulása 2006-2009. években

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2009/2006

Immateriális javak 15 205 22 603 23 682 40 584 267%

Tárgyi eszközök 9 112 089 8 537 140 8499324 8589260 94%

Befektetett pénzügyi eszközök 2244/3 130125 265 668 278 721 124%

Üzemeltetésre átadott eszközök 995 453 1 486 538 1 434509 1 384278 139%

Befektetett eszközök összesen; 10 347 220 10 176 406 10223 183 10292843 99%

Készletek 342 285 565 748 219%

Kővetélések 67 838 70 408 78 724 83101 122%

Értékpapírok 62 502 44 748 0 0 0%

Pénzeszközök 450 664 585 238 855 723 786 169 174%

Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 34 597 36 796 31036 120199 347%

Forgóeszközök összesen: 615943 737475 966048 990217 161%

Eszközök összesen: 10963 163 10913 881 11 189231 11 283060 103%

FORRÁSOK 2006. év 2007.év 2008. év 2009. év 2009/2006

Induló tőke 470243 470243 470243 470243 100%

Tőkeváltozások 9 189315 9089 845 8 917 407 9001 500 98%

Saját tőke összesen: 9659558 9560088 9387650 9471 743 98%

Költségvetési tartalékok 446 001 575 165 838 506 857435 192%

Vállalkozási tartalék 
Tartalékok összesen: 446001 575 165 838506 857 435 192%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Rövid lejáratú kötelezettségek

702 430 650289 864 963 786 420 112%

115 723 81280 49 669 118 339 102%

Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 39451 47 059 48443 49123 125%

Kötelezettségek összesen: 857604 778628 963075 953882 111%

Források összesen: 10 963 163 10913881 11 189231 11 283060 103%



2.sz.melléklet
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainai alakulása 2006 -2 0 1 0 . években

adatok: ezer forintban
Megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 .I. félév
BEVETELEK

1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5. 
2.2. 
2.2.1. 
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5. 
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.

Intézményi működési bevételek 
Ónk. sajátos műk. bev.
Helyi adók 
Építményadó 
Idegenforgalmi adó 
Telekadó 
Iparűzési adó 
Pótlék, bírság 
Átengedett központi adók 
Gépjárműadó 
SZJA helyben maradó 
SZJA normatív 
SZJA kiegészítés 
Luxus adó
Bírság, pótlék, egyéb 
Támogatások 
Normatív hozzájárulások 
Normatív kötött támogatások 
Központosított támogatások 
Céltámogatás
Céljellegű decentralizált támogatás 
Vis Maior támogatás 
Egyéb központi támogatás 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
Tárgyi eszk. értékesítése 
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkbevételei 
Pénzügyi befektetések bevételei 
Támogatások, átvett pénzeszközök 
Támogatásértékű működési bevételek 
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 
Működési célú pénzeszközátvétel 
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
Tám.kölcs.visszatér.
Kiegészítések, visszatérülések

293 779 
837 385 
379 673 
201 006 

40 259 
30 721 

103 497 
4190 

446 854 
54 528 

105 654 
170 813 
115 859

4 858 
427 808 
177 948 

10 980 
15 487 

191 842 
23 393

2 158

20 800 
17 323 
2 621 

856 
260 444 

45 360 
28 004 

2 821 
184 259 

9 508
3 873

337 284 
977 474 
423 353 
194 233 
48 626 
25 926 

147 317
7 251 

477 665
69 457 

105181 
199 506 
103 521

10 396 
240 868 
181 413 

4 184 
37 020 
10 098 
6 603 
1 550

28 433
28 423

10
86 433
29 460 
48147

749
8 077 
6 837 

10 065

362 384 
767 679 
445 916 
202 758 

51 099
32 831 

152 854
6 374 

310 617 
70 951 

116 571

122 651 
444 

5 086 
483 775 
392 696 

10 690
33 926

46 463 
81 067 
79 496 

1 203 
368 

737 979 
51 435 
42 018 

240 
38 286 
17 003 
24 233

447 457 
765 923 
439 647 
207 347 

49 494 
34 067

142 537 
6 202

319 029 
68 021

143 685

107 323

7 247 
452 605 
384 096 

20 211 
41 518

6 780

32 682 
14213

18 469 
143 726 
60 004 
81 917 

632 
1 173 

73 636 
27 785

226 779 
373 744
184 903 
108118

5 877 
15 921 
52 366

2 621
185 196 
36 781 
78148

70 267

3 045 
222 598 
166 579 

19 350 
30 300

6 369 
724 374

10 301

114 073 
780 776 
26 954 

152 531 
253 
438 

6 590 
9 58

8. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 1 841 537 1 615 334 1 862 060 1 871 814 1 142 642
9.
70.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételei 
Forgatási célú értékpapírok bevételei 251 800

86 470 
17 754 44 748 200 000

11.
12. 

Finanszírozási bevételek összesen: 
Pénzforgalmi bevételek összesen:

251 800 
2 093 337

104 224 
1 719 558

44 748 
1 906 808

0
1 871 814

200 000 
1 342 64210.

74.
Pénzforgalom nélküli bevetelek 
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

54 708 
1424

324 944 
7609

484 750 
1387

772 442 
734 -54 01615. Bevételek összesen: 2 148 869 2 052111 2 392 945 2 584 990 1 288 626

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6. 
2. 
2.1. 
2.2.
2.3.
2.4.
2.5. 
3.

