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Az erődített  
református templom

Vörösberény a veszprémvölgyi apácák birtoka volt. Temp-
lomát, amely Szent Marton tiszteletére épült, 1290-ben emlí-
tik először az írások. Az Árpád-kori templom téglalap alapraj-
zú volt, szentélye keresztboltozatos, amely diadalív közbeikta-
tásával csatlakozott a hajóhoz. Ezt a kis templomot sokszor át-
építették, bővítették az elmúlt századok során. Először a XII. 
században kibővítették, majd a gótikus átépítésre feltehetőleg a 
XIV-XV. században került sor. Ekkor az ablakokat csúcsívesre 
építették, s megépült a harangtorony is.

Amikor Veszprémet a törökök elfoglalták, a veszprémvölgyi 
apácák elmenekültek, s birtokaik is török kézre kerültek. Ebben 
az időben kezdődött a környéken a reformáció terjedése. 1618-
ban már református lelkész működött a faluban. Ettől kezdve a 
templom további sorsát az határozta meg, hogy melyik feleke-
zet kezén volt. 1626-ban a jezsuitákat birtokába került a telepü-
lés, akik 1700-ban császári katonaság segítségével visszafoglal-
ták a reformátusoktól a templomot. Ekkor épült a sekrestye, s 
valószínűleg a lerombolt oltárokat is helyreállították. 1707-ben, 
a Rákóczi szabadságharc során a templom újra a reformátusok-
hoz került, akik 1737 hozzáláttak a templom restaurálásához, 
miközben állandó perlekedés folyt a tulajdonjog miatt. 1739-
ben lőrésekkel ellátott magas kőfallal vették körül a templomot, 
hogy fegyverrel is meg tudják azt védeni. 1773-ban a jezsuita 
rendet feloszlatták. A rend eltörlésével véget ért a templom bir-
toklásáért hetven évig tartó küzdelem, amely ezután végleg a re-
formátusoké maradt. 

Az épület az utolsó – barokk stílusú – építési korszakban nyer-
te el mai jellegét. A belső tér teljesen megváltozott, egységes csar-
nokká vált és ablakokat helyeztek át. Ekkor festették fel az újjá-
építés évszámát, az 1789-et. 

A templom műemléki helyreállítását 1967-ben végezték el 
úgy, hogy megőrizték a templom XVIII. századi állapotát. A 
templom 2013-ban új fazsindely-borítást kapott. Mint Balaton-
almádi legősibb épülete, megjelenik a város címerében is.

Balogh Ervin: Vitorlások (100x140 cm, akril, farost)

Bakos Kiss Károly: Legyező

Nyílik a zápor a zöld legyező
Erezés rajta a ferde eső
Világos arcát homályba vonja
S elfut a nyár az unt szerető

Holányi Julianna: Messze még a szüret (40x35, pasztell 2014)
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Almádi  
értéktár

A templom nyugati homlokzata

A templom belső képén jól látszanak a barokk átépítés nyomai

Jakab I. László: A vörösberényi templom (akvarell, 32x45 cm)
Az alaprajzon a templom növe-
kedése is érzékelhető

A vöröskőből faragott  
kapuzat
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ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Megtekintve a fentebb bemutatott 1938. évi igen gazdag prog-
ramot, megállapíthatjuk, hogy valószínűleg ez volt a település tör-
ténetében a legnagyobb jelentőségű. Azon sajnálatos tényből kiin-
dulva, hogy ez az esztendő volt az utolsó „békeév” a II. világhábo-
rú előtt. A külföldi résztvevők nélküli rendezvények kisebb érdeklő-
désről adhatnak számot.

Néhány érdekesebb esemény és következtetés a május 1-jétől 
szeptember 25-ig terjedő időszakra terjedő programokból.

- Már a két dátum is jelzi, hogy abban az időben is a szezon meg-
hosszabbítása volt a cél, aminek érdekében „filléres” programokat 
szerveztek. A cél ma is változatlan, de hol vannak a filléres vonatok?

- Az egész időszakra jellemző volt a vasúti kedvezmények adása, 
egyrészt különvonatok indítása, másrészt a díjak csökkentése által.

- A tenisz és a vívás, mint Balatonhoz kötődő rendezvény, nem-
zetközi eseményként került kiírásra és megrendezésre.

- Közép európai tenisz kupamérkőzés Magyarország és Olaszor-
szág között.

- Érdekes, hogy a tenisz mint sport, már 1896-tól napjainkig jel-
lemző Almádi sportéletére.

- Külön ki kell emelnünk az augusztus 22-28 között szervezett  
„Társasutazás Balatonalmádiba a külföldi magyarok világkongresz-
szusa alkalmából” című programpontot. Szinte mai híradás is le-
hetne.

A tízoldalas kis reklámfüzet kitűnő képet nyújt számunkra, ho-
gyan működött egy „fürdőváros” a Balaton északi partján. Hang-
súlyozni kell az északi partot, mert a déli parton 48 évvel koráb-
ban (1861-1909) készült el a vasút, ami jelentős gazdasági ténye-
ző. Érdemes alaposan áttanulmányozni, mert biztosan ad ötletet 
a mai, bár igen jelentősen megváltozott körülmények ellenére is. 
Csak egyet említsünk, a lakosok száma kerekítve 2400-ról 9400-ra 
emelkedett. Igaz Vörösberénnyel együtt. 

Még annyit hozzá kell tennünk, hogy a környező kiránduló he-
lyekre is felhívja a figyelmet, Veszprém városát külön hangsúlyozva. 
Az „esős” napokra gondolva. Schildmayer Ferenc

Beharangozó
A Könyvtári hét az idei évben Cimbora Ünnep is lesz: régi és új Cimborákkal találkozhatunk fényképeken és élőben is, komolyzenei kon-

certet, lemezbemutató előadást hallgathatunk, lesz interaktív kiállítás megnyitó, gyermek előadás versekkel, játszóház, bábkészítés, könyv-
vásár és még számos meglepetés. Készüljetek, mert vár minden érdeklődőt - Cimboránk a Könyvtár!
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KrónikaÖnkormányzat

Az Országos Honismereti Szövetség minden évben elismerésben 
részesíti kiváló munkát végzett honismereti aktivistáit. Ebben az év-
ben a Kecskeméten június 30 - július 4- ig megrendezett 42. Orszá-
gos Honismereti Akadémián hirdette ki kitüntetettjeinek névsorát. 
Veszprém megyéből Balatonalmádiból Honismereti Munkáért em-
léklap kitüntetést adományoztak:

Kovács István
1943-ban született Balatonalmádiban. Honismereti érdeklődé-

sét, települése iránti szeretetét anyai nagyapjától örökölte. Az 1980-
as évek derekán jelentkezett a Balatonalmádi Honismereti Szakkör-
be, segítve az ala-
pítók Schildmayer 
Ferenc és Majbó 
Gábor munkáját. 
Fő céljuk a tele-
pülés munkájának 
felkutatása, emlé-
kek, események, és 
eredményeik meg-
ismertetése a lakos-
sággal, a fennma-
radó alkotások ál-
lagmegőrzése. Ez 
irányú tevékeny-
ségéből a jelentő-
sebbek. A II. vi-
lágháborús áldoza-
tok névsorának ösz-
szeállítása, emlék-
tábla, emlékkert a 
Pinkóczi úti teme-
tőben. A megron-
gált Veszprém-Al-
sóörs vasútvonal 
támfalainak helyre-
hozása, a Budai Nagy Antal vasúti híd felújítása, a mozdony elhe-
lyezése. A Város Szépítő Kör elnökeként új létesítményeket hoz-
tak létre pl. a trianoni kettős kereszt felállítása, fa és kő könyvtáb-
lák, Balaton Aqua emlékmű, Váth János szobor, Óvári emlékmű és 
Messzelátó rendbetétele. Munkájának külön érdeme, hogy bevon-
ják a fiatalságot és a város polgárainak széles körét.

Segíti a település turisztikai célú ismertetését. A város fejlődését, 
alakulását bemutató régi képeslap és fénykép gyűjteményét digitali-
zálva a könyvtár és a Trianon iroda hasznosítja. Városnéző és temp-
lom bemutató  túrákat vezet. 2005 óta állandó kiállításként gazdagít-
ja a PKKK előterében látható Kezdetektől napjainkig című fotó gyűj-
teményét. A város hírnevét szolgálják önálló szervezésű kiállításai, hí-
res emberei életének bemutatása. A két Kompolthy Tivadar és Jób 
szobrának, illetve kriptájának rendbetétele. A Földkerülő Kopár Ist-
ván életútjának, eredményeinek bemutatása, emléktábla a kikötőben. 
100 éves a vasút Almádiban. Az Önkéntes Tűzoltók Egyesületének 
tevékenysége. Almádi vitorlás életének bemutatása kezdetektől (Ba-
goly Bélára emlékezve), legutóbb pedig a megyei hírű dr. Óvári Fe-
renc kiállítása 2013. júniusában. Balatonalmádi Anno I.-II. kötetek 
Schildmayer Ferenccel képeslap magán gyűjteményeikből.

2007-ben dr. Óvári Ferenc díjat kapott, 2009-ben a város 20. 
évfordulója alkalmából emléklap kitüntetést kapott. A fentiek 

Jóváhagyta a képviselő-testület az önkormányzat költségve-
tésének 2014. évi első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. A 
költségvetési rendeletben jelentős szervezeti és szerkezeti válto-
zások hatásai szerepelnek, melyek az előző év teljesítési adatai-
val történő összehasonlítást megnehezítették. Ennek oka többek 
között a Balatonalmádi Szociális Társulás megalakulása, mellyel 
az Alapszolgáltatási Központ kikerült az önkormányzat fenntar-
tásából, illetve a jogszabályváltozásból eredő költségvetési szer-
kezet átalakítás. 

Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete jónak mondha-
tó, így az év első félévében sem voltak likviditási gondok. A be-
ruházási, felújítási feladatokkal járó kiadások jelentős hányada 
az év második felében realizálódnak. Az első félévi kiadások tel-
jesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények és ön-
kormányzati feladatok részére biztosított előirányzatokon belül, 
többségében azok időarányos felhasználásával történt. A költ-
ségvetés biztonságos teljesülése érdekében további visszafogott, 
takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevé-
tel beszedést kell végezni mind az intézményeknek, mind a hi-
vatalnak.

A képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének tett eleget 
akkor, amikor a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseire vo-
natkozóan elfogadta belső szabályzatát. Az eljárásrend megalko-
tásának célja a verseny tisztaságának, az önkormányzat gazdál-
kodása átláthatóságának, és széleskörű ellenőrizhetőségének elő-
segítése.

Jóváhagyta a képviselő-testület a közterületek elnevezésének, az 
elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak meg-
állapításáról szóló rendeletet, amelyben lefektették az utcák elneve-
zésének, az utcanevek használatának és megváltoztatásának, továb-
bá a házak számozásának és a házszámok kihelyezésének szabálya-
it is.

Az önkormányzat Almádi P-Art néven alapítványt hozott lét-
re, melynek kezdeményezője az Európa Szoborpark projekt mű-
vészeti vezetője, Veszeli Lajos festőművész, valamint a Szobor-
park létrehozásában támogatóként közreműködő magánszemé-
lyek. 

Az alapítvány célja „Kézfogás Európa Szoborpark” fejlesztése, a 
szoborpark működtetésének támogatása, valamint a projektben vál-
lalt művészeti tevékenységek irányítása. Emellett az alapítvány kiál-
lítási és alkotási lehetőségeket teremt a keramikus, szobrász és fes-
tő művésztelep(ek) megvalósításával. Az alapítványi kuratórium el-
nökének Kajári Gyulát, tagjának Boros Magdolnát, Czuczor Sán-
dort, Agg-Z. Tamást, Bors-Földi Katát, a Felügyelő Bizottság tag-
jainak pedig Prof. Dr. Gaál Zoltánt, Kiss Máriát és Dr. Walter Ró-
zsát választották.

A képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság 
tagjait és póttagjait a 2014. október 12-ére kitűzött helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választására. 

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnázi-
umi épületrészének épületenergetikai fejlesztésére nyújt be pályá-
zatot az önkormányzat, mellyel homlokzati nyílászáró csere, utó-
lagos külső homlokzati hőszigetelés, utólagos tetőszigetelés, fűté-
si- és használati melegvíz-rendszerének korszerűsítése és a napele-
mes rendszer elhelyezése valósulhat meg. A pályázati forrásból a fel-
újításra maximum 150 millió forint biztosítható. Sikeres pályáza-
ti elbírálás esetén közel 40 millió forint önkormányzati hozzájáru-
lással együtt mintegy bruttó 190 millió forintba fog kerülni a be-
ruházás. 

A képviselő-testületi ülésről Almádi nagycsaládosok
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 1988 óta működik. 

Az egyesület egykori alapítójának, dr. Péterfia Katalinnak, és az őt kö-
vető elnöknek Salavecz Györgynének ez úton is szeretnénk köszöne-
tet mondani, hogy az egyesületnek egy szilárd alapot “építettek”!

2013. májusa óta az egyesület jelenlegi elnöke Benedek Anna és 
elnökhelyettese, Brokés-Hadházy Lívia a tagokkal egyetemben sok 
új ötlettel frissíti az egyesület munkáját.

Balatonalmádiban – a védőnői, településnépességi statisztikák tanú-
sága szerint is – az ország legtöbb településével ellentétben egyre nő a 
három- ill. több gyermeket nevelő családok száma. Egyesületünk lét-
száma is hétről-hétre, dinamikusan bővül. Büszkék vagyunk arra, hogy 
olyan városban élünk, ahol országos szinten is feltűnően magas a nagy-
családosok száma. Maga ez a tény is vonzza a hasonló szemléletű, te-
hát gyermekközpontú, családban, közösségben gondolkozó embereket.

Idén nyáron a tavalyihoz hasonlóan, nagy sikerrel zárult a nagycsa-
ládos gyermekeknek szóló, bentlakásos tábor Nagyvázsonyban. Kü-
lön köszönetet szeretnénk mondani, Hódosi Ákos egyéni vállalkozó-
nak, aki jelentős anyagi támogatást adott a tábor megvalósításához.  

Büszkék vagyunk arra, hogy szeptembertől folytatni tudjuk a 
Szülők Iskolája elnevezésű előadás sorozatunkat a „Családbarát köz-
gondolkodás népszerűsítése”, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet pályázatán belül. Az egyesület további programjai közé tar-
tozik 2014-ben, Vegeta készítés a Balatonfüredi Nagycsaládos Egye-
sülettel, élményfürdőzést Sárváron, Mikulás napi rendezvény és a 
Fővárosi Nagycirkusz meglátogatása is.

2014-ben az egyesület sikeresen pályázott egy országos munkaerő piaci 
és női esélyegyenlőségi tanácsadó hálózat létrehozásának részvételére. Le-
hetőségünk nyílt arra, hogy a szintén balatonalmádi székhelyű Start Ba-
laton Szociális Szövetkezettel karöltve elindítsunk Balatonalmádiban, il-
letve Veszprémben egy tanácsadói irodát a Nóra-Pontot. A tanácsadás-
ok olyan kisgyermekes nőknek és férfiaknak szólnak, akik a munkaerő-
piacra való beillesztéséhez illetve visszakerüléshez szeretnének segítsé-
get kapni. Küldetése a várandós nők, kismamák helyzetének, érdekér-
vényesítésének segítése a munkaerő-piacon, a vállalkozások családbarát-
tá válásának ösztönzése,a család és munka egyensúlyának megteremtése, 
és a családi munkamegosztás fontosságának ismertetése. Két tanácsadá-
si alkalom ingyenesen igénybe vehető, melyekhez plusz szolgáltatások is 
kapcsolhatók,mint pszichowellness és párkapcsolati tanácsadás. 

Honlapunk: www. NBAE.hu, telefon.: +36 30 791 3208
NBE

Tájékoztató
Az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan az Új Almádi 

Újság ez alkalommal is lehetőséget kíván biztosítani a helyi jelöl-
tek bemutatkozására.

A polgármester jelöltek számára egy hasábnyi (fél oldal) – 3500 
karakter+fénykép – hely áll rendelkezésre, a képviselőjelölteknek fél 
hasábnyi (negyed oldal) – 1500 karakter+fénykép – felületet bizto-
sítunk az októberi számunkban. A fénykép lehetőleg színes legyen.

Határidők: lapzárta 2014 szeptember 20. (eddig kell az újság 
e-mail címére – baujsag@gmail.com – a szöveget és a képet eljut-
tatni), tervezett megjelenés 2014 szeptember 30.

A lapzárta után – az időben való megjelenés biztosítása miatt 
– nincs módunk további cikkeket fogadni, ezért kérjük a határidő 
pontos betartását.

További információ: Fábián László felelős szerkesztő 20  377 
2157 , baujsag@gmail.com

Gratulálunk
alapján Az Országos Honismereti Szövetség Honismereti Mun-
káért emléklap kitüntetésben részesítette. Vajda János szavaival kí-
vánva további sikereket: „Mindennek, ami itt remek volt, emlé-
ke, nyoma fönnmarad. Ki mi nagyot tett, szépet gondolt, Örök-
ké él, mert egyre hat. Elődök lombjából növekszik, utódok táp-
lálkoznak belőle.”

Töltési Erzsébet
Töltési Erzsébet Budapesten született. Édesapja az a Töltési Imre, 

aki a hazai honismereti mozgalom egyik szervezője volt, a Honisme-
reti Akadémiák egyik megalapítója, országszerte sok embert vonzott 

a magyarság, a szü-
lőföld, a haza ügyé-
nek szolgálatába.

Töltési Erzsébet 
okleveles vegyész-
mérnök, gyógyszer-
ismertető, 1980-
ban költözött Al-
mádiba, ahol isko-
lai szülői munka-
közösség elnökként, 
számos rendezvény, 
vetélkedő szervező-
je volt. 1998-ban 
a Nők a Balatonért 
Egyesület almádi 
csoportjának alapí-
tó tagja, a Virágos 
Almádiért verseny, 
az őszi és tavaszi 
„Városszépítő akci-
ók” egyik vezetője. 
Számos civil szerve-
zet, többek között a 
Káptalanfüredi Für-

dő Egyesület, a Szent Ignác kórus, a Máltai Szeretetszolgálat tagja, 
a Városházán kéthavonta megtartott Civil Fórumok aktív résztvevő-
je. A Strandkönyvtárban évek óta rendszeresen mesél a gyerekeknek. 