KIADÁSOK 
Működési kiadások 
Személyi juttatások 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Dologi kiadások
Társadalom- és szociálpol. juttatások 
Támogatásértékű működési kiadások 
Működési célú pénzeszközátadás 
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 
Felújítások 
Beruházások
Pénzügyi befektetések kiadásai 
Támogatásértékű felhalmozási kiadások 
Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

1 162 510 
542 698 
167 375 
387 098 

32 241 
1 320 

31 778 
618 237 
92 821 

507 045 
0

18371
600

1 327 944 
581 397 
180 529 
489 843 

34 444 
13 460 
28 271 

229 115 
33 535 

161 416

16428
17736

1 398 997 
644 073 
199 941 
474 067 
34 843 

9 486 
36 587 

211 434 
55 039 

114 424

12 095 
29 876

1 473 427 
628 525 
182 566 
560 542 
40 529 
11 357 
49 908 

358 291 
141 028 
158 429 
28 800 

6 730 
23 304 

700

796 264 
311 614 

78 873 
336 095 
22 698 
12 794 
34 190 

316 199 
186 147 
123 629

1 423 
5 000 

70 0004. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 1 781 347 í  557 059 1 610 431 1 832 418 1 122 4635.
6.
7.
8.

Hiteltörlesztés
Forgatási célú értékpapírok kiadásai 
Finanszírozási kiadások 
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

41683

41 683 
-465

33335

33 335 
2199

33 036

33 036 
-5 760

20 467

20 467 
* 9 léJ

10 774 
230 000 
240 774 

74 010



Felhalmozási célú kiadások 2010. évben
adatok: ezer forintban

Sor
szám

Feladat megnevezése 2010. évi 
eredeti ei.

2010.évi 
mód. ei. 

V.31.

Teljesítés
2010.
VI.30

Áthúzódó
kiadás
2010.

V ll. 1-től
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Beruházások
1. Önerős útépítés 54 915 54 619 190 54 429
2.o. Újhegyi u., Újhegyi köz 408 536 536 0
2.b. Fehérkereszt u. 277 340 339 1
2.c. Gárdonyi u. 277 340 339 1
2.d. Toldi u... 138 180 180 0
3. Útépítések (nem önerős) 20 000 20 000 20 000
4. Csapadékvízelvezetés tervek 11 365 9 540 9 540
5. Csapadékelvez. kivitelezése Budatava, Töltés u., Vécsey u., Luther u., Esze T. u. 3 261 3 2 6 1 56 3 205
6. Tájékoztató táblarendszer 1 388 1 388 1 388
7. Városrendezési célú közterületszabályozás 3 374 3 374 1 830 1 544
8. Szeméttelep rekultiváció 6 769 6 769 6 769
9. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök, programok 11 675 11 383 3 501 7 882
10. Területrendezési terv módosítása 0 0
10.a. - Tervmódosítás (teljes közigazgatási terület) 250 1 100 975 125
10.b. - Tervmódosítás (sportpálya) 992 992 850 142
10.c. - Területrendezési szerződés (SCD) 2 500 2 500 2 000 500
11 .d. - Területrendezési szerződés (FIDELIO GOLD Kft.) 250 250 250 0
11. Gáz pótbekötések 1 500 1 500 1 500
12. Szennyvízcsatorna pótbekötés 1 500 1 500 1 500
13. Közvilágítás bővítése 16 346 16 346 16 346
14. Balatonalmádi Városgondnokság gépjármű beszerzése 6 200 6 200 6143 57
15. Strandi fejlesztések (Káptalanfüred pénztár előtető, Wesselényi játszótéri árnyékoló) 11 394 11 394 125 11 269
16. Balatonalmádi Városgondnokság temető - kolombárium 1 100 1 100 1 100
17. PKKK ■ Mozgókönyvtár eszközbeszerzése 300 300 300
18. Szoc.Alapsz.Közp. Eszközbesz.-számítógép Balatonalmádi 475 475 315 160
19. Szoc.Alapsz.Közp. Eszközbesz.-számítógép Szkir/B.füzfő/Litér 535 535 435 100
20. Vörösberényi iskola, öltözőszekrény, terem parkettázás 400 400 400 0
21. Balmádi-B.fűzfő kerékpárút terv. 613 613 613
22. PH udvar fedett gk. beálló, hátsó bejárat előtető 150 150 150 0
23. Vécsey - Töltés u. fejlesztése (önrész) 32 496 32 496 32 496
24. Wesselényi strand beruh. engedélyezési terv Aquatórium 750 750 750 0
25. Szennyvízcsatorna hál., 11,13,17,18 ütem ép. 375 375 162 213
26. Napköziotthonos Óvoda szakmai inform. fejleszt. 758 758 758 0
27. Kerékpárút tervezése a Budatava és Balatonfűzfő közötti szakaszon 2 000 2 000 2 000
28. Járda építése a Thököly u.-Kürt utca belterületi szakaszon 1 500 1 500 1 500
29. Rendezvények helyszínére áramforrás kiépítése 2 500 2 500 2 500
30. Sportpálya öntözőrendszer kiépítése 500 500 500
31. Európa szoborpark LEADER (önrész) 13 399 13 399 13399
32. Györgyi Dénes Ált. Iskola tornateremépítési, felújít. KDOP 180 076 183 424 92 639 90 785
33. Wesselényi strand rekonstrukció II. KDOP 170 834 170 834 44 505 126 329
34. Egészségügyi Központ építése KDOP 589 561 589 561 24 151 565 410
35. ÁROP pály. - Polg. Hiv. szervezetfeji. ÁROP 450 450 410 40
36. a. Városközpont rehabilitáció - Városház tér KDOP 2 597 2 597 2 5 9 7
36. b. - Piac felújítása KDOP 0 0 0
36.c. - Szent István park KDOP 0 0 0
36.d. - Járdák felújítása KDOP 375 375 23 352
37. Pályázat: PKKK/Könyvtár TIOP 2 110 2 110
38. Györgyi Dénes Ált. Iskola könyvtári foglalkoztató kialakítása 2 500 2 500
39. Polgármesteri Hivatal személygépkocsi beszerzés 3 760 3 758 2
40. Györgyi Dénes Ált. Iskola televízió vásárlás 140 140 0
41. Kósa Gy. Zeneiskola eszközbeszerzés 240 240
42. PKKK Mobilszínpad bővítés 100 100
43. Rákóczi út 43. telephely tanulmány és engedélyezési terv 3 500 3 500
44. Rákóczi út 34. lakás fútés bővítés 53 53 0
45. Szoc. Int. infrastruktúra fejleszt. - Balatonfűzfő KDOP 132 - 132
46. - Felsőörs KDOP 52 -52

Beruházás összesen: 1156 523 1171 007 186 147 984 860

Felújítási kiadás:
1. Strandi felújítás 6 753 6 753 6 753
2. Polgármesteri Hivatal felújítása 11925 11 925 3 232 8 693
3. Ady E. u. járda felújítása 0 0
4. Baross G. u. 4. sz. alatti bérlemény felújítása 215/2008.(VI.26.) 755 755 755
5. Veszprémi u. 81. sz. alatti ing. felújítása 333/2008.(XI.03.) 0 0
6. Vörösberény zöld- és közterület rendezés 930 930 930
7 .a. - Ref. Erőd templom mögötti ter. 0 0
7.b. - Mandulás játszótér zöldter. 12 765 12 765 12 765
7.c. - VB temető zöldterület 0 0
7.d. - Madách tér rendezés 0 0
7.e. - VB Ady 2. térrendezés 14 323 14 323 14 323
7.f. - VB járda építés 7 902 7 902 70 7 832
7.g. - Madách tér buszmegálló 0 0
8. Baross G. u. 5. (cukrászda) gazdasági bejáró 1 563 1 563 1 563
9.a. Támfal omlás elhárítása, rézsű kial. - Malomvölgyi u. 833 833 833
9.b. - Dankó P. u. 1 354 1 354 1 354
9.c. - Esze T. u. 1 875 1 875 1 875
10. Galagonya u. felújítása (TEUT pály.) 15 764 15 764 11 575 4189
11. Babits u. és Posta parkoló felújítása 15 513 15513 15513
12. Magyar-Angol tannyelvű melegvíz ell .korsz.hőcserélő csere 344 344 344
13. Rákóczi u. telephely hőközpont felújítása keringető szivattyú 297 297 297 0
14. Sportpálya konténer WC felújítása 300 300 300
15. PKKK Könyvtár ablakainak nyithatóvá tétele/klima 2 173 2173 2173
16. József A. u.járda felújítása Iker sétány és Verseny u. közötti szakasza 5 000 5 000 5 000
17. Györgyi Dénes Általános Iskola tetőfelújítás és homlokzatfelújítás 25 000 14 000 14 000
18. Szociális Int. Infrastrukt. Fejlesztése KDOP 16 408 16 408 196 16212
19. Györgyi Dénes Ált. Iskola tornateremépítés, felújít. KDOP 

Wesselényi strand rekonstrukció II. KDOP
124 817 127 669 67 737 59 932

20. 0 34 420 -34 420
21. Egészségügyi Központ építése KDOP 0 0
22. ÁROP pály. - Polg. Hiv. szervezetfeji. ÁROP 0 0
23.a. Városközpont rehabilitáció - Városház tér KDOP 8211 8211 641 7 570
23.b. - Piac felújítása KDOP 24 697 24 697 3 502 21 195
23.c. - Szent István park KDOP 11 188 11 188 501 10 687
23.d. - Járdák felújítása KDOP 22 574 22 574 1 458 21 116
24. Strandok felújítási kiadások 10 625 10 625

Felújítási kiadás összesen: 333 264 335 741 123 629 212 112
Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások

1. Észak-Balatoni T.Reg.Tel.Szilárd Hulladék Kez.Önk.T./hull.lerakó rek. 995 995 994 1
2. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium hőközpont 429 429 429 0

támogatás értékű felh.kiadások összesen 1 424 1 424 1 423 1
Államháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás

1. DRV. részére/környezetvédelem 16 200 0 0
2. MÁV részére pénzeszköz átadás 2 000 2 000 2 000 0
3. Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) 302 302 302
4. Sz. Ignác Római Kat.Plébánia v.berényi templom tető felújítása 6 000 6 000 3 000 3 000

Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen: 24 502 8 302 5 000 3 302
Felhalmozási kölcsön:

1. Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap) 800 800 0 800
2. "Balatonalmádi Turisztikai Egyesület ""kölcsön""' 10 000 -10 000

Felhalmozási kölcsön összesen 800 800 10 000 13
Felhalm.tartalék:
Felhalm..- általános tartalék 0 8 000 0 8 000
Céltartalék: 123 900 318 592 0 318 592

1. - Eü. Műszerbeszerzésére 1000 1 000 1 000
2. - Kósa György Zeneiskola eszköz fejlesztése 500 0 0
3. - Intézmények felújítása 4 500 7402 7 402
4. - Pályázatok önrésze (Idegenforgalmi Alapból 39.594 eFt) 54 000 49 300 49 300
5. - Pályázatok önrésze - érdekeltségnövelő pályázat 1 000 1 000 1 000
6. - Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék 58 700 58 700 58 700
7. - Környezetvédelmi Alap 4 200 23100 23 100
8. - Megszűnt Viziközmű társulati számla 2008. 29 232 29 232
9. - Önkorm. lakások eladási számla 75 679 75 679
10.
11.