2011-től Kovács István helytörténeti kutatóval és a Turisztikai Egyesü-
lettel megszervezték városuk templomainak bemutatását az érdeklődők 
számára és „Balatonalmádi templomai” címmel ismertető füzetet állítot-
tak össze. Azóta egész nyáron „Nyitott templomok” várják Almádiban a 
turistákat, és minden szombaton „Vezetett séta” indul az Erődített temp-
lomtól két önkéntes idegenvezetővel. 2013-ban megalakították a Honis-
mereti és Városszépítő Kört. A korábbi kis létszámú csoportot felélénkí-
tették, jelenleg negyven fős a tagság. Legutóbb Zaharovits Sándorné öt-
lete nyomán Tolnay Klári emléktáblát avattak, virágosítanak, szépítenek, 
konstruktív javaslatokat tesznek a város vezetése felé.

Töltési Erzsébet a Máriabesnyőn látott Simon András táblakönyvek 
mintájára 2010-ben Almádiban is kezdeményezte hasonlók felállítását. 
A Szent Margit kápolna mögötti parkba saját pénzén meg is rendelte az 
első négy fa Táblakönyvet Simon András idézeteivel, majd Bálint Sán-
dor alpolgármester ötlete nyomán, sok támogató segítségével, nyolc, 
vörös homokkőből készült, Szent István Táblakönyv került felállításra.

A fentiek szerint az Országos Honismereti Szövetség Elnöksége 
Töltési Erzsébet részére – kiváló honismereti munkája elismeréseként 
– a Honismereti Munkáért  emléklap kitüntetést adományozza.

Kovács István és Töltési Erzsébet a kitüntetés átvétele után
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KrónikaÖnkormányzat

Az Országos Honismereti Szövetség minden évben elismerésben 
részesíti kiváló munkát végzett honismereti aktivistáit. Ebben az év-
ben a Kecskeméten június 30 - július 4- ig megrendezett 42. Orszá-
gos Honismereti Akadémián hirdette ki kitüntetettjeinek névsorát. 
Veszprém megyéből Balatonalmádiból Honismereti Munkáért em-
léklap kitüntetést adományoztak:

Kovács István
1943-ban született Balatonalmádiban. Honismereti érdeklődé-

sét, települése iránti szeretetét anyai nagyapjától örökölte. Az 1980-
as évek derekán jelentkezett a Balatonalmádi Honismereti Szakkör-
be, segítve az ala-
pítók Schildmayer 
Ferenc és Majbó 
Gábor munkáját. 
Fő céljuk a tele-
pülés munkájának 
felkutatása, emlé-
kek, események, és 
eredményeik meg-
ismertetése a lakos-
sággal, a fennma-
radó alkotások ál-
lagmegőrzése. Ez 
irányú tevékeny-
ségéből a jelentő-
sebbek. A II. vi-
lágháborús áldoza-
tok névsorának ösz-
szeállítása, emlék-
tábla, emlékkert a 
Pinkóczi úti teme-
tőben. A megron-
gált Veszprém-Al-
sóörs vasútvonal 
támfalainak helyre-
hozása, a Budai Nagy Antal vasúti híd felújítása, a mozdony elhe-
lyezése. A Város Szépítő Kör elnökeként új létesítményeket hoz-
tak létre pl. a trianoni kettős kereszt felállítása, fa és kő könyvtáb-
lák, Balaton Aqua emlékmű, Váth János szobor, Óvári emlékmű és 
Messzelátó rendbetétele. Munkájának külön érdeme, hogy bevon-
ják a fiatalságot és a város polgárainak széles körét.

Segíti a település turisztikai célú ismertetését. A város fejlődését, 
alakulását bemutató régi képeslap és fénykép gyűjteményét digitali-
zálva a könyvtár és a Trianon iroda hasznosítja. Városnéző és temp-
lom bemutató  túrákat vezet. 2005 óta állandó kiállításként gazdagít-
ja a PKKK előterében látható Kezdetektől napjainkig című fotó gyűj-
teményét. A város hírnevét szolgálják önálló szervezésű kiállításai, hí-
res emberei életének bemutatása. A két Kompolthy Tivadar és Jób 
szobrának, illetve kriptájának rendbetétele. A Földkerülő Kopár Ist-
ván életútjának, eredményeinek bemutatása, emléktábla a kikötőben. 
100 éves a vasút Almádiban. Az Önkéntes Tűzoltók Egyesületének 
tevékenysége. Almádi vitorlás életének bemutatása kezdetektől (Ba-
goly Bélára emlékezve), legutóbb pedig a megyei hírű dr. Óvári Fe-
renc kiállítása 2013. júniusában. Balatonalmádi Anno I.-II. kötetek 
Schildmayer Ferenccel képeslap magán gyűjteményeikből.

2007-ben dr. Óvári Ferenc díjat kapott, 2009-ben a város 20. 
évfordulója alkalmából emléklap kitüntetést kapott. A fentiek 

Jóváhagyta a képviselő-testület az önkormányzat költségve-
tésének 2014. évi első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. A 
költségvetési rendeletben jelentős szervezeti és szerkezeti válto-
zások hatásai szerepelnek, melyek az előző év teljesítési adatai-
val történő összehasonlítást megnehezítették. Ennek oka többek 
között a Balatonalmádi Szociális Társulás megalakulása, mellyel 
az Alapszolgáltatási Központ kikerült az önkormányzat fenntar-
tásából, illetve a jogszabályváltozásból eredő költségvetési szer-
kezet átalakítás. 

Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete jónak mondha-
tó, így az év első félévében sem voltak likviditási gondok. A be-
ruházási, felújítási feladatokkal járó kiadások jelentős hányada 
az év második felében realizálódnak. Az első félévi kiadások tel-
jesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények és ön-
kormányzati feladatok részére biztosított előirányzatokon belül, 
többségében azok időarányos felhasználásával történt. A költ-
ségvetés biztonságos teljesülése érdekében további visszafogott, 
takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevé-
tel beszedést kell végezni mind az intézményeknek, mind a hi-
vatalnak.

A képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének tett eleget 
akkor, amikor a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseire vo-
natkozóan elfogadta belső szabályzatát. Az eljárásrend megalko-
tásának célja a verseny tisztaságának, az önkormányzat gazdál-
kodása átláthatóságának, és széleskörű ellenőrizhetőségének elő-
segítése.

Jóváhagyta a képviselő-testület a közterületek elnevezésének, az 
elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak meg-
állapításáról szóló rendeletet, amelyben lefektették az utcák elneve-
zésének, az utcanevek használatának és megváltoztatásának, továb-
bá a házak számozásának és a házszámok kihelyezésének szabálya-
it is.

Az önkormányzat Almádi P-Art néven alapítványt hozott lét-
re, melynek kezdeményezője az Európa Szoborpark projekt mű-
vészeti vezetője, Veszeli Lajos festőművész, valamint a Szobor-
park létrehozásában támogatóként közreműködő magánszemé-
lyek. 

Az alapítvány célja „Kézfogás Európa Szoborpark” fejlesztése, a 
szoborpark működtetésének támogatása, valamint a projektben vál-
lalt művészeti tevékenységek irányítása. Emellett az alapítvány kiál-
lítási és alkotási lehetőségeket teremt a keramikus, szobrász és fes-
tő művésztelep(ek) megvalósításával. Az alapítványi kuratórium el-
nökének Kajári Gyulát, tagjának Boros Magdolnát, Czuczor Sán-
dort, Agg-Z. Tamást, Bors-Földi Katát, a Felügyelő Bizottság tag-
jainak pedig Prof. Dr. Gaál Zoltánt, Kiss Máriát és Dr. Walter Ró-
zsát választották.

A képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság 
tagjait és póttagjait a 2014. október 12-ére kitűzött helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választására. 

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnázi-
umi épületrészének épületenergetikai fejlesztésére nyújt be pályá-
zatot az önkormányzat, mellyel homlokzati nyílászáró csere, utó-
lagos külső homlokzati hőszigetelés, utólagos tetőszigetelés, fűté-
si- és használati melegvíz-rendszerének korszerűsítése és a napele-
mes rendszer elhelyezése valósulhat meg. A pályázati forrásból a fel-
újításra maximum 150 millió forint biztosítható. Sikeres pályáza-
ti elbírálás esetén közel 40 millió forint önkormányzati hozzájáru-
lással együtt mintegy bruttó 190 millió forintba fog kerülni a be-
ruházás. 

A képviselő-testületi ülésről Almádi nagycsaládosok
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 1988 óta működik. 

Az egyesület egykori alapítójának, dr. Péterfia Katalinnak, és az őt kö-
vető elnöknek Salavecz Györgynének ez úton is szeretnénk köszöne-
tet mondani, hogy az egyesületnek egy szilárd alapot “építettek”!

2013. májusa óta az egyesület jelenlegi elnöke Benedek Anna és 
elnökhelyettese, Brokés-Hadházy Lívia a tagokkal egyetemben sok 
új ötlettel frissíti az egyesület munkáját.

Balatonalmádiban – a védőnői, településnépességi statisztikák tanú-
sága szerint is – az ország legtöbb településével ellentétben egyre nő a 
három- ill. több gyermeket nevelő családok száma. Egyesületünk lét-
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családosok száma. Maga ez a tény is vonzza a hasonló szemléletű, te-
hát gyermekközpontú, családban, közösségben gondolkozó embereket.

Idén nyáron a tavalyihoz hasonlóan, nagy sikerrel zárult a nagycsa-
ládos gyermekeknek szóló, bentlakásos tábor Nagyvázsonyban. Kü-
lön köszönetet szeretnénk mondani, Hódosi Ákos egyéni vállalkozó-
nak, aki jelentős anyagi támogatást adott a tábor megvalósításához.  

Büszkék vagyunk arra, hogy szeptembertől folytatni tudjuk a 
Szülők Iskolája elnevezésű előadás sorozatunkat a „Családbarát köz-
gondolkodás népszerűsítése”, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet pályázatán belül. Az egyesület további programjai közé tar-
tozik 2014-ben, Vegeta készítés a Balatonfüredi Nagycsaládos Egye-
sülettel, élményfürdőzést Sárváron, Mikulás napi rendezvény és a 
Fővárosi Nagycirkusz meglátogatása is.
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hetőségünk nyílt arra, hogy a szintén balatonalmádi székhelyű Start Ba-
laton Szociális Szövetkezettel karöltve elindítsunk Balatonalmádiban, il-
letve Veszprémben egy tanácsadói irodát a Nóra-Pontot. A tanácsadás-
ok olyan kisgyermekes nőknek és férfiaknak szólnak, akik a munkaerő-
piacra való beillesztéséhez illetve visszakerüléshez szeretnének segítsé-
get kapni. Küldetése a várandós nők, kismamák helyzetének, érdekér-
vényesítésének segítése a munkaerő-piacon, a vállalkozások családbarát-
tá válásának ösztönzése,a család és munka egyensúlyának megteremtése, 
és a családi munkamegosztás fontosságának ismertetése. Két tanácsadá-
si alkalom ingyenesen igénybe vehető, melyekhez plusz szolgáltatások is 
kapcsolhatók,mint pszichowellness és párkapcsolati tanácsadás. 
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vörös homokkőből készült, Szent István Táblakönyv került felállításra.

A fentiek szerint az Országos Honismereti Szövetség Elnöksége 
Töltési Erzsébet részére – kiváló honismereti munkája elismeréseként 
– a Honismereti Munkáért  emléklap kitüntetést adományozza.

Kovács István és Töltési Erzsébet a kitüntetés átvétele után
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Polgármesteri tájékoztató

Tájékoztató Balatonalmádi Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tületének munka- és gazdasági programjáról, a 2010-2014. évek-
re szóló ciklustervéről

A képviselő-testület – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – 
81/2011. (III. 31.) Öh. számú határozatával elfogadta munka- és 
gazdasági programját, a 2010-2014. évekre szóló ciklustervét. 

A ciklusterv a korábbi évek eredményeire támaszkodva a ciklus idő-
tartamát meghaladó távlatú stratégiai célokat is megfogalmazott. A 
kitűzött célok megvalósításának feltételeit alapvetően meghatározta a 
gazdasági és jogi környezet. A gazdasági környezetet az előző ciklus-
ban tetőző gazdasági válságból való „kilábalás” jellemezte. A jogi kör-
nyezet a közigazgatási rendszer gyökeres változása miatt jelentősen 
átalakult. Balatonalmádi járásszékhely település lett. A közigazgatá-
si feladatok egy része a felsőörsi önkormányzattal közös önkormány-
zati hivatal mellet az újonnan szerveződött járási hivatalokhoz került. 

A munka- és gazdasági program megvalósításának eszközéül szolgá-
ló szabályozás részeként a képviselő-testület elfogadta Balatonalmádi Te-
lepülésfejlesztési Koncepcióját, valamint Integrált Városfejlesztési Straté-
giáját. E dokumentumok megalapozták a településrendezési terv felül-
vizsgálatát, amely jelenleg folyamatban van. A város Környezetvédelmi 
Programjának jogszabályban meghatározott felülvizsgálata megtörtént. 
Az Éghajlatvédelmi Stratégiára alapozva elkészült és elfogadásra került a 
város Éghajlatvédelmi Programja. Balatonalmádi Város Hulladékgazdál-
kodási Tervének törvényben előírt felülvizsgálata megtörtént. A képvise-
lő-testület megalkotta az épített környezet védelméről szóló rendeletét. 

A ciklusterv vagyongazdálkodási célkitűzéseivel összhangban az önkor-
mányzati vagyon elsődlegesen az önkormányzat kötelező feladatainak el-
látását szolgálta, ezen túlmenően – a teherbíró képesség függvényében 
– az önkormányzat nem kötelező feladatok ellátását is felvállalta. A cik-
lusterv előírásának megfelelően az önkormányzati ingatlan értékesítésé-
ből adódó bevételt csak felhalmozási célra (beruházásra, felújításra) vagy 
ingatlanvagyon megszerzésére használta fel a képviselő-testület. A növek-
vő értékű önkormányzati vagyonról a mindenkori jogszabályok szerinti 
naprakész, pontos vagyonkatasztert vezet az önkormányzati hivatal. A va-
gyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a nem-
zeti vagyonról szóló jogszabályokkal összhangban megtörtént. A képvise-
lő-testület elfogadta a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. 

Alapvető pénzgazdálkodási célkitűzés volt, hogy a költségvetés tartós 
pénzügyi egyensúlya mellett kell biztosítani a település működését, fej-
lesztését eladósodás nélkül. E célkitűzés maradéktalanul teljesült, mivel 
a működési bevételek mindig fedezetet biztosítottak az önkormányzat 
és intézményei működésére, a fejlesztéseket pedig hitelfelvétel, eladóso-
dás nélkül valósította meg az önkormányzat. Ebből adódóan Balaton-
almádi nem volt érintett az önkormányzati hitelkonszolidációban, el-
lentételezésként 331 millió forint összegű vissza nem térítendő támo-
gatást nyert működési- és fejlesztési célú költségeinek fedezésére. En-
nek figyelembevételével a ciklus időtartama alatt elnyert európai uni-
ós és hazai forrású támogatások összege eléri az egymilliárd forintot. 

Az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítás célkitűzései na-
gyobbrészt teljesültek. A volt Váci Mihály Általános iskola értéke-
sítése megtörtént. A Baross Gábor utca 44. szám alatti volt orvo-
si rendelő épület – az önkormányzat által biztosított ingyenes hasz-
nálati jog mellett – helyet fog adni a Járási Hivatal Munkaügyi Ki-
rendeltségének. A Baross Gábor utca 32. szám alatti volt orvosi ren-
delő épületében a Szociális Alapszolgáltatási Központ mellett he-
lyet kapott a Járási Hivatal Gyámhivatala. A Vörösberény, Ady E. 
u. 2. szám alatti – a SZAK elköltözése miatt megüresedett – épület-
rész háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői szolgáltatásokat magába 
foglaló egészségügyi célú hasznosítását készíti elő az önkormányzat.

mint – pályázaton elnyert támogatással – a Vörösmarty utca térsé-
gének vízrendezése valósult meg. 

Kiemelt feladatként határozta meg a ciklusterv a Szent István 
park és a Szent Erzsébet liget közvilágításának kiépítését, illetve re-
konstrukcióját. Ezeken túl hálózatbővítés épült a Véghelyi utcában 
és megújultak a közvilágítási berendezések a Városház téren, az Ady 
Endre utcában és a Babits Mihály utcában is. 

A burkolatlan helyi közutak kiépítését, valamint a burkolt utak 
felújítását tartalmazó 1997-es ütemterv felülvizsgálata, aktualizálá-
sa megtörtént. A ciklustervben előirányzottak közül megvalósult a 
Dózsa György út Honvéd utca – Vízmeder utca közötti szakaszá-
nak, az Újhegy utcának és a Töhötöm utcának a burkolatépítése, 
valamint a Pinkóczi utca, Béke utca és Barátság utca burkolat-fel-
újítása. Előkészítés alatt áll a Martinovics utca és a Vörösmarty utca 
burkolat-felújítása. Útépítési, felújítási munkák történtek még az 
Ady Endre, Galagonya, Vécsey, Töltés, Szőlő, Fehérkereszt, Lejtő, 
Dobó, Radnóti utcákban és az Egres közben. Útépítési együttmű-
ködés (önerős útépítés) formájában készült a Toldi, Gárdonyi, Ber-
csényi, Kisfaludy, Cserfa, Must utca burkolata. Tervezéssel, építési 
engedély beszerzésével előkészítés alatt áll a Hóvirág, Sólyom, Ibo-
lya, Ezerjó, Egri, Vadász, Attila, Vak Bottyán, Szorosi utcák útépí-
tése. 

Elkészült a Veszprém-Szentkirályszabadja-Balatonalmádi (Pano-
ráma) kerékpárút bővítésének, valamint a balatoni bringakörűt fel-
újításának a terve. Mindkét esetben pályázaton elnyert támogatás-
sal lesz pénzügyi fedezet azok megvalósítására. 

A ciklustervben előirányzottak közül elkészült a Veszprémi úti és 
a József Attila úti járdák egy-egy szakaszának felújítása. Folytató-
dott a városközpontban lévő járdák felújítása a Baross Gábor ut-
cában és a Park utcában, valamint Vörösberényben a Templom tér 
környezetében. 

Elkészült egy – igény szerint bölcsődei egységgel is bővíthető – 
új óvodaépület terve, melyek megvalósításának pénzügyi fedezete 
a 2014-2020 időszak pályázatain elnyerendő támogatással biztosít-
ható. 

A közművelődési-kulturális közszolgáltatás intézményei kerete-
it bővíti a pályázaton elnyert támogatással megvalósuló LEADER 
Kultúrközpont Vörösberényben. 

A közelmúlt legnagyobb fejlesztése volt a kistérségi járóbeteg el-
látó Egészségügyi Központ pályázaton elnyert támogatással törté-
nő megépítése, melyet gazdaságosan működtet az önkormányzat ál-
tal alapított nonprofit gazdasági szervezet. Ugyancsak pályázaton 
elnyert támogatással került kialakításra a szociális Alapszolgáltatá-
si Központ új helye a megüresedő Baross Gábor utca 32. szám alat-
ti rendelő épületében.