- Gáz beruházási számla
- Befejezett csatorna elkül. Számla

4 853 
24 071

4 853 
24 071

12. - Újhegyi Vízitársulat 526 526
13. - Munkáltatói lakásépítési számla 4109 4109
14. - Akadálymentesítés (Hivatal-Intézmények) 2 378 2 378
15. - EU-s projektek kiadásai 37 242 37 242

Felhalm .ta rta lék összesen: 123 900 326 592 0 326 592
Megjegyzés: *** Fedezete a 2010. 09. havi költségvetési rendelet módosításakor kerül 

dőlt betűvel jelöltek EU-s rámogatással megvalósuló
átvezetésre
 projektek



Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 4.sz.melléklet 

adatok: ezer forintban
Sor Kötelezettség jogcíme Kötelezettség 2010.VI.30-ig Összesen
szám • vállalás kifizetés 2010.VII.1 -től 2011. 2012. 2013. után (4+5+6+7+8)

éve tény terv terv terv terv
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 . M űködési célú h ite l-tö rlesztés

2. Felhalmozási célú h ite l-tö rlesztés
(tőké + kam at) ( 5+8): 237 449 51 084 63 257 71 290 660 031 1 083 111

3. Tőketörlesztés: Japán hitel 1995 217 873 22 301 46 972 50 317 468 217 805 680
4. Bef.sz.csat.ép. 2008. 2008 25 000 10 000 15 000 185 140 235 140
Ilii Tőketörlesztés összesen:(3+4)

6 Kamattörlesztés: Japán hitel
7. Bef.sz.csat.ép. 2008. 2008 19 576 3 783 6 285 5 973 6 674 42 291
8 . Kam attörlesztés összesen (6+7)! 3 783 6 2 8 5 5 9 7 3 6 674 4 2  2 9 1

Beruházás, fe lú jítás és egyéb fe lha lm .c.k iadások (10 + ...1 9): 921 617 68 556 0 1 380 748
10. Györgyi D. Ált.lsk.felúj. és tornaterem építése KDOP *** 2008 188 931 150 717 339 648
11. Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP *** 2008 87 172 91 909 179 081
12. Egészségügyi Központ építése KDOP *** 2008 39 056 565 410 20 056 624 522
13. Városközpont megújítása KDOP *** 2008 67 158 63 517 130 675
14. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése AROP *** 2008 4 450 40 4 490
15. Európa szoborpark (önrész) LEADER *** 2009 931 13 399 14 330
16. Szociális Int. Infrastrukt. fejlesztése (önrész) KDOP *** 2009 1 900 16 028 17 928
17. Mandulás játszótér zöldterület felújítása. 2009 168 12 765 12 933
18. Vörösberény járda építés 2009 809 7 832 8 641
19. Felhalmozási célú kiadások (184/2010. (VI.24.) 2010 48 500 48 500

Önerős és nem önerős utak építése, járdák, csapadékvíz árkok és elvezető rendszerek építése, felújítása, támfalak felújítása
20. Működési kiadások összesen (21 +...28): 18 750 42 081 4 356 1 368 0 66555
21. Györgyi D. Ált.lsk.felúj. és tornaterem építése KDOP *** 2008 4 726 4 675 9 401
22. Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP *** 2008 1 544 11 167 12 711
23. Egészségügyi Központ építése KDOP *** 2008 921 10 736 808 12 465
24. Városközpont megújítása KDOP *** 2008 4 195 1 124 5319
25. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP *** 2008 6 098 11 346 17 444
26. Tömörítőfejes konténer bérlete (Városgond. Intézménye) 2009 1 116 450 900 500 2 966
27. Magyarfalusi gyermek tanulmányainak támog. 2009 150 150 150 150 600
28. Tudásdepó-express PKKK/Könyvtár TÁMOP *** 2009 2 433 2 498 718 5 649
29. Összesen (1+2+9+20): 646 774 1014 782 136169 72 658 660 031 2 530 414

Megjegyzés:
*** EU-s támogatással megvalósuló projektek



GONDOLATOK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL.
"Sokat kell tennünk, hogy valóra váljon"

A civil, vagy talán a nonprofit kifejezést általában egy egész 
sor szervezetre használjuk, melyek a civil társadalmat alkotják. 
Általánosságban ezeket a szervezeteket az jellemzi, hogy az anya
gi haszonszerzéstől eltérő céllal léteznek.

A civil szervezetek lehetnek kis csoportok, vagy nagyobb 
egységbe szerveződő egyesületek -  mint például egyes környe
zetvédő, sport, turisztikai, kulturális társulatok, alapítványok is. 
A listát bőven lehetne még folytatni, és felsorolni a városunkban 
működő civil szervezeteken keresztül egészen a hatalmas nem
zetközi szervezetekig, amelyek sok-sok taggal rendelkeznek.

Attól függetlenül, hogy mire alakult meg a szervezet, kulcs
fontosságú szerepet játszik az adott terület értékeinek megőr
zésében. Ennek érdekében egységesen felléphetnek, lobbizhat
nak, segítséget nyújthatnak, segédkezhetnek egyének, szerveze
tek akár városok érdekeinek és arculatának kialakításában, si
kereinek előremozdításában!

A civil szervezetek szerepe nemcsak a fent felsoroltak miatt 
fontos, hanem azért is mert "eszközök", amelyek mindenki szá
mára hozzáférhetők és felhasználhatók. Ez a tény nagy jelen
tőséget tulajdonít mindazoknak, akik városuk fejlődése, szí
nesítése érdekében maguk is szeretnének valamit tenni. Van hová 
tartozni, dolgozni, segíteni. Köszönet és megbecsülés jár mind
azoknak, akik munkájukat felajánlva önként segítik a nemes 
célok megvalósítását. Mert ez hatalmas munkát jelent, és hatal
mas erőt képvisel!

Amennyiben létezik egy alapvető stratégia a különböző 
típusú civil szervezetek tevékenysége mögött, akkor az valószínű
leg az, hogy egységesen azért kell munkálkodnunk, hogy érté
keinket megőrizzük, ezzel segítsük városunkat, országunkat!