A városüzemeltetési feladatokat ellátó Balatonalmádi Városgond-
nokság telephely-fejlesztésének részeként – 100 %-os pályázati tá-
mogatással – napelemes rendszer telepítésére került sor. 

A Vörösberényi térségében létesítendő – a jelenlegit esetleg kivál-
tó – labdarúgó pálya, valamint egy közepes méretű multifunkcio-
nális Sportcsarnok telepítésének feltételeit a felülvizsgálat alatt álló 
településrendezési terv biztosítja. 

Megvalósításukig jó szolgálatot tesz majd az MLSZ támogatással 
megépülő 20 x 40 méteres műfüves pálya a Vörösberényi Általános 
Iskola szomszédságában.

A Wesselényi strand rekonstrukciójának folytatásaként megépült egy 
kétegységes büféépület. A tervezett fürdőház (Aquatórium) csúszda-
park és sportpályák megvalósításához pályázaton elnyert jelentős mér-
tékű támogatás vagy külső tőke bevonása szükséges. A strandok med-
rének állapotát javítaná azok kotrása, homokozása. Az erre a célra elkü-
lönített forrásból készülnek a mederkotrás, - homokozás engedélyezési 
tervei. Előkészítés alatt van a Budatavai strand rekonstrukciója.

A városképet és a környezeti állapotot javító fejlesztések közül 
számos megvalósult. 

Pályázaton elnyert támogatással folytatódott a városközpont re-
konstrukciója, melynek részeként megújult az Egészségügyi Köz-
pont előtti park és a Baross Gábor utca járdájának egy szakasza, ki-
bővült a Széchenyi sétányon lévő játszótér, elkészült a Babits Mihály 
utca és a mellette lévő parkoló felújítása. A Szent Erzsébet ligetben 
– ugyancsak pályázaton elnyert támogatással – megépült az Európa 
Szoborpark. Vörösberényben megvalósult az Ady E. u. 2. szám előt-
ti térrendezés, valamint a Mandulás zöldfelületének és játszóterének 
felújítása. Megtörtént a városi tájékoztató táblarendszer aktualizálá-
sa, felújítása és kisebb méretű kibővítése. 

Az elmúlt ciklus legnagyobb környe-
zetvédelmi beruházása a felhagyott hul-
ladéklerakó rekultivációja volt, amely 
Önkormányzati Társulás útján, európai 
uniós forrásból valósult meg. 

Az önkormányzat anyagilag is támo-
gatta a Vörösberényi református temp-
lom és a Vörösberényi katolikus temp-
lom tetőfelújítását.

Számos fejlesztési feladat – egye-
bek mellett óvoda és bölcsőde építése, 
szennyvízcsatorna hálózat bővítése, út-
építés, belterületi vízrendezés – maradt a 
2014-2019 ciklusra. E feladatokat projektjavaslatként nyújtotta be 
az önkormányzat a 2014-2020 közötti európai uniós pályázati idő-
szak előkészítése során.  Keszey János polgármester

A Hadak útja 2-4. szám alatti 2014 hrsz.-ú és a Noszlopy u. 1. 
szám alatti 2016 hrsz.-ú ingatlanok összevonásával kialakuló ingat-
lant a Városi Rendőrkapitányság – időközben felépült – új épüle-
tének céljára elajándékozta az önkormányzat a Veszprém megyei 
Rendőr-főkapitányság részére. Az Öreghegyen lévő távoli adóház 
(volt lokátor állomás) szobrász alkotótábornak ad helyet. 

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

A sportcélú ingatlanok tervezett hasznosítása, fejlesztése csak 
részben valósult meg. A képviselő-testület már döntést hozott a 
sportpálya – labdarúgó pályakiváltását követő – turisztikai célú 
hasznosításáról, de annak megvalósításához a Balaton vízpart-re-
habilitációs tanulmánytervének módosítására van szükség. Erre 
tekintettel – az MLSZ pályázaton elnyert támogatással – a sport-
egyesület közreműködésével elkészült az öltöző épület felújítása. 
A teniszpályák lefedése, és klubház építése várat még magára, de – 
ugyancsak pályázaton elnyert támogatással – a Tenisz Klub közre-
működésével elkészült a pályák világítása. A Szabolcs utcai sport-
telep fejlesztésére elkészült terv – eredményes pályázati hiányá-
ban – nem valósult meg. A Horgásztanya kikötőfejlesztése – víz-
jogi engedély hiányában- elmaradt. 

Az egészséges ivóvízellátás az önkormányzat és a szolgáltatást vég-
ző DRV Zrt. közös feladata. A közös ellátási kötelezettségre tekin-
tettel együttműködéssel valósultak meg az ivóvízhálózat rekonst-
rukciók – jellemzően útfelújításokhoz kapcsolódóan – egyebek 
mellett az Ady Endre, a Béke és a Barátság utcákban. Az önkor-
mányzat a korábbi megyehegyi és remetevölgyi próbafúrások ered-
ményével járult hozzá a DRV Zrt. által kezdeményezett vízbázis ku-
tatáshoz, annak érdekében, hogy a felszíni vízmű karsztvizet adó 
kutakkal kiváltható legyen. 

A szennyvízcsatorna hálózat bővítésének vízjogi létesítési engedé-
lyét beszerezte az önkormányzat. A megvalósítás pénzügyi fedeze-
tét pályázati úton elnyert támogatás, a pályázathoz szükséges saját 
forrást az érdekelt ingatlantulajdonosok által létrehozott víziközmű 
társulat biztosíthatja majd. 

A ciklustervben előirányzott vízrendezési munkák közül a Dózsa 
György utca – Vécsey utca csapadékvíz-elvezetése, a Rekettye utca 
– Vöröshegyi utca – Balázs Béla utca térségének vízrendezése, vala-
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Tájékoztató Balatonalmádi Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tületének munka- és gazdasági programjáról, a 2010-2014. évek-
re szóló ciklustervéről

A képviselő-testület – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – 
81/2011. (III. 31.) Öh. számú határozatával elfogadta munka- és 
gazdasági programját, a 2010-2014. évekre szóló ciklustervét. 

A ciklusterv a korábbi évek eredményeire támaszkodva a ciklus idő-
tartamát meghaladó távlatú stratégiai célokat is megfogalmazott. A 
kitűzött célok megvalósításának feltételeit alapvetően meghatározta a 
gazdasági és jogi környezet. A gazdasági környezetet az előző ciklus-
ban tetőző gazdasági válságból való „kilábalás” jellemezte. A jogi kör-
nyezet a közigazgatási rendszer gyökeres változása miatt jelentősen 
átalakult. Balatonalmádi járásszékhely település lett. A közigazgatá-
si feladatok egy része a felsőörsi önkormányzattal közös önkormány-
zati hivatal mellet az újonnan szerveződött járási hivatalokhoz került. 

A munka- és gazdasági program megvalósításának eszközéül szolgá-
ló szabályozás részeként a képviselő-testület elfogadta Balatonalmádi Te-
lepülésfejlesztési Koncepcióját, valamint Integrált Városfejlesztési Straté-
giáját. E dokumentumok megalapozták a településrendezési terv felül-
vizsgálatát, amely jelenleg folyamatban van. A város Környezetvédelmi 
Programjának jogszabályban meghatározott felülvizsgálata megtörtént. 
Az Éghajlatvédelmi Stratégiára alapozva elkészült és elfogadásra került a 
város Éghajlatvédelmi Programja. Balatonalmádi Város Hulladékgazdál-
kodási Tervének törvényben előírt felülvizsgálata megtörtént. A képvise-
lő-testület megalkotta az épített környezet védelméről szóló rendeletét. 

A ciklusterv vagyongazdálkodási célkitűzéseivel összhangban az önkor-
mányzati vagyon elsődlegesen az önkormányzat kötelező feladatainak el-
látását szolgálta, ezen túlmenően – a teherbíró képesség függvényében 
– az önkormányzat nem kötelező feladatok ellátását is felvállalta. A cik-
lusterv előírásának megfelelően az önkormányzati ingatlan értékesítésé-
ből adódó bevételt csak felhalmozási célra (beruházásra, felújításra) vagy 
ingatlanvagyon megszerzésére használta fel a képviselő-testület. A növek-
vő értékű önkormányzati vagyonról a mindenkori jogszabályok szerinti 
naprakész, pontos vagyonkatasztert vezet az önkormányzati hivatal. A va-
gyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a nem-
zeti vagyonról szóló jogszabályokkal összhangban megtörtént. A képvise-
lő-testület elfogadta a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. 

Alapvető pénzgazdálkodási célkitűzés volt, hogy a költségvetés tartós 
pénzügyi egyensúlya mellett kell biztosítani a település működését, fej-
lesztését eladósodás nélkül. E célkitűzés maradéktalanul teljesült, mivel 
a működési bevételek mindig fedezetet biztosítottak az önkormányzat 
és intézményei működésére, a fejlesztéseket pedig hitelfelvétel, eladóso-
dás nélkül valósította meg az önkormányzat. Ebből adódóan Balaton-
almádi nem volt érintett az önkormányzati hitelkonszolidációban, el-
lentételezésként 331 millió forint összegű vissza nem térítendő támo-
gatást nyert működési- és fejlesztési célú költségeinek fedezésére. En-
nek figyelembevételével a ciklus időtartama alatt elnyert európai uni-
ós és hazai forrású támogatások összege eléri az egymilliárd forintot. 

Az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítás célkitűzései na-
gyobbrészt teljesültek. A volt Váci Mihály Általános iskola értéke-
sítése megtörtént. A Baross Gábor utca 44. szám alatti volt orvo-
si rendelő épület – az önkormányzat által biztosított ingyenes hasz-
nálati jog mellett – helyet fog adni a Járási Hivatal Munkaügyi Ki-
rendeltségének. A Baross Gábor utca 32. szám alatti volt orvosi ren-
delő épületében a Szociális Alapszolgáltatási Központ mellett he-
lyet kapott a Járási Hivatal Gyámhivatala. A Vörösberény, Ady E. 
u. 2. szám alatti – a SZAK elköltözése miatt megüresedett – épület-
rész háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői szolgáltatásokat magába 
foglaló egészségügyi célú hasznosítását készíti elő az önkormányzat.

mint – pályázaton elnyert támogatással – a Vörösmarty utca térsé-
gének vízrendezése valósult meg. 

Kiemelt feladatként határozta meg a ciklusterv a Szent István 
park és a Szent Erzsébet liget közvilágításának kiépítését, illetve re-
konstrukcióját. Ezeken túl hálózatbővítés épült a Véghelyi utcában 
és megújultak a közvilágítási berendezések a Városház téren, az Ady 
Endre utcában és a Babits Mihály utcában is. 

A burkolatlan helyi közutak kiépítését, valamint a burkolt utak 
felújítását tartalmazó 1997-es ütemterv felülvizsgálata, aktualizálá-
sa megtörtént. A ciklustervben előirányzottak közül megvalósult a 
Dózsa György út Honvéd utca – Vízmeder utca közötti szakaszá-
nak, az Újhegy utcának és a Töhötöm utcának a burkolatépítése, 
valamint a Pinkóczi utca, Béke utca és Barátság utca burkolat-fel-
újítása. Előkészítés alatt áll a Martinovics utca és a Vörösmarty utca 
burkolat-felújítása. Útépítési, felújítási munkák történtek még az 
Ady Endre, Galagonya, Vécsey, Töltés, Szőlő, Fehérkereszt, Lejtő, 
Dobó, Radnóti utcákban és az Egres közben. Útépítési együttmű-
ködés (önerős útépítés) formájában készült a Toldi, Gárdonyi, Ber-
csényi, Kisfaludy, Cserfa, Must utca burkolata. Tervezéssel, építési 
engedély beszerzésével előkészítés alatt áll a Hóvirág, Sólyom, Ibo-
lya, Ezerjó, Egri, Vadász, Attila, Vak Bottyán, Szorosi utcák útépí-
tése. 

Elkészült a Veszprém-Szentkirályszabadja-Balatonalmádi (Pano-
ráma) kerékpárút bővítésének, valamint a balatoni bringakörűt fel-
újításának a terve. Mindkét esetben pályázaton elnyert támogatás-
sal lesz pénzügyi fedezet azok megvalósítására. 

A ciklustervben előirányzottak közül elkészült a Veszprémi úti és 
a József Attila úti járdák egy-egy szakaszának felújítása. Folytató-
dott a városközpontban lévő járdák felújítása a Baross Gábor ut-
cában és a Park utcában, valamint Vörösberényben a Templom tér 
környezetében. 

Elkészült egy – igény szerint bölcsődei egységgel is bővíthető – 
új óvodaépület terve, melyek megvalósításának pénzügyi fedezete 
a 2014-2020 időszak pályázatain elnyerendő támogatással biztosít-
ható. 

A közművelődési-kulturális közszolgáltatás intézményei kerete-
it bővíti a pályázaton elnyert támogatással megvalósuló LEADER 
Kultúrközpont Vörösberényben. 

A közelmúlt legnagyobb fejlesztése volt a kistérségi járóbeteg el-
látó Egészségügyi Központ pályázaton elnyert támogatással törté-
nő megépítése, melyet gazdaságosan működtet az önkormányzat ál-
tal alapított nonprofit gazdasági szervezet. Ugyancsak pályázaton 
elnyert támogatással került kialakításra a szociális Alapszolgáltatá-
si Központ új helye a megüresedő Baross Gábor utca 32. szám alat-
ti rendelő épületében.

A városüzemeltetési feladatokat ellátó Balatonalmádi Városgond-
nokság telephely-fejlesztésének részeként – 100 %-os pályázati tá-
mogatással – napelemes rendszer telepítésére került sor. 

A Vörösberényi térségében létesítendő – a jelenlegit esetleg kivál-
tó – labdarúgó pálya, valamint egy közepes méretű multifunkcio-
nális Sportcsarnok telepítésének feltételeit a felülvizsgálat alatt álló 
településrendezési terv biztosítja. 

Megvalósításukig jó szolgálatot tesz majd az MLSZ támogatással 
megépülő 20 x 40 méteres műfüves pálya a Vörösberényi Általános 
Iskola szomszédságában.

A Wesselényi strand rekonstrukciójának folytatásaként megépült egy 
kétegységes büféépület. A tervezett fürdőház (Aquatórium) csúszda-
park és sportpályák megvalósításához pályázaton elnyert jelentős mér-
tékű támogatás vagy külső tőke bevonása szükséges. A strandok med-
rének állapotát javítaná azok kotrása, homokozása. Az erre a célra elkü-
lönített forrásból készülnek a mederkotrás, - homokozás engedélyezési 
tervei. Előkészítés alatt van a Budatavai strand rekonstrukciója.

A városképet és a környezeti állapotot javító fejlesztések közül 
számos megvalósult. 

Pályázaton elnyert támogatással folytatódott a városközpont re-
konstrukciója, melynek részeként megújult az Egészségügyi Köz-
pont előtti park és a Baross Gábor utca járdájának egy szakasza, ki-
bővült a Széchenyi sétányon lévő játszótér, elkészült a Babits Mihály 
utca és a mellette lévő parkoló felújítása. A Szent Erzsébet ligetben 
– ugyancsak pályázaton elnyert támogatással – megépült az Európa 
Szoborpark. Vörösberényben megvalósult az Ady E. u. 2. szám előt-
ti térrendezés, valamint a Mandulás zöldfelületének és játszóterének 
felújítása. Megtörtént a városi tájékoztató táblarendszer aktualizálá-
sa, felújítása és kisebb méretű kibővítése. 

Az elmúlt ciklus legnagyobb környe-
zetvédelmi beruházása a felhagyott hul-
ladéklerakó rekultivációja volt, amely 
Önkormányzati Társulás útján, európai 
uniós forrásból valósult meg. 

Az önkormányzat anyagilag is támo-
gatta a Vörösberényi református temp-
lom és a Vörösberényi katolikus temp-
lom tetőfelújítását.

Számos fejlesztési feladat – egye-
bek mellett óvoda és bölcsőde építése, 
szennyvízcsatorna hálózat bővítése, út-
építés, belterületi vízrendezés – maradt a 
2014-2019 ciklusra. E feladatokat projektjavaslatként nyújtotta be 
az önkormányzat a 2014-2020 közötti európai uniós pályázati idő-
szak előkészítése során.  Keszey János polgármester

A Hadak útja 2-4. szám alatti 2014 hrsz.-ú és a Noszlopy u. 1. 
szám alatti 2016 hrsz.-ú ingatlanok összevonásával kialakuló ingat-
lant a Városi Rendőrkapitányság – időközben felépült – új épüle-
tének céljára elajándékozta az önkormányzat a Veszprém megyei 
Rendőr-főkapitányság részére. Az Öreghegyen lévő távoli adóház 
(volt lokátor állomás) szobrász alkotótábornak ad helyet. 

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

A sportcélú ingatlanok tervezett hasznosítása, fejlesztése csak 
részben valósult meg. A képviselő-testület már döntést hozott a 
sportpálya – labdarúgó pályakiváltását követő – turisztikai célú 
hasznosításáról, de annak megvalósításához a Balaton vízpart-re-
habilitációs tanulmánytervének módosítására van szükség. Erre 
tekintettel – az MLSZ pályázaton elnyert támogatással – a sport-
egyesület közreműködésével elkészült az öltöző épület felújítása. 
A teniszpályák lefedése, és klubház építése várat még magára, de – 
ugyancsak pályázaton elnyert támogatással – a Tenisz Klub közre-
működésével elkészült a pályák világítása. A Szabolcs utcai sport-
telep fejlesztésére elkészült terv – eredményes pályázati hiányá-
ban – nem valósult meg. A Horgásztanya kikötőfejlesztése – víz-
jogi engedély hiányában- elmaradt. 

Az egészséges ivóvízellátás az önkormányzat és a szolgáltatást vég-
ző DRV Zrt. közös feladata. A közös ellátási kötelezettségre tekin-
tettel együttműködéssel valósultak meg az ivóvízhálózat rekonst-
rukciók – jellemzően útfelújításokhoz kapcsolódóan – egyebek 
mellett az Ady Endre, a Béke és a Barátság utcákban. Az önkor-
mányzat a korábbi megyehegyi és remetevölgyi próbafúrások ered-
ményével járult hozzá a DRV Zrt. által kezdeményezett vízbázis ku-
tatáshoz, annak érdekében, hogy a felszíni vízmű karsztvizet adó 
kutakkal kiváltható legyen. 

A szennyvízcsatorna hálózat bővítésének vízjogi létesítési engedé-
lyét beszerezte az önkormányzat. A megvalósítás pénzügyi fedeze-
tét pályázati úton elnyert támogatás, a pályázathoz szükséges saját 
forrást az érdekelt ingatlantulajdonosok által létrehozott víziközmű 
társulat biztosíthatja majd. 