Konkrétan megállapítható, hogy egy város életében jelentős 
szerepet játszanak a civil szervezetek. Sikerességük érdekében 
szükséges az összefogásuk! Meg kell találni a működésükhöz 
szükséges anyagi forrásokat, segíteni kell tevékenységüket!

Dudás Zsolt 
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

A nagy sikerre való tekintettel ism ét szeretnénk 
megrendezni hagyományossá vált "Kezem nyomán...” 
kiállításunkat.

Az idei évben szeretettel várjuk  kistérségünk ré g i 
és új alkotóit. Bízunk abban, hogy most is sikerül az 
eddigi magas színvonalú tárlattal kedveskednünk k is 
térségünk k özösségének!

Várjuk a kiállítani vágyó alkotók je len tkezését 
részvételi szándékuk jelzését 2010. szeptember 30-ig  
a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Idősek Klubjában (Balatonalmádi, Városház tér 4 .), 
vagy ugyanitt telefonon 88/ 542-556 Szászné 
Johanidesz Ibolyánál.

VIDÉKFEJLESZTÉS -  TERÜLETFEJLESZTÉS
Mindegy, csak végre fejlődjünk?

A fejlesztési szervezetek, és kormány
zati intézkedések sokaságát nézve fel
merült többször a kérdés, mi a kü
lönbség a vidékfejlesztés és területfej
lesztés között. Miért kellenek külön 
szervezetek e tevékenységek végzésé
re, miért nem lehet költséghatéko- 
nyabban, a valós fejlesztési célokat 
szem előtt tartva a rendelkezésre álló 
forrásokat felhasználni.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS meg
alakulásával az érintett 22 település életébe egy új vidékfejlesztési 
szervezet lépett be. Számunkra fontos, hogy Önök, akik jogosul
tak lehetnek ezeknek a fejlesztési forrásoknak, támogatásoknak 
az elnyerésére tudják, hogy milyen kérdésekkel, milyen prob
lémákkal, projektekkel fordulhatnak hozzánk.

Nagyon fontos: bármilyen fejlesztési ötlettel felkereshetnek 
bennünket, ha nem tudják, hogy annak megvalósítását miként 
kezdjék el. Nem biztos, hogy az a projekt az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (UMVP) forrásaiból támogatható, de 
felkészült szakembereink a megfelelő pályázati lehetőségek meg
határozásában együttműködnek Önnel.

Miért fontos a vidékfejlesztés?

A legfontosabb különbség talán a terület- és vidékfejlesztés 
rendszere között, hogy míg a területfejlesztés egy az állam által 
meghatározott, jogszabályban rögzített tartalmú koncepciót hajt 
végre, addig a vidékfejlesztés célja, hogy a helyben meghatáro
zott, a valós helyi igényekhez igazodó, valós problémákat meg
oldó projektekhez rendeljünk fejlesztési forrásokat.

Az Európai Unió hamarosan megkezdi a 2007-2013 között 
működő UMVP félidős felülvizsgálatát. Azt gondolom, hogy* 
több olyan pontot is találnak majd a programban, amelyek az 
alulról építkező, szuverén döntési jogkörrel bíró akciócsoportok 
helyzetét elemezve rávilágítanak arra, hogy Magyarországon 
kisebb-nagyobb "demokratikus lyukak" találhatók a rendszerben. 
2010 júniusában a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeménye
zésére itthon is megkezdte egy szakértői csoport a helyzetelem
zést, és javaslatokat készítettek a rendszer átalakítására. Remél
jük, hogy biztosított lesz az a szakmai akarat és elkötelezettség, 
ami hozzájárul ahhoz, hogy valós európai fejlesztési modell 
működhessen Magyarországon is.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja HACS rendelkezik még 
jogszabályban rögzített fejlesztési forrásokkal, így a következő 
támogatási időszakban is lehetőség lesz pályázatok beadására.

Ne hagyja az utolsó pillanatra a felkészülést, keresse fel most 
irodánkat, mi azért dolgozunk, hogy az Ön sikeres fejlesztéséhez 
hozzájáruljunk!

Kontics Mónika 
munkaszervezet-vezető

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület,
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892 

www.bakonyesbalaton.hu;iroda@bakonyesbalaton.hu

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

mailto:iroda@bakonyesbalaton.hu


EGY TISZTA SZÍVŰ UDVARHÖLGY
A X X I.  század almádi Annája

Nekünk almádiaknak az idei Anna-báli fotókat nézeget
vén igencsak hevesebben dobogott a szívünk a bál szépeinek 
láttán. Egyikük, Piedl Anna városunk lakója, s aki nézte a 
tévéközvetítést, minden bizonnyal egyetért velem, Anna lát
szott annak az igazi elsőbálos "kislánynak", aki megérde
melte a harmadik helyezést. Sőt.

A nagy esemény után egy hónappal találkozunk Almádi 
főterén. Anna élőben még bájosabb, kedvesebb, mint a tele
vízióban, a beszélgetésből pedig az is kiderül, hogy az alig 
húszesztendős (pardon, még csak tizenkilenc, mert a huszat 
még nem töltötte be!) ifjú hölgy érett, kész felnőtt. Izgal
maknak most sincs híján, a székesfővárosba készül, a mű
egyetem építészmérnöki karán kezdi meg tanulmányait. 
Merthogy nagyon szereti a reál tárgyakat, de vonzzák a 
művészetek is, alkotó kedvét is kiélhetné -  azt gondolta, az 
építészmérnöki pálya sikeresen ötvözi mindezeket. Családi 
házakat tervezne a legszívesebben, ám ha valami más meg
bízást kapna, mondjuk valamilyen közösségi épületet, azt 
sem utasítaná el. A bátyjával lakik majd együtt, ő építőmér
nök lesz, lehet, hogy egyszer majd együtt dolgoznak. Az is 
lehet persze, hogy öt év múlva mindezt másképp látja majd, 
az egyetem akár meg is változtathatja.