A ciklustervben előirányzott vízrendezési munkák közül a Dózsa 
György utca – Vécsey utca csapadékvíz-elvezetése, a Rekettye utca 
– Vöröshegyi utca – Balázs Béla utca térségének vízrendezése, vala-
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A város költségvetési politikája 
A költségvetési tervek készítésekor 2010-2014 között az alábbi 

főbb rendező elveket fogadta el a képviselő-testület amelyek végre-
hajtás során is érvényben maradtak: pénzügyi stabilitás, a költség-
vetési egyensúly biztosítása, biztonságos gazdálkodás, költségvetési 
tartalékképzés, gazdálkodási fegyelem. 

A pénzügyi egyensúly megteremetésében a bevételek reális és a kiadá-
sok szigorú megtervezése mellett az előző évi pénzmaradványok igény-
bevétele biztosította az egyensúlyt. A tárgyi időszakban – a korábbról 
fennálló Japán hitel és a vízi közmű társulati hitel mellé – az önkor-
mányzat sem működési, sem felhalmozási célú hitelt nem vett fel. 

A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat 2010-2014 
években a fizetőképesség biztosításához folyószámlahitel igénybevé-
telére nem szorult. 

Adósságszolgálati kötelezettséget az önkormányzat a 2010-2014 
években az említett hitelekkel kapcsolatban teljesítette.  

A vagyonalakulásáról készült 1. táblázat jól mutatja az önkor-
mányzati vagyon összetételét és változását. Az önkormányzat 2013. 
évi vagyona a 2010. évihez viszonyítva a 104,0 %-ot mutat. Ezen 
belül a befektetett eszközök állományának értéke 1,2 %-kal növeke-
dett, a forgóeszközök állományának értéke pedig 37,0 %-kal növe-
kedett. Ezen belül a pénzeszközök állományának 25,7 %-os növe-
kedése a betétlekötések jelentős növekedéséből származik.

Balatonalmádi város önkormányzat pénzügyi helyzete az elmúlt idő-
szakban (2010-2014) stabil, kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjai nem 
voltak, az átmenetileg szabad pénzeszközeivel folytatott pénzpiaci művele-
tek eredményeként jelentősnek mondható kamat bevételre tett szert. 

Tájékoztató Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről (2010-2014.)

2010 december 31-én Balatonalmádi város önkormányzat pénz-
eszköz állományának értéke 744 834 ezer Ft, míg 2014. június 30-
án 1 112 828  ezer Ft volt. 

A városban a helyben képződött források, valamint a kapott állami 
hozzájárulások és támogatások lehetővé tették az intézményhálózat ki-
egyensúlyozott működtetését, illetve a Képviselő-testület által évente el-
határozott beruházási, felújítási és egyéb feladatok megvalósítását. Az 
önkormányzati gazdálkodás – 2010. 01. 01-től 2013. 12. 31-ig terjedő 
időszak – pénzforgalmi adatainak alakulását, valamint a 2014. év mó-
dosított költségvetés előirányzatainak adatait a 2. táblázat mutatja be, a 
függő, átfutó kiegyenlítő tételek és a záró pénzkészlet nélkül.

Bevételek
 Az állami támogatások és az átengedett központi adók aránya az 

önkormányzat összes bevételéhez viszonyítva 2010. évben 22,3 %, 
2011. évben 26,1 %, 2012. évben 29,9 %, 2013. évben 30,2  %, 
2014. évben (módosított terv adatok alapján) 26,8 %.  

A helyi adókból származó bevételek az elmúlt időszakban növekedtek; 
a 2010. évi bázisévhez képest a 2013. évi bevételek összege 14,96 %-kal 
növekedett. Az adómértékek az elmúlt években az alábbiak szerint vál-
toztak: 2011. évben az idegenforgalmi adó a 400 Ft/vendégéjszaka mér-
tékről 420 Ft/vendégéjszaka, 2012-ben 440 Ft/vendégéjszaka mértékre 
növekedett. A telekadó esetében a földrajzi elhelyezkedés alapján meg-
állapított három övezet mindegyikében 7000 m2 feletti területek eseté-
ben 50 Ft-tal emelkedett a négyzetméterenként fizetendő adó összege.

2013. évtől három adónemben történt adómérték emelés. Az 
építményadó esetében a kereskedelmi egységek, szállásépületek és 

1. táblázat. Az önkormányzat vagyonának alakulása 2010-2013. években (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2013/2010

Immateriális javak 41 166 34 432 32 058 27 463 66,7%
Tárgyi eszközök 9 710 393 9 967 764 9 964 969 10 107 360 104,1%
Befektetett pénzügyi eszközök 183 390 175 370 167 683 157 766 86,0%
Üzemeltetésre átadott eszközök 1 329 023 1 389 229 1 314 192 1 106 504 83,3%
Befektetett eszközök összesen: 11 263 972 11 566 795 11 478 902 11 399 093 101,2%
Készletek 394 516 569 832 211,2%
Követélések 95 999 101 972 189 968 311 716 324,7%
Pénzeszközök 744 834 457 414 522 029 936 436 125,7%
Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 98 502 111 191 93 412 38 593 39,2%
Forgóeszközök összesen: 939 729 671 093 805 978 1 287 577 137,0%
Eszközök összesen 12 203 701 12 237 888 12 284 880 12 686 670 104,0%

FORRÁSOK 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2013/2010

Tartós tőke 9 509 759 9 509 759 9 509 759 9 508 107 100,0%
Tőkeváltozások 1 010 638 1 891 341 1 927 177 1 960 187 194,0%
Saját tőke összesen: 10 520 397 11 401 100 11 436 936 11 468 294 109,0%
Költségvetési tartalékok 831 156 531 032 603 877 967 410 116,4%
Tartalékok összesen: 831 156 531 032 603 877 967 410 116,4%
Hosszú lejáratú kötelezettségek 718 674 185 140 154 860 0 0,0%
Rövid lejáratú kötelezettségek 121 103 82 853 77 643 243 347 200,9%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 12 371 37 763 11 564 7 619 61,6%
Kötelezettségek összesen: 852 148 305 756 244 067 250 966 29,5%
Források összesen 12 203 701 12 237 888 12 284 880 12 686 670 104,0%

MEGNEVEZÉS 2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi 
     módosított terv

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 522 983 508 684 499 786 863 233 774 521
II. Felhalmozási célú támogatások 
     államháztartáson belülről 576 249 166 382 182 026 127 474 401 436
III. Közhatalmi bevételek 787 890 780 872 803 171 534 380 508 100
Ebből: helyi adó és adó jellegű bevételek 431 670 436 365 457 283 495 956 474 000
átengedett központi adók, jövedelemkülönbs.
mérséklése 348 838 340 104 339 974 31 582 30 000
bírság, pótlék egyéb közhatalmi bev. 7 382 4 403 5 914 6 842 4 100
IV. (Intézményi) működési bevételek 568 805 496 878 465 503 494 367 456 991
V. Felhalmozási bevételek 206 516 22 769 101 594 41 448 39 625
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 753 283 2 906 126 -
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 072 21 915 20 830 14 401 141 058
Költségvetési bevételek összesen 2 689 268 1 997 783 2 075 816 2 075 429 2 321 731
Ebből: működési költségvetési bevételek 1 880 431 1 786 717 1 771 366 1 892 106 1 739 612
felhalmozási költségvetési bevételek 808 837 211 066 304 450 183 323 582 119
VIII. Finanszírozási bevételek 
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)
 749 663 735 159 400 408 503 051 967 410
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 
 - - - - -
Finanszírozási bevételek összesen 749 663 735 159 400 408 503 051 967 410
Bevételek összesen 3 438 931 2 732 942 2 476 224 2 578 480 3 289 141

I. Működési kiadások 1 667 680 1 629 439 1 587 349 1 406 335 1 822 564
1. Személyi juttatások 657 894 652 251 669 446 468 466 518 040
2.  Munkaadót terhelő járulék és szociális 
    hozzájárulási adó 164 107 161 985 173 176 116 902 146 642
3. Dologi kiadások 702 707 664 308 619 444 623 057 717 514
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 563 45 518 44 966 46 834 50 856
5. Egyéb működési célú kiadások 98 409 105 377 80 317 151 076 389 512
II. Felhalmozási kiadások 989 792 646 927 400 622 275 281 1 311 717
1. Beruházások 633 310 521 166 296 420 188 988 629 710
2. Felújítások 342 059 110 313 98 369 73 013 662 080
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 14 423 15 448 5 833 13 280 19 927
Költségvetési kiadások összesen 2 657 472 2 276 366 1 987 971 1 681 616 3 134 281
Hiteltörlesztés 58 075 21 541 15 000 30 280 154 860
Finanszírozási kiadások összesen 58 075 21 541 15 000 30 280 154 860
Kiadások összesen 2 715 547 2 297 907 2 002 971 1 711 896 3 289 141

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények adója 600 Ft/m2-ről 
630 Ft/m2-re, az idegenforgalmi adó mértéke vendégéjszakánként 
440 Ft-ról 450 Ft-ra, az iparűzési adó mértéke pedig 1,95 %-ról a 
törvényi maximumra, 2 %-ra emelkedett. 

Az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete 2014. évre vonatko-
zóan nem módosult; mind az adómértékek, mind a kedvezményezet-
tek, mind pedig a mentességben részesülők köre változatlan maradt.

A helyi adóbevételeknek az önkormányzat működési bevételeihez 
viszonyított aránya az elmúlt időszakban folyamatosan kis mérték-
ben növekedett: 2010. évben az arány 23,0 %, 2011. évben 24,4 
%, 2012. évben 25,8 %, 2013. évben 26,2%, 2014. évben (módo-
sított terv adatok alapján) 27,2 %.

Amint azt a lap áprilisi számában közölt beszámolóban is látható 
volt, az adóbevétel tömegének növekedése 2010 óta kis mértékben 
alatta maradt a fogyasztói árindex növekedésének - mindez növek-
vő lakosság és ingatlanszám mellett valósult meg.

2. táblázat. Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2010 és 2014 időszakban

Az intézményi működési bevételek – fordított áfa bevételek össze-
gével csökkentett – összege 2010. évtől 2013. évig növekvő tenden-
ciát mutat, melyet a bérleti díjak, strandi belépők, térítési díjak nö-
vekedése, strandi forgalom növekedése, valamint növekvő kamatbe-
vételek realizálása eredményezett.

 A felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés, áfa visszatérülés, 
pénzügyi befektetések bevételei) aránya az elmúlt években az önkor-
mányzati összes bevételhez viszonyítva 0,8 % - 6,0 % között alakult.  

Kiadások
A működési célú kiadások összege 2010. évtől 2013. évig folya-

matosan csökkenő tendenciát mutat.
A fordított áfa és az EU-s pályázati projektek kiadásaival korrigált 

éves működési kiadások azonban 2011. évtől növekedtek, 2012. 
évben kis mértékben csökkentek, 2013. évben nagyobb mértékben 
csökkentek. A 2013. évtől történő csökkenés magyarázata az, hogy 
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A város költségvetési politikája 
A költségvetési tervek készítésekor 2010-2014 között az alábbi 

főbb rendező elveket fogadta el a képviselő-testület amelyek végre-
hajtás során is érvényben maradtak: pénzügyi stabilitás, a költség-
vetési egyensúly biztosítása, biztonságos gazdálkodás, költségvetési 
tartalékképzés, gazdálkodási fegyelem. 

A pénzügyi egyensúly megteremetésében a bevételek reális és a kiadá-
sok szigorú megtervezése mellett az előző évi pénzmaradványok igény-
bevétele biztosította az egyensúlyt. A tárgyi időszakban – a korábbról 
fennálló Japán hitel és a vízi közmű társulati hitel mellé – az önkor-
mányzat sem működési, sem felhalmozási célú hitelt nem vett fel. 

A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat 2010-2014 
években a fizetőképesség biztosításához folyószámlahitel igénybevé-
telére nem szorult. 

Adósságszolgálati kötelezettséget az önkormányzat a 2010-2014 
években az említett hitelekkel kapcsolatban teljesítette.  

A vagyonalakulásáról készült 1. táblázat jól mutatja az önkor-
mányzati vagyon összetételét és változását. Az önkormányzat 2013. 
évi vagyona a 2010. évihez viszonyítva a 104,0 %-ot mutat. Ezen 
belül a befektetett eszközök állományának értéke 1,2 %-kal növeke-
dett, a forgóeszközök állományának értéke pedig 37,0 %-kal növe-
kedett. Ezen belül a pénzeszközök állományának 25,7 %-os növe-
kedése a betétlekötések jelentős növekedéséből származik.

Balatonalmádi város önkormányzat pénzügyi helyzete az elmúlt idő-
szakban (2010-2014) stabil, kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjai nem 
voltak, az átmenetileg szabad pénzeszközeivel folytatott pénzpiaci művele-
tek eredményeként jelentősnek mondható kamat bevételre tett szert. 

Tájékoztató Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről (2010-2014.)

2010 december 31-én Balatonalmádi város önkormányzat pénz-
eszköz állományának értéke 744 834 ezer Ft, míg 2014. június 30-
án 1 112 828  ezer Ft volt. 

A városban a helyben képződött források, valamint a kapott állami 
hozzájárulások és támogatások lehetővé tették az intézményhálózat ki-
egyensúlyozott működtetését, illetve a Képviselő-testület által évente el-
határozott beruházási, felújítási és egyéb feladatok megvalósítását. Az 
önkormányzati gazdálkodás – 2010. 01. 01-től 2013. 12. 31-ig terjedő 
időszak – pénzforgalmi adatainak alakulását, valamint a 2014. év mó-
dosított költségvetés előirányzatainak adatait a 2. táblázat mutatja be, a 
függő, átfutó kiegyenlítő tételek és a záró pénzkészlet nélkül.

Bevételek
 Az állami támogatások és az átengedett központi adók aránya az 

önkormányzat összes bevételéhez viszonyítva 2010. évben 22,3 %, 
2011. évben 26,1 %, 2012. évben 29,9 %, 2013. évben 30,2  %, 
2014. évben (módosított terv adatok alapján) 26,8 %.  

A helyi adókból származó bevételek az elmúlt időszakban növekedtek; 
a 2010. évi bázisévhez képest a 2013. évi bevételek összege 14,96 %-kal 
növekedett. Az adómértékek az elmúlt években az alábbiak szerint vál-
toztak: 2011. évben az idegenforgalmi adó a 400 Ft/vendégéjszaka mér-
tékről 420 Ft/vendégéjszaka, 2012-ben 440 Ft/vendégéjszaka mértékre 
növekedett. A telekadó esetében a földrajzi elhelyezkedés alapján meg-
állapított három övezet mindegyikében 7000 m2 feletti területek eseté-
ben 50 Ft-tal emelkedett a négyzetméterenként fizetendő adó összege.

2013. évtől három adónemben történt adómérték emelés. Az 
építményadó esetében a kereskedelmi egységek, szállásépületek és 

1. táblázat. Az önkormányzat vagyonának alakulása 2010-2013. években (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2013/2010

Immateriális javak 41 166 34 432 32 058 27 463 66,7%
Tárgyi eszközök 9 710 393 9 967 764 9 964 969 10 107 360 104,1%
Befektetett pénzügyi eszközök 183 390 175 370 167 683 157 766 86,0%
Üzemeltetésre átadott eszközök 1 329 023 1 389 229 1 314 192 1 106 504 83,3%
Befektetett eszközök összesen: 11 263 972 11 566 795 11 478 902 11 399 093 101,2%
Készletek 394 516 569 832 211,2%
Követélések 95 999 101 972 189 968 311 716 324,7%
Pénzeszközök 744 834 457 414 522 029 936 436 125,7%
Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 98 502 111 191 93 412 38 593 39,2%
Forgóeszközök összesen: 939 729 671 093 805 978 1 287 577 137,0%
Eszközök összesen 12 203 701 12 237 888 12 284 880 12 686 670 104,0%

FORRÁSOK 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2013/2010

Tartós tőke 9 509 759 9 509 759 9 509 759 9 508 107 100,0%
Tőkeváltozások 1 010 638 1 891 341 1 927 177 1 960 187 194,0%
Saját tőke összesen: 10 520 397 11 401 100 11 436 936 11 468 294 109,0%
Költségvetési tartalékok 831 156 531 032 603 877 967 410 116,4%
Tartalékok összesen: 831 156 531 032 603 877 967 410 116,4%
Hosszú lejáratú kötelezettségek 718 674 185 140 154 860 0 0,0%
Rövid lejáratú kötelezettségek 121 103 82 853 77 643 243 347 200,9%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 12 371 37 763 11 564 7 619 61,6%
Kötelezettségek összesen: 852 148 305 756 244 067 250 966 29,5%
Források összesen 12 203 701 12 237 888 12 284 880 12 686 670 104,0%

MEGNEVEZÉS 2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi 
     módosított terv

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 522 983 508 684 499 786 863 233 774 521
II. Felhalmozási célú támogatások 
     államháztartáson belülről 576 249 166 382 182 026 127 474 401 436
III. Közhatalmi bevételek 787 890 780 872 803 171 534 380 508 100
Ebből: helyi adó és adó jellegű bevételek 431 670 436 365 457 283 495 956 474 000
átengedett központi adók, jövedelemkülönbs.
mérséklése 348 838 340 104 339 974 31 582 30 000
bírság, pótlék egyéb közhatalmi bev. 7 382 4 403 5 914 6 842 4 100
IV. (Intézményi) működési bevételek 568 805 496 878 465 503 494 367 456 991
V. Felhalmozási bevételek 206 516 22 769 101 594 41 448 39 625
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 753 283 2 906 126 -
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 072 21 915 20 830 14 401 141 058
Költségvetési bevételek összesen 2 689 268 1 997 783 2 075 816 2 075 429 2 321 731
Ebből: működési költségvetési bevételek 1 880 431 1 786 717 1 771 366 1 892 106 1 739 612
felhalmozási költségvetési bevételek 808 837 211 066 304 450 183 323 582 119
VIII. Finanszírozási bevételek 
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)
 749 663 735 159 400 408 503 051 967 410
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 
 - - - - -
Finanszírozási bevételek összesen 749 663 735 159 400 408 503 051 967 410
Bevételek összesen 3 438 931 2 732 942 2 476 224 2 578 480 3 289 141

I. Működési kiadások 1 667 680 1 629 439 1 587 349 1 406 335 1 822 564
1. Személyi juttatások 657 894 652 251 669 446 468 466 518 040
2.  Munkaadót terhelő járulék és szociális 
    hozzájárulási adó 164 107 161 985 173 176 116 902 146 642
3. Dologi kiadások 702 707 664 308 619 444 623 057 717 514
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 563 45 518 44 966 46 834 50 856
5. Egyéb működési célú kiadások 98 409 105 377 80 317 151 076 389 512
II. Felhalmozási kiadások 989 792 646 927 400 622 275 281 1 311 717
1. Beruházások 633 310 521 166 296 420 188 988 629 710
2. Felújítások 342 059 110 313 98 369 73 013 662 080
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 14 423 15 448 5 833 13 280 19 927
Költségvetési kiadások összesen 2 657 472 2 276 366 1 987 971 1 681 616 3 134 281
Hiteltörlesztés 58 075 21 541 15 000 30 280 154 860
Finanszírozási kiadások összesen 58 075 21 541 15 000 30 280 154 860
Kiadások összesen 2 715 547 2 297 907 2 002 971 1 711 896 3 289 141

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények adója 600 Ft/m2-ről 
630 Ft/m2-re, az idegenforgalmi adó mértéke vendégéjszakánként 
440 Ft-ról 450 Ft-ra, az iparűzési adó mértéke pedig 1,95 %-ról a 
törvényi maximumra, 2 %-ra emelkedett. 