Jó  hallgatni pontos megfogalmazásait, semmi sallang, 
semmi szleng, olyan természetes, mint az Anna-báli interjú 
utáni utolsó mondata, de erről később.

Megjegyzem neki, alig ha van olyan balatoni leányzó, 
aki ne álmodozna arról, hogy egyszer majd a füredi Anna- 
bálon táncol. Nos, Piedl Anna, kit idén a bálkirálynő máso
dik udvarhölgyének választottak, azon kevesek közé tarto
zik, akit nem vonzott az egykor Horváth Krisztina Anna 
tiszteletére rendezett mulatságok folytatása, noha személyi
ségében igencsak föllelhetők a romantikus jegyek. Nagyma
mája álmodott helyette erről, ő szerette volna Anna unoká
ját, no meg a fiát táncolni látni az ország leghíresebb táncest
jén. Érettségi és névnapi ajándékul szolgált az Anna-báli 
belépő. A ruhát édesanyjával választotta gondos előkészü
letek után. Mert Piedl Anna alapos. Néhány üzlet választékát 
végig nézve rájött, olcsóbb, ha megveszi, s nem kölcsönzi a 
ruhát. Egy fehér kétrészest választott -  a habos estélyivel

később nem tud mit kezdeni, egyébként is az egyszerűbbet elegánsabbnak 
véli - ,  amit majd később külön-külön is viselhet, jól va-riálhat. A kopott 
gyöngyöket újakra cserélte, így ő is hozzájárult az alkotó folyamathoz. A 
sminkjét kivételesen nem maga készítette, barátnői ajánlottak egy jó sza
kembert, akitől sokat tanult. Hétköznap nem festi magát, a televízió 
miatt viszont javasolták. És valóban jól döntött, a másnapi kocsikázáson 
is kitartott még a "mestermű". Amit persze nagymamája legalább annyira 
élvezett, mint. ő. Készültek is közös fényképek, némelyiken még sír is, 
persze örömében és büszkeségében. Anna is örült, a szakértőkből álló 
zsűri szavazatait, amelyekkel bejuttatták az első tizenöt közé, elis
merésként értékelte, s noha a telefonos szavazást lutrinak tartotta, jól 
esett, hogy annyian tárcsáztak érte. A bál közben is hívták az ismerősök, 
innen Almádiból is, ahol édesapja tizennégyéves korától élnek. Az estély 
egyébként kellemes volt, leszámítva a hektikus fényképezkedést, a Duna 
TV fölfordulást rendezett, de ez is belefért, azért meg tudta enni a vac
soráját, édesapjával is keringőzött, kétszer is. Szeret vele táncolni, például 
esküvőkön vagy volt módja a Lovassy-bálon is. Kísérőjét az eredmény 
kevésbé lepte meg, a húgát és a bátyját nagyon. Anna számára inkább az 
furcsa, hogy ismeretlenek gratulálnak, például a Facebookon is.

A bál szervezői megkérdezték az adatlapon, mi a hobbija. Vagy öt 
percig kellett gondolkoznia, mert nem egyetlen dolog, például a sport 
vagy a könyvek, de szinte az egész világ érdekli. Akkor épp azt válaszol
ta, a sütés-főzés. Ez őt magát is meglepte, mert valóban szeret a kony
hában dolgozni, és valóban úgy érzi, egy-egy bonyolult recept elkészítése 
igazi alkotás, azért még annyi minden más is fontos számára.

Nézem és hallgatom az udvarhölgyet, s ha rajtam múlna, királynővé 
koronáznám: őszintesége, nyitottsága nem véletlenül késztet sokakat 
voksolásra. S amikor megkérdezte tőle a riporter, kinek köszönheti 
adottságait, a világ legtermészetesebb hangján szakadt ki belőle: a 
Jóistennek.

Ilyen tiszta szívvel rég hallottam ezt a mondatot.
dallos zsuzsa

VETŐVIRÁG
Latin nevét az ősnövénykutató regensburgi kanonok, C. 

Stenberg tiszteletére kapta: Stenbergia colchiciflora. Népies neve: 
kikericsvirágú sárika. Hivatalos neve az őszi gabonák vetési idejére 
eső virágzására utal.

Növényünk az amarilliszfélék családjának egyik nemzetségé
nek névadó faja. Hazai rokonai a hóvirág, a tőzikék és a nárciszok.



AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK
BORS MÁTÉ személyében szin
tén egy lelkes, nyílt tekintetű, ro
konszenves 14 éves almádi srácot 
van szerencsém bemutatni Önök
nek, akinek életében meghatá
rozó helye van a sportnak. Télen 
sikeresen kézilabdázik, ezzel is 
biztosítva az erőnléti edzést, hogy 
nyáron még sikeresebb vitorlázó 
lehessen.

Az interjú apropója a júliusi, 
Lengyelországban megrendezett 
Ifjúsági Világbajnokság, ahol ő 
cadet hajóosztályban indult.

-  Mesélj az olvasóknak az el
múlt időszakról, és a mostani ver
senyről.

-  Négyen vagyunk testvérek, mind a négyen szívesen vitorlázunk. 
Lány testvéreim ugyan nem versenyszerűen űzik ezt a sportot, de azért 
tudnak hajót vezetni. Valószínűleg édesapánk "fertőzött meg" minket, 
hiszen ő már régóta versenyszerűen vitorlázik, engem pedig már ötévesen 
a hajóhoz szoktatott.

A Tihanyi Hajósegylet tagja vagyok, az edzőm Gerencsér Gergő. 
Megkönnyíti a helyzetünket, hogy az egylet biztosítja a személyi és tárgyi 
feltételeket a sporthoz, amit mi az eredményeinkkel viszonzunk.

Többek között eddig kétszer nyertem Magyar Bajnokságot, a mos
tani Világbajnokságon pedig a 15 éven aluli korosztályban első lettem, 
összetettben a nyolcvan indulóból a harmincegyedik.

-  Az szép..
-  Hát, lehetett volna jobb is..
-  Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
-  Nyolcadik után szeretnék a Vetési Gimnáziumba felvételizni, a 

sport területén pedig nagy álmom az olimpia. Addig is örülök, hogy 
olyan tehetségekkel vitorlázhatok együtt, mint például Vadnai Benji.

Kedves Máté! Mi pedig örülünk, hogy ebben a hónapban az Almádi 
Újság hasábjain Te már a második vagy, aki rácáfolt a nálad idősebb 
korosztály cinikus legyintésére, miszerint: "Á, ezek a mai fiatalok...."

Sz.M.

Egyedül is ment...

Nem kell komoly sportszakér
tőnek lenni ahhoz, hogy értékelni 
tudjuk HORVÁTH ZOLTÁN 22. 
helyezését, amit augusztusban az 
úszó Európa Bajnokságon ért el.

A rendkívül szimpatikus, 24 
éves balatonalmádi fiatalember 
ugyanis szponzor(ok) és edző 
nélkül csinálta végig a felkészülési 
időszakot, ami már önmagában 
elismerést érdemel. Sajnálom, 
hogy egy ilyen tehetség pénzhiány 
miatt most -  miközben újra egye
temre jár - , munkahelyet keres 
ahelyett, hogy mondjuk a követ
kező olimpiára készülne.

Megkértem Zoltánt, hogy mesélje el Önöknek sportolói múltját:
Nagypapám úszóedző volt, ő vitt el először a fűzfői uszodába 5 éves 

koromban, később az iskolával is jártunk úszni.
A Györgyi Dénes iskolába jártam, amikor tízévesen az országos diák

olimpián harmadik lettem, amire senki sem számított. Ettől a ponttól 
kezdve komolyabban vettem ezt a sportot. Később a diákolimpiákon még 
sok érmet szereztem, 2000-ben pedig gyermek országos bajnok lettem. 
18 évesen a magyar bajnokságon ezüstérmet vehettem át és kijutottam az 
ifjúsági Európa Bajnokságra Lisszabonba, ahol 200 méteres mellúszásban 
a döntőbe jutottam.

2004-ben ösztöndíjjal Amerikába mentem tanulni és úszni. Diplo
mám megszerzése után hazajöttem és rögtön dolgozni álltam, mellette a 
fitten tartás miatt kezdtem el újra úszni a fűzfői uszodában. Közben ked
vet kaptam egy-két versenyhez is -  miért ne, ha egyszer már úszom? 
Mivel nagyon jól mentek a sprintszámok, úgy döntöttem, hogy akkor 
már felkészülök a magyar bajnokságra is, ahol két bronzérmet, egy 
negyedik és egy ötödik helyet sikerült szereznem, így kiharcoltam az 
indulást az EB-re.

Az EB-n éreztem, hogy egyéni csúcsot fogok úszni 50 méteres mell
úszásban, de azt nem, hogy ilyen közel leszek a középdöntőbe kerüléshez 
(legjobb 16), hiszen nagyon szoros az európai mezőny. Ezt azzal tudnám 
érzékeltetni, hogy a 16. helyezett egy tized másodperccel vert meg és 50 
induló volt.

Ennyit mesélt Zoltán, és még annyit, hogy távolabbi tervei között 
bizony szerepel a tartós külföldi munkavállalás is. Az már az én egyéni 
gondolatom, hogy miért kell őt elengednünk? Fentiek alapján képzelje el 
a kedves olvasó, hogy ha nem a nagypapák és nagymamák között úszkál
va készül fel az Európa Bajnokságra, hanem tehetségéhez és kitartásához 
méltó módon foglalkozott volna vele valaki, milyen büszke lehetne rá az 
egész ország.

Persze, ehhez komolyabb háttér kell. Vagyis kellett volna...
Sz.M.

Hagymája 2-4 cm, sötétbarna héjú. Virágot csak elegendő augusztusi 
esők után, szeptember-októberben nevel. A virág sárga, 5-8 cm, talajon 
ülő, kezdetben csöves, majd terpedő, leplei 3-5 mm keskenyek, végük 
felé kissé szélesedők. A virágok élettartama rövid. Kedvezőtlen években 
képes a föld alatt is termékenyen virágozni! Levelet tavasszal fejleszt, 
mindig 4 db-ot, 2-4 mm széleset, szürkés zöldet, esetenként csavarodot
tat. Tövükben ülő, 8-11 mm-es toktermése tojásdad, bimbónak látszik. 
Érése során hosszú kocsányi fejleszt, a tok lelóg és elszórja fekete mag
vait. A magvak fehér színű függelékét a hangyák eszik, így növényünk 
terjesztésében fontos a szerepük!

Származását tekintve kelet-mediterrán flóraelem! Olaszországtól a 
Kaukázusig tenyészik. Hazánk a legészakibb előfordulása, és nálunk 
jégkorszaki maradvány! Előfordulása és védelme szorosan összefügg. 
Lelőhelyeinek többsége nem védett terület, ezért fenyegeti a felszántás, a 
beültetés /feketefenyővel/, és emberi tevékenység. Ez almádiban éppen a 
terepmotorozás, melynek egyik illegális útvonala hosszában szeli ketté 
tenyészterületét!

És mint tudjuk, ahol a gumi belevág a talajba, ott rövidesen megin
dul az erózió, pusztul és átalakul a növényzet!!! Lásd a Remete-forrás 
előtti betonhídhoz vezető, a vasúttöltésbe mélyedt, kb. egy hónapos, de 
már 30 cm mély barázdás eróziót, mely a bicikliutat fogja "elnyalni"!!