Az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete 2014. évre vonatko-
zóan nem módosult; mind az adómértékek, mind a kedvezményezet-
tek, mind pedig a mentességben részesülők köre változatlan maradt.

A helyi adóbevételeknek az önkormányzat működési bevételeihez 
viszonyított aránya az elmúlt időszakban folyamatosan kis mérték-
ben növekedett: 2010. évben az arány 23,0 %, 2011. évben 24,4 
%, 2012. évben 25,8 %, 2013. évben 26,2%, 2014. évben (módo-
sított terv adatok alapján) 27,2 %.

Amint azt a lap áprilisi számában közölt beszámolóban is látható 
volt, az adóbevétel tömegének növekedése 2010 óta kis mértékben 
alatta maradt a fogyasztói árindex növekedésének - mindez növek-
vő lakosság és ingatlanszám mellett valósult meg.

2. táblázat. Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2010 és 2014 időszakban

Az intézményi működési bevételek – fordított áfa bevételek össze-
gével csökkentett – összege 2010. évtől 2013. évig növekvő tenden-
ciát mutat, melyet a bérleti díjak, strandi belépők, térítési díjak nö-
vekedése, strandi forgalom növekedése, valamint növekvő kamatbe-
vételek realizálása eredményezett.

 A felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés, áfa visszatérülés, 
pénzügyi befektetések bevételei) aránya az elmúlt években az önkor-
mányzati összes bevételhez viszonyítva 0,8 % - 6,0 % között alakult.  

Kiadások
A működési célú kiadások összege 2010. évtől 2013. évig folya-

matosan csökkenő tendenciát mutat.
A fordított áfa és az EU-s pályázati projektek kiadásaival korrigált 

éves működési kiadások azonban 2011. évtől növekedtek, 2012. 
évben kis mértékben csökkentek, 2013. évben nagyobb mértékben 
csökkentek. A 2013. évtől történő csökkenés magyarázata az, hogy 
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egyrészt 2013. évtől az oktatás állami feladattá vált, másrészt a Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ 2013. január 1-jétől a Balatonal-
mádi Szociális Társulás intézménye lett. 

A felhalmozási célú kiadások aránya az önkormányzat összes ki-
adásán belül 2010-2013. évek között folyamatosan csökkenő ten-
denciát mutat: 2010. évben 36,4 %, 2011. évben 28,2 %, 2012. év-
ben 20,0 %, 2013. évben  16,1 %, míg 2014. évben a módosított 
terv adatok alapján 39,9 % 

Jelentősebb (5000 ezer Ft-nál magasabb értékű) beruházási és fel-
újítási kiadásaink az alábbiak voltak az elmúlt időszakban:

2010. évben
- Dobó u. útépítése  6 338 e Ft 
-  Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése (Esze T. u., Huba u., Géza köz, 

Hulladéklerakó szervizút, Bartók B. u., Előd u., Lehel u.)   5 245 e Ft 
- Galagonya u. útfelújítása (TEUT pályázattal)  11 575 e Ft
-  Útfelújítások (Fehérkereszt u., Lehel u., Szőlő u., Vécsey-Töltés 

u., Egres köz, Mátyás k. u., Héja, Géza u.)  52 174 e Ft 
- Közös önkormányzati hivatal informatikai fejlesztések  8 587 e Ft 
- Közös önkormányzati hivatal felújítása  5 872 e Ft 
- Balatonalmádi városgondnokság gépjármű beszerzése  6 143 e Ft
-  Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterem építése,  

épület felújítása KDOP   298 097 e Ft 
- Wesselényi strandi rekonstrukció II. KDOP  229 998 e Ft 
- Egészségügyi Központ építése KDOP 251 690 e Ft
-  Vörösberény zöld- és közterület rendezése  

(Mandulás játszótér, Ady tér, járda)  8 625 e Ft 
-  Városközpont rehabilitáció KDOP  

(Városház tér, piac, Szent István park, járdák) 60 359 e Ft 

2011. évben
- Önerős útépítések (Toldi, Béke, Barátság, Berzsenyi u.) 54 303 e Ft 
-  Nem önerős útépítések (Tóállás, Vízmeder u.,  

Kisfaludy köz)  5 065 e Ft
-  Útfelújítások (Ady E. u., Töhötöm u., Vécsey u.,  

Töltés u., Bajcsy Zs. köz)  26 050 e Ft
-  Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése (Ady E. u., Lehel-Árpád u. 

összekötő, Martinovics u., Kisberényi u., Pint u.,  
Köztársaság u., Árpád u., Béke u., Barátság u.,  
Toldi-Vízmeder u., 71-es u.)  18 567 e Ft 

- Közös önkormányzati hivatal informatikai fejlesztések  8 899 e Ft 
-  Közös önkormányzati hivatal épületének beruházási  

kiadásai (tetőtér, konyha)  5 576 e Ft
-  Közvilágítás bővítése (Wesselényi strandi parkoló, Szent László 

sétány, Véghelyi u., Szent István park, Ady tér)  23 483 e Ft 
- Wesselényi strandi rekonstrukció II. (áthúzódó) KDOP  18 608 e Ft 
- Egészségügyi Központ építése KDOP  307 438 e Ft 
-  Balatonalmádi Általános Iskoláinak IKT  

infrastruktúra fejlesztése TIOP  13 439 e Ft 
- Wesselényi strand öntözőrendszer kialakítása és füvesítése  18 987 e Ft 
- Strandi felújítások  12 085 e Ft 
- Vörösberényi Mandulás játszótér kiadásai  7 123 e Ft 
- Vörösberény, Ady tér rendezése  25 526 e Ft
-  Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium  

tető felújítása  6 116 e Ft
- Közvilágítás felújítása (Városház tér, Szent Erzsébet park)  8 361 e Ft
-  Strandi járdák felújítása  

(Wesselényi, Budatava, Káptalanfüredi strand) 11 796 e Ft
 
2012. évben
-  Önerős útépítések 

(Újhegyi u, Gárdonyi u, Kisberényi köz) 25 057 e Ft 

- Nem önerős útépítések (Bartók B. u., Radnóti u.)  9 995 e Ft
- Dózsa Gy. u. útfelújítása   9 994 e Ft 
-  Csapadék-és ivóvíz-elvezetés kivitelezése (Újhegyi u.,  

Paál L. u., Gárdonyi u., Vöröshegyi u.,  Vízmeder u.,  
Dózsa Gy. u., Radnóti u., strandi parkoló)  17 033 e Ft 

- Közös önkormányzati hivatal informatikai fejlesztések  9 572 e Ft 
- Közös önkormányzati hivatal tetőtér átalakítási feladatai  5 498 e Ft 
-  Közvilágítás bővítése  

(Tavasz u, Véghelyi D. u., Ady tér, Városház tér)  11 898 e Ft 
- Strandi fejlesztési kiadások  6 222 e Ft 
- Strandi felújítások  5 850 e Ft 
- Kultúrpark LEADER megvalósítása  9 839 e Ft 
-  Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterem építése,  

épület felújítása (áthúzódó)  KDOP  9 964 e Ft
- Györgyi Dénes Általános Iskola akadálymentesítése  6 667 e Ft
- Egészségügyi Központ építése (áthúzódó)  KDOP  48 719 e Ft 
- Szociális Alapszolgáltatási Közp. Infrastruktúra fejlesztés  118 669 e Ft 
-  Balatonalmádi Városgondnokság telephelyfejlesztés  

(ingatlan vásárlás)  12 121 e Ft 
-  Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és  

Kollégium felújítása  9 410 e Ft
- Baross G. u. 32. sz. alatti ingatlan felújítása  10 977 e Ft
- Liszt F. u. 30. sz. alatti ingatlan felújítása  5 862 e Ft 

2013. évben
- Önerős útépítések (Cserfa u., Must u.)  14 647 e Ft
- Vörösmarty u. csapadékvíz-elvezetés  6 096 e Ft
- Endre-Vörösmarty u. csapdékvíz elvezetése KDOP  77 339 e Ft 
- Park u. útfelújítása  6 991 e Ft 
- Közös önkormányzati hivatal informatikai fejlesztések  6 295 e Ft
- Egészségügyi Központ építése KDOP (áthúzódó kiadás)  15 628 e Ft
-  Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastruktúra  

fejlesztése (áthúzódó) KDOP  32 429 e Ft 
-  Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés  

(térfigyelő kamera)  8 235 e Ft
- Dr. Óvári F. u. 6. támfal felújítása  7 001 e Ft
- Partvédművek felújítása (BFT pályázat)  9 102 e Ft 
- Strandi felújítások  5 041 e Ft
- Telephely csarnoképület tetőfelújítása  10 667 e Ft

2014. I. félévben
- Vöröshegyi u. forrásvíz elvezetés   17 257 e Ft
- Posta parkoló közvilágítás kiépítése  6 184 e Ft
- Kultúrpark LEADER megvalósítása  26 463 e Ft
-  Városgondnokság 50 kW napelemes rendszert  

telepítése KEOP  50 248 e Ft 
- Wesselényi strand új büféépületek építése  19 268 e Ft
- Strandi felújítási kiadások 14 018 e Ft
- Vörösberényi járda felújítás  5 820 e Ft
- Balatonalmádi településkép javító fejlesztése KDOP  15 992 e Ft

2014. évben várhatóan magas szinten fognak alakulni a beruházási és 
felújítási kiadások, mivel ez évben fejeződik be az EU-s pályázati támo-
gatással megvalósuló Kultúrpark, a Hagyományőrző Kultúrközpont 
(Vörösberény, Ady tér), a Városgondnokság napelemes rendszer tele-
pítése, valamint Balatonalmádi településkép javító fejlesztése. Ez évben 
várható a vis maior támogatással megvalósuló Panoráma sétány támfal 
és a Balatonfüredi u. partfal felújítása, valamint az adósságkonszolidá-
cióban nem érintett önkormányzatok számára biztosított 2014. évi fel-
halmozási célú támogatás (181 000 e Ft) terhére megvalósításra kerü-
lő felújítások. A beruházási-felújítási kiadások összegét tovább növeli a 

2013. évi egyéb beruházási-felújítási (nem EU-s támogatással megvaló-
suló) előirányzat maradvány terhére történő egyéb fejlesztési kiadások. 

Az EU-s támogatással megvalósult, illetve megvalósuló projektek 
bevételeit és kiadásait a  3. táblázat mutatja.

 Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat nagy figyel-
met fordított a költségvetési egyensúly, a likviditás fenntartására, vala-
mint a kötelező és vállalt feladatok megfelelő szinten történő ellátására.

 Az önkormányzat által kötelezően ellátandó, illetőleg önként vál-
lalt feladatok ellátásához kapcsolódó intézményhálózat fenntartási 
kiadásai az évenkénti költségvetést determinálják, a működtetés ki-
adásai előirányzatait biztosítani szükséges. Ennek a determináció-
nak az önkormányzat az elmúlt időszakban eleget tett.

 Az előzőeken túl az önkormányzat által vállalt kötelezettségek 
(felhalmozási célú kiadások) egy része áthúzódik a következő idő-
szakra (2014. július 1-jét követő időszakra), melyek sarokszámait a 
4. táblázat mutatja. A beruházási célú kiadások közül jelentős áthú-
zódó tétel az önerős (lakossági hozzájárulással történő) és nem ön-
erős útépítés, 74 873 e Ft illetve 34 910 e Ft költséggel, a LEADER 
Hagyományőrző Kultúrközpont építése, 37 437 e Ft, és a felhalmo-
zási célú pályázati önrész, 44 448 e Ft összeggel. A felújítások közül 
jelentősebb áthúzódó tételek a Balatonfüredi út partfalomlás (vis 
maior) helyreállítása 59 907 e Ft, a Martinovics, Pinkóczi és Vörös-
marty utcák felújítása 57 200, 31 543 és 27 200 e Ft, Balatonalmá-
di településkép javító fejlesztése KDOP pályázat hátralevő része 39 
518 e Ft, és a pályázati önrész 73 106 e Ft összeggel. 

Az áthúzódó kötelezettségvállalások, és a kötött felhasználású (pénz)
maradvány (felhalmozási célú céltartalék) szintén determinációt jelent, 
azok fedezetét a tárgyévi (pénz)maradvány terhére biztosítani kell. 

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvál-
lalások évenkénti alakulását mutatja összevontan az 5. táblázat. Az 
1995-ben aláírt „Japán” hitel szerződés alapján a város jelentősössze-
gű kamatmentes hitelt vett fel (szennyvízelvezetés, gázvezeték- és ivó-
vízhálózat bővítésére). A hitel visszafizetésének futamideje 2001. no-
vember 1. indulásától számított 19 év volt. Mivel a hitel konstrukció 
az ilyen hitelt felvett önkormányzatokat lényegesen kedvezőtlenebb 
helyzetbe hozta, mint a néhány évvel később beinduló hazai, majd 
2004-től az európai uniós pályázati rendszerek, a 2003 – 2010 idő-
szakban az állam több alkalommal is kedvezményben részesítette az 

érintett önkormányzatokat, amely a konzulensi díj elengedését illetve 
az éves törlesztő részletek csökkentését jelentette. 

Végül, az Országgyűlés a 2010. évi költségvetéséről szóló CLXIX. 
számú törvény 75 §. (3) bekezdésében foglaltak módosításával lemon-
dott a Magyar Államnak a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Re-
habilitációs Programra létrehozott céltársulásban részt vevő települések 
önkormányzataival szemben fennálló kölcsön követelés teljes összegé-
ről. Balatonalmádi Város Önkormányzata számára ez a döntés a – 2011 
novemberétől 2019. évig tartó időszakra vonatkozóan – fennálló összes 
követelés, azaz 530 479 e Ft elengedését jelentette.

Jelentős kötelezettségvállalás volt a 2005-2006. évben történő 
szennyvízcsatorna-bővítés megvalósításához a Beruházó Víziközmű 
Társulat által – a beruházás megvalósításában érdekelt lakosság hoz-
zájárulásának megelőlegezésére – felvett 235 140 e Ft összegű hitel 
felvétele. A hitelfizetési kötelezettség a jogutód önkormányzatot ter-
heli, mely 2010 decemberével kezdődött, 25 000 e Ft törlesztéssel. 
Ezt követően 2011. évben 10 000 e Ft, 2012. évben 15 000 e Ft, 
2013. évben 30 280 e Ft volt a hiteltörlesztési kötelezettsége az ön-
kormányzatnak. A hitelállomány fizetési kötelezettsége 2014. év áp-
rilisában járt le, az utolsó, 154 860 e Ft összegű részlet megfizetésé-
vel. Az 5. táblázatból jól látható, hogy a jövőbeli kötelezettség válla-
lás rendkívül csekély mértékű, az önkormányzat jövőbeli döntéseit 
a kötelezettség vállalások nem korlátozzák.

 A pénzügyi helyzet, valamint a kötelezettségek és determinációk 
rövid szöveges indoklása szemlélteti azt, hogy a város jövő évi költ-
ségvetését több tényező határozza meg, amely helyi döntés követ-
kezménye, így: 2015. évre, és a következő évekre áthúzódó beruhá-
zások, felújítások, egyéb kötelezettségek, az intézményhálózat mű-
ködtetésének és egyéb kötelező önkormányzati feladatok pénzügyi 
szükséglete.

A fentiek jelentős mértékben meghatározzák a gazdálkodás me-
netét, a pénzügyi előirányzatok felhasználásának lehetőségeit, így a 
jövőben is fontos lesz, hogy a gazdálkodás során a biztonságos mű-
ködés elvét az ezért felelős önkormányzat szem előtt tartsa.

Köszöntet illeti Regenyéné Király Andrea pénzügyi osztályveze-
tő asszonyt a beszámoló elkészítéséhez nyújtott nélkülözhetetlen se-
gítségéért.

dr. Kutics Károly pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Megnevezés 2014. évi eredeti 2014. évi Teljesítés Áthúzódó kiadás
 előirányzat mód. ei. V. 31. 2014. VI. 30. 2014. VII. 1-től

Felhalmozási kiadások
Beruházási kiadások összesen 495 541 629 710 142 853 486 857
Felújítási kiadások összesen 450 397 662 080 55 945 606 135
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 4 692 19 927 564 19 363
Felhalmozási kiadások összesen 950 630 1 311 717 199 362 1 112 355

Finanszírozási kiadások
Működési célú hitel törlesztés 0 0 0 0
Befejezett Beruh. Víziközmű Társulat (csatorna) - 
2008. évben megszűnt 154 860 154 860 154 860 0
Felhalmozási célú hitel törlesztése össz. 154 860 154 860 154 860 0
Finanszírozási kiadások összesen 154 860 154 860 154 860 0

 2014. előtti 2014. 01. 01-től 2014. 07. 01-től 
 kifizetés 2014. 06. 30-ig előirányzott 2015. 2016. 2017. 2017. után
  kifizetett 
 2 103 219 267 667 107 998 11 752 1 096 1 060 11 096

4. táblázat. Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2014. évben

5. táblázat. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek összesítése évenkénti bontásban (e Ft)
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Aktuális
egyrészt 2013. évtől az oktatás állami feladattá vált, másrészt a Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ 2013. január 1-jétől a Balatonal-
mádi Szociális Társulás intézménye lett. 

A felhalmozási célú kiadások aránya az önkormányzat összes ki-
adásán belül 2010-2013. évek között folyamatosan csökkenő ten-
denciát mutat: 2010. évben 36,4 %, 2011. évben 28,2 %, 2012. év-
ben 20,0 %, 2013. évben  16,1 %, míg 2014. évben a módosított 
terv adatok alapján 39,9 % 

Jelentősebb (5000 ezer Ft-nál magasabb értékű) beruházási és fel-
újítási kiadásaink az alábbiak voltak az elmúlt időszakban:

2010. évben
- Dobó u. útépítése  6 338 e Ft 
-  Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése (Esze T. u., Huba u., Géza köz, 

Hulladéklerakó szervizút, Bartók B. u., Előd u., Lehel u.)   5 245 e Ft 
- Galagonya u. útfelújítása (TEUT pályázattal)  11 575 e Ft
-  Útfelújítások (Fehérkereszt u., Lehel u., Szőlő u., Vécsey-Töltés 

u., Egres köz, Mátyás k. u., Héja, Géza u.)  52 174 e Ft 
- Közös önkormányzati hivatal informatikai fejlesztések  8 587 e Ft 
- Közös önkormányzati hivatal felújítása  5 872 e Ft 
- Balatonalmádi városgondnokság gépjármű beszerzése  6 143 e Ft
-  Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterem építése,  

épület felújítása KDOP   298 097 e Ft 
- Wesselényi strandi rekonstrukció II. KDOP  229 998 e Ft 
- Egészségügyi Központ építése KDOP 251 690 e Ft
-  Vörösberény zöld- és közterület rendezése  

(Mandulás játszótér, Ady tér, járda)  8 625 e Ft 
-  Városközpont rehabilitáció KDOP  

(Városház tér, piac, Szent István park, járdák) 60 359 e Ft 

2011. évben
- Önerős útépítések (Toldi, Béke, Barátság, Berzsenyi u.) 54 303 e Ft 
-  Nem önerős útépítések (Tóállás, Vízmeder u.,  

Kisfaludy köz)  5 065 e Ft
-  Útfelújítások (Ady E. u., Töhötöm u., Vécsey u.,  

Töltés u., Bajcsy Zs. köz)  26 050 e Ft
-  Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése (Ady E. u., Lehel-Árpád u. 

összekötő, Martinovics u., Kisberényi u., Pint u.,  
Köztársaság u., Árpád u., Béke u., Barátság u.,  
Toldi-Vízmeder u., 71-es u.)  18 567 e Ft 

- Közös önkormányzati hivatal informatikai fejlesztések  8 899 e Ft 
-  Közös önkormányzati hivatal épületének beruházási  

kiadásai (tetőtér, konyha)  5 576 e Ft
-  Közvilágítás bővítése (Wesselényi strandi parkoló, Szent László 

sétány, Véghelyi u., Szent István park, Ady tér)  23 483 e Ft 
- Wesselényi strandi rekonstrukció II. (áthúzódó) KDOP  18 608 e Ft 
- Egészségügyi Központ építése KDOP  307 438 e Ft 
-  Balatonalmádi Általános Iskoláinak IKT  

infrastruktúra fejlesztése TIOP  13 439 e Ft 
- Wesselényi strand öntözőrendszer kialakítása és füvesítése  18 987 e Ft 
- Strandi felújítások  12 085 e Ft 
- Vörösberényi Mandulás játszótér kiadásai  7 123 e Ft 
- Vörösberény, Ady tér rendezése  25 526 e Ft
-  Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium  

tető felújítása  6 116 e Ft
- Közvilágítás felújítása (Városház tér, Szent Erzsébet park)  8 361 e Ft
-  Strandi járdák felújítása  

(Wesselényi, Budatava, Káptalanfüredi strand) 11 796 e Ft
 
2012. évben
-  Önerős útépítések 

(Újhegyi u, Gárdonyi u, Kisberényi köz) 25 057 e Ft 

- Nem önerős útépítések (Bartók B. u., Radnóti u.)  9 995 e Ft
- Dózsa Gy. u. útfelújítása   9 994 e Ft 
-  Csapadék-és ivóvíz-elvezetés kivitelezése (Újhegyi u.,  

Paál L. u., Gárdonyi u., Vöröshegyi u.,  Vízmeder u.,  
Dózsa Gy. u., Radnóti u., strandi parkoló)  17 033 e Ft 

- Közös önkormányzati hivatal informatikai fejlesztések  9 572 e Ft 
- Közös önkormányzati hivatal tetőtér átalakítási feladatai  5 498 e Ft 
-  Közvilágítás bővítése  

(Tavasz u, Véghelyi D. u., Ady tér, Városház tér)  11 898 e Ft 
- Strandi fejlesztési kiadások  6 222 e Ft 
- Strandi felújítások  5 850 e Ft 
- Kultúrpark LEADER megvalósítása  9 839 e Ft 
-  Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterem építése,  

épület felújítása (áthúzódó)  KDOP  9 964 e Ft
- Györgyi Dénes Általános Iskola akadálymentesítése  6 667 e Ft
- Egészségügyi Központ építése (áthúzódó)  KDOP  48 719 e Ft 
- Szociális Alapszolgáltatási Közp. Infrastruktúra fejlesztés  118 669 e Ft 
-  Balatonalmádi Városgondnokság telephelyfejlesztés  

(ingatlan vásárlás)  12 121 e Ft 
-  Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és  

Kollégium felújítása  9 410 e Ft
- Baross G. u. 32. sz. alatti ingatlan felújítása  10 977 e Ft
- Liszt F. u. 30. sz. alatti ingatlan felújítása  5 862 e Ft 

2013. évben
- Önerős útépítések (Cserfa u., Must u.)  14 647 e Ft
- Vörösmarty u. csapadékvíz-elvezetés  6 096 e Ft
- Endre-Vörösmarty u. csapdékvíz elvezetése KDOP  77 339 e Ft 
- Park u. útfelújítása  6 991 e Ft 
- Közös önkormányzati hivatal informatikai fejlesztések  6 295 e Ft
- Egészségügyi Központ építése KDOP (áthúzódó kiadás)  15 628 e Ft
-  Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastruktúra  

fejlesztése (áthúzódó) KDOP  32 429 e Ft 
-  Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés  

(térfigyelő kamera)  8 235 e Ft
- Dr. Óvári F. u. 6. támfal felújítása  7 001 e Ft
- Partvédművek felújítása (BFT pályázat)  9 102 e Ft 
- Strandi felújítások  5 041 e Ft
- Telephely csarnoképület tetőfelújítása  10 667 e Ft

2014. I. félévben
- Vöröshegyi u. forrásvíz elvezetés   17 257 e Ft
- Posta parkoló közvilágítás kiépítése  6 184 e Ft
- Kultúrpark LEADER megvalósítása  26 463 e Ft
-  Városgondnokság 50 kW napelemes rendszert  

telepítése KEOP  50 248 e Ft 
- Wesselényi strand új büféépületek építése  19 268 e Ft
- Strandi felújítási kiadások 14 018 e Ft
- Vörösberényi járda felújítás  5 820 e Ft
- Balatonalmádi településkép javító fejlesztése KDOP  15 992 e Ft

2014. évben várhatóan magas szinten fognak alakulni a beruházási és 
felújítási kiadások, mivel ez évben fejeződik be az EU-s pályázati támo-
gatással megvalósuló Kultúrpark, a Hagyományőrző Kultúrközpont 
(Vörösberény, Ady tér), a Városgondnokság napelemes rendszer tele-
pítése, valamint Balatonalmádi településkép javító fejlesztése. Ez évben 
várható a vis maior támogatással megvalósuló Panoráma sétány támfal 
és a Balatonfüredi u. partfal felújítása, valamint az adósságkonszolidá-
cióban nem érintett önkormányzatok számára biztosított 2014. évi fel-
halmozási célú támogatás (181 000 e Ft) terhére megvalósításra kerü-
lő felújítások. A beruházási-felújítási kiadások összegét tovább növeli a 

2013. évi egyéb beruházási-felújítási (nem EU-s támogatással megvaló-
suló) előirányzat maradvány terhére történő egyéb fejlesztési kiadások. 

Az EU-s támogatással megvalósult, illetve megvalósuló projektek 
bevételeit és kiadásait a  3. táblázat mutatja.

 Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat nagy figyel-
met fordított a költségvetési egyensúly, a likviditás fenntartására, vala-
mint a kötelező és vállalt feladatok megfelelő szinten történő ellátására.

 Az önkormányzat által kötelezően ellátandó, illetőleg önként vál-
lalt feladatok ellátásához kapcsolódó intézményhálózat fenntartási 
kiadásai az évenkénti költségvetést determinálják, a működtetés ki-
adásai előirányzatait biztosítani szükséges. Ennek a determináció-
nak az önkormányzat az elmúlt időszakban eleget tett.

 Az előzőeken túl az önkormányzat által vállalt kötelezettségek 
(felhalmozási célú kiadások) egy része áthúzódik a következő idő-
szakra (2014. július 1-jét követő időszakra), melyek sarokszámait a 
4. táblázat mutatja. A beruházási célú kiadások közül jelentős áthú-
zódó tétel az önerős (lakossági hozzájárulással történő) és nem ön-
erős útépítés, 74 873 e Ft illetve 34 910 e Ft költséggel, a LEADER 
Hagyományőrző Kultúrközpont építése, 37 437 e Ft, és a felhalmo-
zási célú pályázati önrész, 44 448 e Ft összeggel. A felújítások közül 
jelentősebb áthúzódó tételek a Balatonfüredi út partfalomlás (vis 
maior) helyreállítása 59 907 e Ft, a Martinovics, Pinkóczi és Vörös-
marty utcák felújítása 57 200, 31 543 és 27 200 e Ft, Balatonalmá-
di településkép javító fejlesztése KDOP pályázat hátralevő része 39 
518 e Ft, és a pályázati önrész 73 106 e Ft összeggel. 

Az áthúzódó kötelezettségvállalások, és a kötött felhasználású (pénz)
maradvány (felhalmozási célú céltartalék) szintén determinációt jelent, 
azok fedezetét a tárgyévi (pénz)maradvány terhére biztosítani kell. 

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvál-
lalások évenkénti alakulását mutatja összevontan az 5. táblázat. Az 
1995-ben aláírt „Japán” hitel szerződés alapján a város jelentősössze-
gű kamatmentes hitelt vett fel (szennyvízelvezetés, gázvezeték- és ivó-
vízhálózat bővítésére). A hitel visszafizetésének futamideje 2001. no-
vember 1. indulásától számított 19 év volt. Mivel a hitel konstrukció 
az ilyen hitelt felvett önkormányzatokat lényegesen kedvezőtlenebb 
helyzetbe hozta, mint a néhány évvel később beinduló hazai, majd 
2004-től az európai uniós pályázati rendszerek, a 2003 – 2010 idő-
szakban az állam több alkalommal is kedvezményben részesítette az 

érintett önkormányzatokat, amely a konzulensi díj elengedését illetve 
az éves törlesztő részletek csökkentését jelentette. 

Végül, az Országgyűlés a 2010. évi költségvetéséről szóló CLXIX. 
számú törvény 75 §. (3) bekezdésében foglaltak módosításával lemon-
dott a Magyar Államnak a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Re-
habilitációs Programra létrehozott céltársulásban részt vevő települések 
önkormányzataival szemben fennálló kölcsön követelés teljes összegé-
ről. Balatonalmádi Város Önkormányzata számára ez a döntés a – 2011 
novemberétől 2019. évig tartó időszakra vonatkozóan – fennálló összes 
követelés, azaz 530 479 e Ft elengedését jelentette.

Jelentős kötelezettségvállalás volt a 2005-2006. évben történő 
szennyvízcsatorna-bővítés megvalósításához a Beruházó Víziközmű 
Társulat által – a beruházás megvalósításában érdekelt lakosság hoz-
zájárulásának megelőlegezésére – felvett 235 140 e Ft összegű hitel 
felvétele. A hitelfizetési kötelezettség a jogutód önkormányzatot ter-
heli, mely 2010 decemberével kezdődött, 25 000 e Ft törlesztéssel. 
Ezt követően 2011. évben 10 000 e Ft, 2012. évben 15 000 e Ft, 
2013. évben 30 280 e Ft volt a hiteltörlesztési kötelezettsége az ön-
kormányzatnak. A hitelállomány fizetési kötelezettsége 2014. év áp-
rilisában járt le, az utolsó, 154 860 e Ft összegű részlet megfizetésé-
vel. Az 5. táblázatból jól látható, hogy a jövőbeli kötelezettség válla-
lás rendkívül csekély mértékű, az önkormányzat jövőbeli döntéseit 
a kötelezettség vállalások nem korlátozzák.

 A pénzügyi helyzet, valamint a kötelezettségek és determinációk 
rövid szöveges indoklása szemlélteti azt, hogy a város jövő évi költ-
ségvetését több tényező határozza meg, amely helyi döntés követ-
kezménye, így: 2015. évre, és a következő évekre áthúzódó beruhá-
zások, felújítások, egyéb kötelezettségek, az intézményhálózat mű-
ködtetésének és egyéb kötelező önkormányzati feladatok pénzügyi 
szükséglete.

A fentiek jelentős mértékben meghatározzák a gazdálkodás me-
netét, a pénzügyi előirányzatok felhasználásának lehetőségeit, így a 
jövőben is fontos lesz, hogy a gazdálkodás során a biztonságos mű-
ködés elvét az ezért felelős önkormányzat szem előtt tartsa.

Köszöntet illeti Regenyéné Király Andrea pénzügyi osztályveze-
tő asszonyt a beszámoló elkészítéséhez nyújtott nélkülözhetetlen se-
gítségéért.

dr. Kutics Károly pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Megnevezés 2014. évi eredeti 2014. évi Teljesítés Áthúzódó kiadás
 előirányzat mód. ei. V. 31. 2014. VI. 30. 2014. VII. 1-től

Felhalmozási kiadások
Beruházási kiadások összesen 495 541 629 710 142 853 486 857
Felújítási kiadások összesen 450 397 662 080 55 945 606 135
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 4 692 19 927 564 19 363
Felhalmozási kiadások összesen 950 630 1 311 717 199 362 1 112 355

Finanszírozási kiadások
Működési célú hitel törlesztés 0 0 0 0
Befejezett Beruh. Víziközmű Társulat (csatorna) - 
2008. évben megszűnt 154 860 154 860 154 860 0
Felhalmozási célú hitel törlesztése össz. 154 860 154 860 154 860 0
Finanszírozási kiadások összesen 154 860 154 860 154 860 0

 2014. előtti 2014. 01. 01-től 2014. 07. 01-től 
 kifizetés 2014. 06. 30-ig előirányzott 2015. 2016. 2017. 2017. után
  kifizetett 
 2 103 219 267 667 107 998 11 752 1 096 1 060 11 096

4. táblázat. Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2014. évben

5. táblázat. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek összesítése évenkénti bontásban (e Ft)
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 Támogatási szerződés /költségvetés mód. előirányzata szerint Ft Kiadások -Bevételek e Ft 
  (tény adatok alapján)
sz. Projekt azonosító Projekt címe projekt támogatási önerő támogatási Kiadások Bevételek (támogatások)

   összkölt- összeg Ft Ft intenzitás 2014.07.01 2014. 07.01- 2014.07.01 2014. 07.01-

   sége Ft    előtti kiadás től várható előtti bevétel től várható
1 KDOP-5.1.1/  Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 
 2F-2008-0045  308 733 280 249 302 124 59 431 156 80,75% 348 525 0 252 873 0
 KDOP-5.1.1/2F- 
 2f-2009-0013 mód. összköltség önerő emelése után 348 525 000  99 222 876 

2 KDOP-5.2.1/B- Balatonalmádi Kistérség járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése 
 2008-0012  499 992 860 400 000 000 99 992 860 80% 651 190 0 415 691 0
  mód. összköltség önerő emelése után 651 190 000  251 190 000 

3 KDOP-3.1.1/ Balatonalmádi városközpontjának megújítása, kistérségi szerep-körének és  vonzerejének növelése (I. ütem) 
 C-2008-0005  133 938 050 94 717 701 39 220 349 70,71% 127 548 0 89 347 0

4 KDOP-2.1.1/ Balatonalmádi, Wesselényi strand szolgáltatási színvonalának fejlesztése  (a támogatás szerződés adatai nettóban értendők) 
 D-2F-2009-0005  189 968 767 75 800 000 114 168 767 39,90% 262 688 0 71 620 0
  mód. összköltség önerő emelése után 210 665 239  134 865 239 

5 ÁROP-1.A.2/ Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 
 A-2008-0082  21 644 000 19 912 480 1 731 520 92% 22 428 0 19 902 0 
  mód. összköltség önerő emelése után 22 428 000  2 515 520 

6 TIOP-1.2.3-09/ könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastrukturális fejlesztése 
 1-2009-0014  2 109 792 2 109 792 0 100,00% 2 027 0 2 027 0

7 TIOP-1.1.1-07/ Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra fejlesztése
 1-2008-0960  15 163 964 15 163 964 0 100,00% 15 000 0 14 974 0 
  mód. összköltség tény adatok alapján 15 000 000 14 974 000 26 000 

8 SZAK-KDOP- szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások  komplex fejlesztése 
 5.2.2/A-09-  152 054 595 138 028 271 14 026 324 89,57% 159 563 0 138 030 0 
 2009-0002 mód. összköltség önerő emelése után 159 563 000  21 534 729 

9 MVH LEADER kultúrparkok és központok kialakítása 44 299 351 35 643 172 8 656 179 75,00% 39 893 5 885 28 515 1 915 
 kultúrpark mód. összköltség önerő emelése után 45 778 000  10 134 828

10 TÁMOP 3.2.4-08/ Tudásdepó-express 5 649 000 5 649 000 0 100% 5 649 0 5 649 0 
 1-2009-0017

11 Európa Napok  2 747 700 2 747 700 0 100% 4 248 0 1 940 0 
  mód. összköltség önerő emelése után 4 248 000  1 500 300 

12 KDOP-4.1.1/ Endre-Vörösmarty utcák csapadékvíz elvezetése
 E-11-2011-0009  82 259 855 74 033 870 8 225 986 90% 82 496 1 73 580 367 
  mód. összköltség önerő emelése után 82 497 000  8 463 130

13 TÁMOP 3.2.4.A- Bakony-Balaton együttműködés 2. 9 649 187 9 649 187 0 100% 8 359 1 290 8 195 1 454 
 11/1-2012-0089 

14 TÁMOP 3.2.12-12/ Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése
 1-2012-0037  3 669 910 3 669 910 0 100% 1 828 1 842 2 528 1 142 

15 TÁMOP 3.2.13-12/ Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás fejlesztéséhez általános iskolások számára 
 1-2012-0454  9 073 683 9 073 683 0 100% 6 667 2 407 3 153 5 921 

16 KDOP-3.1.1/ Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem 
 C-12-2012   47 086 723 47 086 723 0 100% 23 011 40 769 18 399 28 687 
  mód. összköltség önerő emelése után 63 779 717  16 692 994

17 KEOP-4.10.0/A/ Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése 
 12-2013-0504  54 768 006 46 552 805 8 215 201 85% 50 700 4 068 49 982 4 068 

18 MVH LEADER Balatonalmádi LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont kialakítása 
 2013. 35/2013. (V. 22.) 36 945 539 29 197 275 7 748 267 77% 1 128 40 180 0 29 197
  VM rendelet alapján mód. összköltség önerő emelése után 41 308 000  12 110 725

  Összesen 1 863 839 584 1 258 147 693 597 476 725 68% 1 812 948 96 442 1 196 405 72 751

3. táblázat. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása
Egy darabka almádi nyár

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
TÁMOP.5.2.5. pályázata 2014. április 10. napján lejárt. Ez a pá-
lyázat biztosította az előző két nyár táboroztatási költségeit, amely 
mindkét évben tíz hetet jelentett. Részben bentlakásos, részben 
napközis tábor formájában.