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 119971 szerint élőhe
lyei: pusztafüves lejtősztyeppek és erdőssztyepprétek, valamint alföldi 
sztyepprétek.Olyan kincsekkel él együtt, mint a cseh tyúktaréj, árvalány
hajak, csüdfű, erdélyi hérics, konya zsálya... és még sok más. Sajnos a 
lösztalajok többnyire mezőgazdasági művelésbe fogottak, maradékuk 
kicsi és töredékes. Csapody István már 1982-ben azt irja, hogy lelőhelyeit 
feltörni, beerdősíteni tilos.

Magyarország védett növényei /Farkas. 1999./ a Balaton-felvidéken 
három helyen említi. Almádi nincs közte, pedig a várostól északra tenyé
szik, néhány tíz négyzetméteren. Az 1995-ös helytörténeti mű a Rész
vényerdő másodlagos gyepéből írja.

Jellemzően szálanként nő a zárt gyepekben, de a felnyíló helyeken 
néha tömeges. Aki sokat szeretne látni, menjen el a tihanyi füves focipá
lyához szept 20-a körül /őszibúza vetésideje/, látni fogja még a nyírt gyep
ben is!

Irta: tszabango@ gmail.com 
Foto: novaklaszlo.hu

E lőző  szám u nkban  tévesen je len t m eg az a lá b b i vers, m ely et a  
szerző m egbocsátásában  bízva  közlünk ism ételten ...

Vecsey Kiss Mária

EZ A NYÁR
ez egy ilyen nyár... hol csak úgy csurran, csöppen, 

hol meg a gatyát is lerántja, ajha! 
rég-nyarak párállnak lila ködben, 
az a kacér, zsibongó fajta, 
slamposan, strandosan, röpke

kócosán, copfot lobonccá borzoló kajla 
szélben - fényburát rajzol a nap körötte, 
kreolcombok fénylenek fehér sortban, 
s, ha ritkán is nézdel a tükörbe, 
fiúk lesik a nagy fasorban

ifjúság! mért kíván az ember vissza, 
az a régi nyár, hajaj, már hol van? 
pőrén az emlék olyan tiszta, 
etalon lesz minden korban, 
eredendő premissza



Balatonalmádi választópolgárai!

A válságkezelés elkerülhetetlen terhein ek  kedvezőtlen hatásán, valamint az  aktuálpolitikai botrányok 
felnagyításán túl a  Fidesz lényegében 3 dologgal nyerte meg a  páriamenti választásokat.

1. Sokakkal elhitette: "romokban van az  ország". A  B ajnai-kormány eredményes válságk ezelését 
pedig tévesnek, hibásnak állította be. Várakozásukkal ellentétbén azóta sem ”hullanak a  csontvázak" 
a  szekrényekből.

2. O lyan megalapozatlan ígéreteket tett, mint az egyszeri nagyárányú adócsökkentés, ennek ered
ményeképpen beinduló gazdaság ,  a  két hét alatt megszilárduló közbiztonság stb., amelyeke t  te r
mészetesen nem váltott valóra. Lett helyette nagymértékű pénz romlás, devizaárfolyam-emelkedés.

3. E ltitkolta valódi szándékait: így a z  alacsony keresetűeket súlytó, a  gazdagoknak kedvező adóátren
dezést, valamennyi fontos kormányzati és állam igazgatási pozíciók, továbbá a  közszolgála ti média 
elfoglalását. A hatalomátvétel után azonnal elkezdték az  egypárti uralom fokozatos kiépítését, most 
pedig ennek az  Önkormányzatokra történő kiterjesztésén fáradoznak. Í gy értelmezik a  "Nemzeti 
Együttműködést."

A z  M S Z P  Helyi Szervezete kéri a  balatonalmádi választókat, hogy ne hagyják magukat újból és újból 
megtéveszteni. N e  engedjük,  hogy a z  önkormányza t megint egy párt által eldöntött utasításokat hajt
son végre. A "kisvárosi” önkormányzat ne legyen pártcsatározások színtere.

Kérjük a  választópolgárokat, hogy október 3 -án  a  nehezen kivívott demokrácia megőrzése érdekében, 
az  Önök megítélése szerint legmegfelelőbb felkészültségű független jelöltekre, és az  M S Z P -lis tára  
szavazzanak.

M agyar Szocialista P á r t 
Balatonalmádi Helyi Szervezete

A l m á d i  O p t i k a B e r é n y  T h e rm

BALATONALMÁDI
G A Z D A B O L T

CEN TR U M
GYORSNYOMDA KULCSMÁSOLÓ
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A POLGÁ RM ESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK  
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P O LG Á R M E ST ER JEL Ö LT EK

Jelölt neve Jelölő szervezet

Kepli Lajos JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

Keszey János Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / 
Kereszténydemokrata Néppárt

Pandur Ferenc Független

Wolf Gábor Független

K É P V IS E L Ő JE L Ö LTEK

Jelölt neve Jelölő szervezet
Bálint Sándor Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Balogh Csaba  Független
Boros László Független
Dr. Dávid Gyula Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Dér András 4 Független
Farkas Zoltán JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Faust Gyula Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Felber Gyula Független
Gróf Tibor Független
Hegyi Zoltán Rókus Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Dr. Hoffmann Gyöngyi Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Horváth Attila Független
Ifj Kutics Balázs Független
Dr. Kutics Károly Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Németh Sándor József Független
Odor Gáspár Független
Pandur Ferenc Független
Silló Piroska Független
Szabó Jenő Független
Szabó Zoltán Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Szakái Balázs Független
Számfira Balázs István JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Dr. Tolner Dániel Független
Vizl Péterné Független
Dr. Walter Rózsa Fidesz - Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Wolf Gábor Független
Zsemberi Imre Független