Ezen a nyáron is hatalmas igény jelentkezett a szülők részéről, hogy 
segítsük megszervezni gyermekeik nyári szabadidejének tartalmas el-
töltését, és nem utolsó sorban biztonságos felügyeletüket arra az idő-
szakra, ami nem esik a nyári szabadságuk idejére. A Klébersberg In-
tézményfenntartó Központ és iskolái, az Önkormányzat és a Bala-
tonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ egyeztetését követően 
a nyári gyermekfelügyelet megszervezése ebben az évben a Szociális 
Központhoz került. Az önkormányzat öt héten keresztül heti 30, ösz-
szesen 150 férőhelyet biztosított a feladat ellátására. 

Terveztünk és megvalósítottunk: versenyszituációs- mozgásos 
(számháború, rókavadászat, tűzfogó, sorverseny), népi mozgásos 
(Adj király, katonát!, Mókusok, ki a házból! ,érintő,-és páros fogók, 
ugráló gumizás, ugróiskola), kézműves és kreativitást igénylő, (labi-
rintus játék, dobozvilág, batikolás, csipeszfigura, origami, pókháló-
szövés, gyurmaékszer, gipszfigurák festése, lepke, aszfaltrajz verseny), 
gondolkodtató (logikai,-és társas játékok ), ismeretterjesztő (vízi mú-
zeum, Vöröshomokkő tanösvény)…stb. feladatokat. Strandoltunk is. 
Az ingyenes belépést az Önkormányzat biztosította.

Munkatársaink között volt szakképzett óvónő, tanítónő, tanár, 
szociálpedagógus, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember. Kü-
lön köszönet illeti azt a kilenc önkéntes középiskolást, akik tevéke-
nyen részt vettek a munkában. 

A szülőknek csak az étkezési térítési díj egy részét kellett fizetni. A 
napi összeg: 520 Ft, 260 Ft vagy 0 Ft. volt. A teljes bekerülési ár:  – 
napi háromszori étkezést biztosítva –  852 Ft/nap volt. A tábor prog-
ramját az ALGIDA is támogatta finom jégkrémjeivel. Ehhez a költsé-
geket – pályázati forrás híján – a Balatonalmádi Város Önkormányza-
ta és a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosította.

A táborban összesen 68 alsó tagozatos gyermek vett részt, közü-
lük többen 2-3 vagy több héten keresztül szünidőztek velünk. A 
visszajelzések alapján a gyerekek nagyon jól érezték magukat ná-
lunk. Reméljük, jövőre is találkozunk!

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálata

Szeptemberre készülve
Ezen a nyáron volt részünk igazi kánikulában, esős, lehűlt napok-

ban egyaránt. A bűncselekmények és közlekedési balesetek is követték 
ezt a ritmust. Jó időben a strandokon, hűvösebb időben a szórakozóhe-
lyeken, rendezvényeken, utakon történtek a helyi lakosság és a nyaraló 
vendégek közérzetét befolyásoló események. A nyári forróságnak lassan 
vége, bár augusztus végéig és még szeptemberben is több rendezvény 
lesz a kapitányság területén. A szórakozás önfeledt óráiban sem szabad 
azonban megfeledkezni saját értékeink védelméről, megóvásáról. 

Szeptemberben a családok életében nagy változást hoz a tanév-
kezdés. Megkezdődnek a dolgos hétköznapok.

Az Országos Rendőr-főkapitányság által 2008-ban meghirdetett 
„Iskola rendőre” program tovább folytatódik. Feladata, célja a Rend-
őrség tanintézményekben végzett bűn- és baleset-megelőzési tevé-
kenységének összefogása úgy az általános, mind a középiskolákban.

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, aki rendszere-
sen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a különböző hivatalos 

100 cselló Európáért

Magyarország ebben az évben adta át az uniós elnökséget Olasz-
országnak. Ebből az alkalomból július 5-én a híres olasz csellista, 
Giovanni Sollima vezetésével Budapesten, a  Szent István Bazilika 
előtt lépett fel a 100 fős zenekar.

A fellépésre Európa sok országából érkeztek csellisták. Nagyon 
örültem, mikor megtudtam, hogy a legkisebbként én is részt vehe-
tek. A nagy koncert előtti 2 napon az Olasz Kultúrintézet nagyter-
mében próbáltunk, szinte egész nap. 19 darabot kellett megtanul-
ni, ami nagyon kétségbeejtő volt az elején. A profi csellisták már is-
merték a darabok nagy részét, nekem minden új volt. Szerencsére a 
nagymamám, aki szintén csellista, ott volt, sokat segített és vígasz-
talt, ha már sírdogáltam. Így aztán hamar belejöttem. 

A fellépés napján, mikor kimentünk a főpróbára a Bazilika elé, az 
óriási színpad előtt már nagyon sokan nézelődtek.

A megnyitó beszéd után az Örömódával indítottunk. Az euró-
pai, a magyar és az olasz himnuszon kívül  a klasszikus művek mel-
lett moderneket is játszottunk, pl. Nirvánától. A koncert 2 és fél 
órán át tartott és a végére a Bazilika előtti egész tér megtelt. Na-
gyon jó érzés volt, hogy ennyi ember előtt állhattam és hogy ilyen 
sokan tapsoltak.

A következő fellépés Torinóban lesz, ahová én is újra mehetek. 
Nagyon sokat tanultam és nagyon nagy élmény volt ez a koncert.

Morvai Anna 3. osztályos csellista

A főpróbán, Anna a rózsaszín táska mögött

és szabadidős programokon, igény esetén fogadóórát tart, részt vesz 
a szülői értekezleteken, tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagó-
gusoknak és szülőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógi-
ai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhető, esetekkel kapcso-
latban, rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kap-
csolatban felmerülő problémáit, észrevételeket. Várjuk, nemcsak az 
iskolák, hanem a szülők észrevételeit, minden olyan ötletét, igényét, 
javaslatát, amellyel a program hasznosabbá, eredményesebbé tehe-
tő. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett ötletládák. 

Az iskolák környékén megélénkül a forgalom a tanítás kezdete és 
vége időszakában. Felhívom a figyelmet, hogy nem csak szülők, a 
polgárőrök felelőssége a biztonságos közlekedés, hanem minden fel-
nőtté és a gyerekeké is. Beszélgessünk el a gyalogosan és kerékpárral 
közlekedő gyerekekkel a közlekedés veszélyeiről, az abban résztve-
vők felelősségéről, a közlekedési szabályok betartásának fontosságá-
ról. Fordítsunk figyelmet arra, hogy a közutakon közlekedő kerék-
párok feleljenek meg a biztonságos közlekedési előírásoknak.

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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 Támogatási szerződés /költségvetés mód. előirányzata szerint Ft Kiadások -Bevételek e Ft 
  (tény adatok alapján)
sz. Projekt azonosító Projekt címe projekt támogatási önerő támogatási Kiadások Bevételek (támogatások)

   összkölt- összeg Ft Ft intenzitás 2014.07.01 2014. 07.01- 2014.07.01 2014. 07.01-

   sége Ft    előtti kiadás től várható előtti bevétel től várható
1 KDOP-5.1.1/  Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 
 2F-2008-0045  308 733 280 249 302 124 59 431 156 80,75% 348 525 0 252 873 0
 KDOP-5.1.1/2F- 
 2f-2009-0013 mód. összköltség önerő emelése után 348 525 000  99 222 876 

2 KDOP-5.2.1/B- Balatonalmádi Kistérség járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése 
 2008-0012  499 992 860 400 000 000 99 992 860 80% 651 190 0 415 691 0
  mód. összköltség önerő emelése után 651 190 000  251 190 000 

3 KDOP-3.1.1/ Balatonalmádi városközpontjának megújítása, kistérségi szerep-körének és  vonzerejének növelése (I. ütem) 
 C-2008-0005  133 938 050 94 717 701 39 220 349 70,71% 127 548 0 89 347 0

4 KDOP-2.1.1/ Balatonalmádi, Wesselényi strand szolgáltatási színvonalának fejlesztése  (a támogatás szerződés adatai nettóban értendők) 
 D-2F-2009-0005  189 968 767 75 800 000 114 168 767 39,90% 262 688 0 71 620 0
  mód. összköltség önerő emelése után 210 665 239  134 865 239 

5 ÁROP-1.A.2/ Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 
 A-2008-0082  21 644 000 19 912 480 1 731 520 92% 22 428 0 19 902 0 
  mód. összköltség önerő emelése után 22 428 000  2 515 520 

6 TIOP-1.2.3-09/ könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastrukturális fejlesztése 
 1-2009-0014  2 109 792 2 109 792 0 100,00% 2 027 0 2 027 0

7 TIOP-1.1.1-07/ Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra fejlesztése
 1-2008-0960  15 163 964 15 163 964 0 100,00% 15 000 0 14 974 0 
  mód. összköltség tény adatok alapján 15 000 000 14 974 000 26 000 

8 SZAK-KDOP- szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások  komplex fejlesztése 
 5.2.2/A-09-  152 054 595 138 028 271 14 026 324 89,57% 159 563 0 138 030 0 
 2009-0002 mód. összköltség önerő emelése után 159 563 000  21 534 729 

9 MVH LEADER kultúrparkok és központok kialakítása 44 299 351 35 643 172 8 656 179 75,00% 39 893 5 885 28 515 1 915 
 kultúrpark mód. összköltség önerő emelése után 45 778 000  10 134 828

10 TÁMOP 3.2.4-08/ Tudásdepó-express 5 649 000 5 649 000 0 100% 5 649 0 5 649 0 
 1-2009-0017

11 Európa Napok  2 747 700 2 747 700 0 100% 4 248 0 1 940 0 
  mód. összköltség önerő emelése után 4 248 000  1 500 300 

12 KDOP-4.1.1/ Endre-Vörösmarty utcák csapadékvíz elvezetése
 E-11-2011-0009  82 259 855 74 033 870 8 225 986 90% 82 496 1 73 580 367 
  mód. összköltség önerő emelése után 82 497 000  8 463 130

13 TÁMOP 3.2.4.A- Bakony-Balaton együttműködés 2. 9 649 187 9 649 187 0 100% 8 359 1 290 8 195 1 454 
 11/1-2012-0089 

14 TÁMOP 3.2.12-12/ Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése
 1-2012-0037  3 669 910 3 669 910 0 100% 1 828 1 842 2 528 1 142 

15 TÁMOP 3.2.13-12/ Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás fejlesztéséhez általános iskolások számára 
 1-2012-0454  9 073 683 9 073 683 0 100% 6 667 2 407 3 153 5 921 

16 KDOP-3.1.1/ Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem 
 C-12-2012   47 086 723 47 086 723 0 100% 23 011 40 769 18 399 28 687 
  mód. összköltség önerő emelése után 63 779 717  16 692 994

17 KEOP-4.10.0/A/ Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése 
 12-2013-0504  54 768 006 46 552 805 8 215 201 85% 50 700 4 068 49 982 4 068 

18 MVH LEADER Balatonalmádi LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont kialakítása 
 2013. 35/2013. (V. 22.) 36 945 539 29 197 275 7 748 267 77% 1 128 40 180 0 29 197
  VM rendelet alapján mód. összköltség önerő emelése után 41 308 000  12 110 725

  Összesen 1 863 839 584 1 258 147 693 597 476 725 68% 1 812 948 96 442 1 196 405 72 751

3. táblázat. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása
Egy darabka almádi nyár

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
TÁMOP.5.2.5. pályázata 2014. április 10. napján lejárt. Ez a pá-
lyázat biztosította az előző két nyár táboroztatási költségeit, amely 
mindkét évben tíz hetet jelentett. Részben bentlakásos, részben 
napközis tábor formájában.

Ezen a nyáron is hatalmas igény jelentkezett a szülők részéről, hogy 
segítsük megszervezni gyermekeik nyári szabadidejének tartalmas el-
töltését, és nem utolsó sorban biztonságos felügyeletüket arra az idő-
szakra, ami nem esik a nyári szabadságuk idejére. A Klébersberg In-
tézményfenntartó Központ és iskolái, az Önkormányzat és a Bala-
tonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ egyeztetését követően 
a nyári gyermekfelügyelet megszervezése ebben az évben a Szociális 
Központhoz került. Az önkormányzat öt héten keresztül heti 30, ösz-
szesen 150 férőhelyet biztosított a feladat ellátására. 

Terveztünk és megvalósítottunk: versenyszituációs- mozgásos 
(számháború, rókavadászat, tűzfogó, sorverseny), népi mozgásos 
(Adj király, katonát!, Mókusok, ki a házból! ,érintő,-és páros fogók, 
ugráló gumizás, ugróiskola), kézműves és kreativitást igénylő, (labi-
rintus játék, dobozvilág, batikolás, csipeszfigura, origami, pókháló-
szövés, gyurmaékszer, gipszfigurák festése, lepke, aszfaltrajz verseny), 
gondolkodtató (logikai,-és társas játékok ), ismeretterjesztő (vízi mú-
zeum, Vöröshomokkő tanösvény)…stb. feladatokat. Strandoltunk is. 
Az ingyenes belépést az Önkormányzat biztosította.

Munkatársaink között volt szakképzett óvónő, tanítónő, tanár, 
szociálpedagógus, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember. Kü-
lön köszönet illeti azt a kilenc önkéntes középiskolást, akik tevéke-
nyen részt vettek a munkában. 

A szülőknek csak az étkezési térítési díj egy részét kellett fizetni. A 
napi összeg: 520 Ft, 260 Ft vagy 0 Ft. volt. A teljes bekerülési ár:  – 
napi háromszori étkezést biztosítva –  852 Ft/nap volt. A tábor prog-
ramját az ALGIDA is támogatta finom jégkrémjeivel. Ehhez a költsé-
geket – pályázati forrás híján – a Balatonalmádi Város Önkormányza-
ta és a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosította.

A táborban összesen 68 alsó tagozatos gyermek vett részt, közü-
lük többen 2-3 vagy több héten keresztül szünidőztek velünk. A 
visszajelzések alapján a gyerekek nagyon jól érezték magukat ná-
lunk. Reméljük, jövőre is találkozunk!

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálata

Szeptemberre készülve
Ezen a nyáron volt részünk igazi kánikulában, esős, lehűlt napok-

ban egyaránt. A bűncselekmények és közlekedési balesetek is követték 
ezt a ritmust. Jó időben a strandokon, hűvösebb időben a szórakozóhe-
lyeken, rendezvényeken, utakon történtek a helyi lakosság és a nyaraló 
vendégek közérzetét befolyásoló események. A nyári forróságnak lassan 
vége, bár augusztus végéig és még szeptemberben is több rendezvény 
lesz a kapitányság területén. A szórakozás önfeledt óráiban sem szabad 
azonban megfeledkezni saját értékeink védelméről, megóvásáról. 

Szeptemberben a családok életében nagy változást hoz a tanév-
kezdés. Megkezdődnek a dolgos hétköznapok.

Az Országos Rendőr-főkapitányság által 2008-ban meghirdetett 
„Iskola rendőre” program tovább folytatódik. Feladata, célja a Rend-
őrség tanintézményekben végzett bűn- és baleset-megelőzési tevé-
kenységének összefogása úgy az általános, mind a középiskolákban.

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, aki rendszere-
sen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a különböző hivatalos 

100 cselló Európáért

Magyarország ebben az évben adta át az uniós elnökséget Olasz-
országnak. Ebből az alkalomból július 5-én a híres olasz csellista, 
Giovanni Sollima vezetésével Budapesten, a  Szent István Bazilika 
előtt lépett fel a 100 fős zenekar.

A fellépésre Európa sok országából érkeztek csellisták. Nagyon 
örültem, mikor megtudtam, hogy a legkisebbként én is részt vehe-
tek. A nagy koncert előtti 2 napon az Olasz Kultúrintézet nagyter-
mében próbáltunk, szinte egész nap. 19 darabot kellett megtanul-
ni, ami nagyon kétségbeejtő volt az elején. A profi csellisták már is-
merték a darabok nagy részét, nekem minden új volt. Szerencsére a 
nagymamám, aki szintén csellista, ott volt, sokat segített és vígasz-
talt, ha már sírdogáltam. Így aztán hamar belejöttem. 

A fellépés napján, mikor kimentünk a főpróbára a Bazilika elé, az 
óriási színpad előtt már nagyon sokan nézelődtek.

A megnyitó beszéd után az Örömódával indítottunk. Az euró-
pai, a magyar és az olasz himnuszon kívül  a klasszikus művek mel-
lett moderneket is játszottunk, pl. Nirvánától. A koncert 2 és fél 
órán át tartott és a végére a Bazilika előtti egész tér megtelt. Na-
gyon jó érzés volt, hogy ennyi ember előtt állhattam és hogy ilyen 
sokan tapsoltak.

A következő fellépés Torinóban lesz, ahová én is újra mehetek. 
Nagyon sokat tanultam és nagyon nagy élmény volt ez a koncert.

Morvai Anna 3. osztályos csellista

A főpróbán, Anna a rózsaszín táska mögött

és szabadidős programokon, igény esetén fogadóórát tart, részt vesz 
a szülői értekezleteken, tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagó-
gusoknak és szülőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógi-
ai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhető, esetekkel kapcso-
latban, rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kap-
csolatban felmerülő problémáit, észrevételeket. Várjuk, nemcsak az 
iskolák, hanem a szülők észrevételeit, minden olyan ötletét, igényét, 
javaslatát, amellyel a program hasznosabbá, eredményesebbé tehe-
tő. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett ötletládák. 

Az iskolák környékén megélénkül a forgalom a tanítás kezdete és 
vége időszakában. Felhívom a figyelmet, hogy nem csak szülők, a 
polgárőrök felelőssége a biztonságos közlekedés, hanem minden fel-
nőtté és a gyerekeké is. Beszélgessünk el a gyalogosan és kerékpárral 
közlekedő gyerekekkel a közlekedés veszélyeiről, az abban résztve-
vők felelősségéről, a közlekedési szabályok betartásának fontosságá-
ról. Fordítsunk figyelmet arra, hogy a közutakon közlekedő kerék-
párok feleljenek meg a biztonságos közlekedési előírásoknak.

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. szeptember közepétől október közepéig

A programokat minden hónap 20. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Szeptember 12. péntek 18 óra
Tamaskovics György faintarzia művész  
kiállításának megnyitója
Helyszín: Pannónia

Szeptember 12. péntek 20 óra
The Gain Music koncert
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 13. szombat
Szüreti felvonulás
Indulás 14 órakor a vörösberényi iskolától, menet 
közben rövid műsorok Vörösberényben a Templom 
téren és a Pannónia előtti téren. A  felvonulás során 
ingyenes borkóstolás. A felvonulást fúvószenekar, 
majorettek, népi táncosok is színesítik. 
Este 20 órától Szüreti bál a vörösberényi kultúr-
házban.

Szeptember 13. szombat 22 óra 
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 14. vasárnap 15 óra
Gyerekterasz
Csodatár Játszóház – Játszható játékaink
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 15. hétfő
A Könyvtár Galéria az I. világháború kitörésének 
100. évfordulójára emlékezik. 
Az Érdekes Újság háborús albumának fényképeiből 
készített kiállítás sorozattal. Az albumokat Hégely 
Gábor olvasónk adta kölcsön a kiállítás időtartam-
ára.
Helyszín: Pannónia könyvtára

Szeptember 19. péntek 20 óra
Jazz és bor
A Snétberger Zenei Tehetségközpont művészeinek 
fellépésével
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 20. szombat 9-13 óra
Mozogni Öröm Mozgalom - Atlétika napja
9 órától regisztráció, 9.30 órakor ünnepélyes meg-
nyitó, beszédet mond Keszey János polgármester. 
Közös bemelegítés után 6+1 próba óvodásoknak 
és iskolásoknak. 10 órakor Tücsökzene. 9-12 óráig 
kézműveskedés és mozgásfejlesztő eszközök kipró-
bálása a mozgástéren. 12 órakor díjkiosztó 6 kate-
góriában. Különdíjak a legaktívabb és legügyesebb 
osztályoknak.
Előregisztráció lehetséges, határidő: szeptember 13.
Helyszín: Balatonalmádi sportpálya
Információ Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 
2516

Szeptember 20. szombat 15 órától
2. Japán nap - kiállítás, bemutatók, vásár, sport-
bemutatók 
18 óra - Ataru Taiko japán dobszínház előadása
Helyszín: Pannónia

Szeptember 20. szombat 22 óra
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 21. vasárnap 15 óra
Gyerekterasz
Rajz és aszfaltrajz - Az én Balatonom
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 25. csütörtök 10 óra
Balatonalmádi Nóra-Pont nyitórendezvénye
Helyszín: Pannónia. 

Szeptember 26. péntek 17-19 óra
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Szülők Iskolája - dr. Földes Petra mentálhigiénikus 
és főiskolai docens: Szülőnek lenni: áldás vagy te-
her? Hogyan gondolkodik a társadalom a gyermek-
vállalásról? Az előadások alkalmával gyermekfel-
ügyeletet vállalnak (500 Ft/alkalom). 
Helyszín: Pannónia 

Szeptember 26 péntek 18 óra
Megemlékezés Véghely Dezsőről a 100 éve állított 
emlékpadnál, a Szent Erzsébet ligetben.

Szeptember 26. péntek 20 óra
Sergio Santos Fergeteges latin est
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 27. szombat 16 órától
Tökfesztivál
Helyszín: Pannónia és a parkoló

Szeptember 27. szombat 22 óra
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 28. vasárnap 15 óra
Gyerekterasz 
Hangszersimogató - dobok, egzotikus hangszerek
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 30. kedd 18 óra 
Magyar népmese napja
Nádasné Varga Katalin és Molnár Enikő: A rókának 
nincs nadrágja c. meseműsora. 
Helyszín: Pannónia, gyerekkönyvtár

Október 1. szerda 12 óra
Zene világnapja
A Savaria Budapest Kamaraopera előadásában 
Haydn: A patikus c. vígopera. 
Helyszín: Pannónia

Október 3. péntek 20 óra
A  Cafe Latino együttes koncertje
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 4. szombat 22 óra
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 5. vasárnap 15 óra
GYEREKTERASZ
Csodatár Játszóház – Játszható játékaink
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 6. hétfő 18 óra
Városi ünnepség az aradi vértanúk emlékére
Helyszín: Hősi Emlékmű

Október 10. péntek 20 óra
Dávid Roland unplugged
Dávid Roland gitár, ének, Soós Arnold ütőhang-
szerek
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 11. szombat 22 óra
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)
 
Október 12. vasárnap 15 óra
Gyerekterasz
Festőiskola
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 13-19. 
Könyvtári hét – Találkozunk a könyvtárban!

Kiscsoportok, szakkörök, foglalkozások

Almádi gombászok asztaltársasága
Szeptember 26. és 27. péntek, szombat 
XVII. Országos Gombász Találkozó Bakonybélben 
Indulás: mindkét nap (gépkocsikkal) a Pannónia 
elől 7 órakor 
Visszaérkezés: a késő délutáni órákban 

Október 4. szombat 
Gombásztúra Szentkirályszabadja - Meggyespuszta 
Indulás: a Pannónia elől 9 órakor

Baba-mama Klub
Első foglalkozás szeptember 19. péntek 10-11.30
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Téma: programok, előadások tervezése
Információ: Sebestyén-Tóth Orsi +36 20 926 1085

Babatorna
Minden kedden 10 órától a Pannónia gyermek-
könyvtárában. 
Információ: Idrisz-Majbó Anrienn +36 70 2525 
598

Balatonalmádi Kertbarát Kör
Szeptember 9. Őszi program megbeszélése.
Szeptember 23. Őszi munkák a kertben, szőlőben
Október 7. Szüret előtt, szüret után - borászati elő-
adás
Előadó: Schweiger Rezső borász

Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
modern tánc tanfolyamot indít a Pannóniában 
Beiratkozás és első foglalkozás szeptember 8-án hét-
főn 16.30-18 óráig
Érdeklődni: +36 20 932 5277

Csillagnyílás - Balett
A Pannóniában működő balettiskola kezdő-óvodás 
csoportjaiba felvételt hirdet
Jelentkezni lehet Vízhányó Katalinnál, tel.: +36 70 
380 2064

Fábián József Kertbarát Kör
Szeptember 15. hétfő 18 óra
Őszi munkák és növényvédelem a kiskertekben. 
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök-tanár

Október 6. hétfő 18 óra
Fittmama torna
Első alkalom szeptember 8. 
hétfő, szerda, péntek 10 óra
Helyszín: Pannónia 4-es terem
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@
gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516

Ifjúsági népi kézműves szakkör indul a Varrótű Ta-
nodában
(Balatonalmádi, Veszprémi út 11.)
Első foglalkozás október 4-én szombaton 9 órakor
Bővebb információ: Cz. Tóth Hajnalka, tel.: +36 30 
611 0242

Iskolába készülök játszóház
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyerme-
keknek. Tervezett időpont: hétfő, szerda 17.00 óra, 
kezdés október. Szülői tájékoztató szeptember 17. 
szerda 17.00 órakor a Pannóniában
Helyszín: Pannónia 
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@
gmail.com Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 
30 288 2516

Montessori-klub 
Óvodás korúak számára fejlesztő foglalkozás. 
Montessori-játékok segítségével. 
Első foglalkozás: szeptember 8. hétfő 16.30 óra
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Információ: Sebestyén-Tóth Orsi +36 20 926 1085

Play along
Játékos angol foglalkozás tipegőknek a Pannó-
nia gyerekkönyvtárában Foglalkozások szeptem-
ber 10-től szerdánként 10 órai kezdettel, időtartam 
kb. 45 perc
Információ: Tardi Hajnalka, tel.: +36 30 452 2996
Szeptember 12-én 10-11-ig beszélgetés a módszer-
ről, arról, hogyan foglalkozhatnak otthon a szülők 
saját gyermekeikkel angol nyelven és arról, hogy mi 
történik a foglalkozásokon. 
Helyszín a gyerekkönyvtár

Tücsökzene
Minden csütörtökön 10 órától és 10.50-től a Pan-
nónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Nádasné Varga Katalin: +36 70 252 
5598

Ugri-Bugri óvodás torna 
Első alkalom szeptember 16. 
Kedd, csütörtök 16.15 
Helyszín: Pannónia 4-es terem
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@
gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia: +36 30 288 
2516

Ugri-Bugri Tipegő torna
1-3 éves gyermekeknek
Foglalkozások: kedd 10.00 óra (első alkalom: szep-
tember 9.)
Helyszín: Pannónia 4-es terem

Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@
gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia: +36 30 288 
2516

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Szeptember 10. szerda 16 óra
Évadkezdő lecsóparty. Szakácsaink Kalocsa Gyuláné és 
Rácz Józsefné A nyári kirándulásainkról fotók, videók 
megtekintése. Vendégünk Csetényi Kristóf informatikus
Zenés szüli napi rendezvény, zenél Tóth István
Szeptember 19. péntek 8 óra
Kirándulás két busszal a posta elől: Kisvasúton nagy 
túra a Bakony szívébe idegenvezetővel
Szeptember 24. szerda 16 óra
Nyári események dióhéjban, előadó Lencse Sándor 
a klub elnöke
Almádi hírességei - a sorozat folytatása. Vendégünk 
dr. Gráfik Imre kandidátus, muzeológus Szombat-
helyről
Zenés szüli napi rendezvény, zenél Tóth István
Szeptember 26. péntek 13 óra
Megyei dalos találkozó Ajkán, fellép a Klub Boros-
tyán Népdalköre Kovács Istvánné vezetésével
Október 8. szerda 16 óra
Az időskorban kifejlődő demencia megelőzése. A 
mozgás fontossága, előadó szakorvos

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár zárt-
körű rendezvény miatt szeptember 13-án zár-
va tart, szeptember 17-én pedig 15-19 óráig tart 
nyitva.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. szeptember közepétől október közepéig

A programokat minden hónap 20. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Szeptember 12. péntek 18 óra
Tamaskovics György faintarzia művész  
kiállításának megnyitója
Helyszín: Pannónia

Szeptember 12. péntek 20 óra
The Gain Music koncert
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 13. szombat
Szüreti felvonulás
Indulás 14 órakor a vörösberényi iskolától, menet 
közben rövid műsorok Vörösberényben a Templom 
téren és a Pannónia előtti téren. A  felvonulás során 
ingyenes borkóstolás. A felvonulást fúvószenekar, 
majorettek, népi táncosok is színesítik. 
Este 20 órától Szüreti bál a vörösberényi kultúr-
házban.

Szeptember 13. szombat 22 óra 
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 14. vasárnap 15 óra
Gyerekterasz
Csodatár Játszóház – Játszható játékaink
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 15. hétfő
A Könyvtár Galéria az I. világháború kitörésének 
100. évfordulójára emlékezik. 
Az Érdekes Újság háborús albumának fényképeiből 
készített kiállítás sorozattal. Az albumokat Hégely 
Gábor olvasónk adta kölcsön a kiállítás időtartam-
ára.
Helyszín: Pannónia könyvtára

Szeptember 19. péntek 20 óra
Jazz és bor
A Snétberger Zenei Tehetségközpont művészeinek 
fellépésével
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 20. szombat 9-13 óra
Mozogni Öröm Mozgalom - Atlétika napja
9 órától regisztráció, 9.30 órakor ünnepélyes meg-
nyitó, beszédet mond Keszey János polgármester. 
Közös bemelegítés után 6+1 próba óvodásoknak 
és iskolásoknak. 10 órakor Tücsökzene. 9-12 óráig 
kézműveskedés és mozgásfejlesztő eszközök kipró-
bálása a mozgástéren. 12 órakor díjkiosztó 6 kate-
góriában. Különdíjak a legaktívabb és legügyesebb 
osztályoknak.
Előregisztráció lehetséges, határidő: szeptember 13.
Helyszín: Balatonalmádi sportpálya
Információ Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 
2516

Szeptember 20. szombat 15 órától
2. Japán nap - kiállítás, bemutatók, vásár, sport-
bemutatók 
18 óra - Ataru Taiko japán dobszínház előadása
Helyszín: Pannónia

Szeptember 20. szombat 22 óra
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 21. vasárnap 15 óra
Gyerekterasz
Rajz és aszfaltrajz - Az én Balatonom
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 25. csütörtök 10 óra
Balatonalmádi Nóra-Pont nyitórendezvénye
Helyszín: Pannónia. 

Szeptember 26. péntek 17-19 óra
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Szülők Iskolája - dr. Földes Petra mentálhigiénikus 
és főiskolai docens: Szülőnek lenni: áldás vagy te-
her? Hogyan gondolkodik a társadalom a gyermek-
vállalásról? Az előadások alkalmával gyermekfel-
ügyeletet vállalnak (500 Ft/alkalom). 
Helyszín: Pannónia 

Szeptember 26 péntek 18 óra
Megemlékezés Véghely Dezsőről a 100 éve állított 
emlékpadnál, a Szent Erzsébet ligetben.

Szeptember 26. péntek 20 óra
Sergio Santos Fergeteges latin est
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 27. szombat 16 órától
Tökfesztivál
Helyszín: Pannónia és a parkoló

Szeptember 27. szombat 22 óra
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 28. vasárnap 15 óra
Gyerekterasz 
Hangszersimogató - dobok, egzotikus hangszerek
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Szeptember 30. kedd 18 óra 
Magyar népmese napja
Nádasné Varga Katalin és Molnár Enikő: A rókának 
nincs nadrágja c. meseműsora. 
Helyszín: Pannónia, gyerekkönyvtár

Október 1. szerda 12 óra
Zene világnapja
A Savaria Budapest Kamaraopera előadásában 
Haydn: A patikus c. vígopera. 
Helyszín: Pannónia

Október 3. péntek 20 óra
A  Cafe Latino együttes koncertje
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 4. szombat 22 óra
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 5. vasárnap 15 óra
GYEREKTERASZ
Csodatár Játszóház – Játszható játékaink
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 6. hétfő 18 óra
Városi ünnepség az aradi vértanúk emlékére
Helyszín: Hősi Emlékmű

Október 10. péntek 20 óra
Dávid Roland unplugged
Dávid Roland gitár, ének, Soós Arnold ütőhang-
szerek
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 11. szombat 22 óra
Disco
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)
 
Október 12. vasárnap 15 óra
Gyerekterasz
Festőiskola
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)

Október 13-19. 
Könyvtári hét – Találkozunk a könyvtárban!

Kiscsoportok, szakkörök, foglalkozások

Almádi gombászok asztaltársasága
Szeptember 26. és 27. péntek, szombat 
XVII. Országos Gombász Találkozó Bakonybélben 
Indulás: mindkét nap (gépkocsikkal) a Pannónia 
elől 7 órakor 
Visszaérkezés: a késő délutáni órákban 

Október 4. szombat 
Gombásztúra Szentkirályszabadja - Meggyespuszta 
Indulás: a Pannónia elől 9 órakor

Baba-mama Klub
Első foglalkozás szeptember 19. péntek 10-11.30
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Téma: programok, előadások tervezése
Információ: Sebestyén-Tóth Orsi +36 20 926 1085

Babatorna
Minden kedden 10 órától a Pannónia gyermek-
könyvtárában. 
Információ: Idrisz-Majbó Anrienn +36 70 2525 
598

Balatonalmádi Kertbarát Kör
Szeptember 9. Őszi program megbeszélése.
Szeptember 23. Őszi munkák a kertben, szőlőben
Október 7. Szüret előtt, szüret után - borászati elő-
adás
Előadó: Schweiger Rezső borász

Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
modern tánc tanfolyamot indít a Pannóniában 
Beiratkozás és első foglalkozás szeptember 8-án hét-
főn 16.30-18 óráig
Érdeklődni: +36 20 932 5277

Csillagnyílás - Balett
A Pannóniában működő balettiskola kezdő-óvodás 
csoportjaiba felvételt hirdet
Jelentkezni lehet Vízhányó Katalinnál, tel.: +36 70 
380 2064

Fábián József Kertbarát Kör
Szeptember 15. hétfő 18 óra
Őszi munkák és növényvédelem a kiskertekben. 
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök-tanár

Október 6. hétfő 18 óra
Fittmama torna
Első alkalom szeptember 8. 
hétfő, szerda, péntek 10 óra
Helyszín: Pannónia 4-es terem
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@
gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516

Ifjúsági népi kézműves szakkör indul a Varrótű Ta-
nodában
(Balatonalmádi, Veszprémi út 11.)
Első foglalkozás október 4-én szombaton 9 órakor
Bővebb információ: Cz. Tóth Hajnalka, tel.: +36 30 
611 0242

Iskolába készülök játszóház
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyerme-
keknek. Tervezett időpont: hétfő, szerda 17.00 óra, 
kezdés október. Szülői tájékoztató szeptember 17. 
szerda 17.00 órakor a Pannóniában
Helyszín: Pannónia 
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@
gmail.com Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 
30 288 2516

Montessori-klub 
Óvodás korúak számára fejlesztő foglalkozás. 
Montessori-játékok segítségével. 
Első foglalkozás: szeptember 8. hétfő 16.30 óra
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Információ: Sebestyén-Tóth Orsi +36 20 926 1085

Play along
Játékos angol foglalkozás tipegőknek a Pannó-
nia gyerekkönyvtárában Foglalkozások szeptem-
ber 10-től szerdánként 10 órai kezdettel, időtartam 
kb. 45 perc
Információ: Tardi Hajnalka, tel.: +36 30 452 2996
Szeptember 12-én 10-11-ig beszélgetés a módszer-
ről, arról, hogyan foglalkozhatnak otthon a szülők 
saját gyermekeikkel angol nyelven és arról, hogy mi 
történik a foglalkozásokon. 
Helyszín a gyerekkönyvtár

Tücsökzene
Minden csütörtökön 10 órától és 10.50-től a Pan-
nónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Nádasné Varga Katalin: +36 70 252 
5598

Ugri-Bugri óvodás torna 
Első alkalom szeptember 16. 
Kedd, csütörtök 16.15 
Helyszín: Pannónia 4-es terem
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@
gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia: +36 30 288 
2516

Ugri-Bugri Tipegő torna
1-3 éves gyermekeknek
Foglalkozások: kedd 10.00 óra (első alkalom: szep-
tember 9.)
Helyszín: Pannónia 4-es terem

Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@
gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia: +36 30 288 
2516

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Szeptember 10. szerda 16 óra
Évadkezdő lecsóparty. Szakácsaink Kalocsa Gyuláné és 
Rácz Józsefné A nyári kirándulásainkról fotók, videók 
megtekintése. Vendégünk Csetényi Kristóf informatikus
Zenés szüli napi rendezvény, zenél Tóth István
Szeptember 19. péntek 8 óra
Kirándulás két busszal a posta elől: Kisvasúton nagy 
túra a Bakony szívébe idegenvezetővel
Szeptember 24. szerda 16 óra
Nyári események dióhéjban, előadó Lencse Sándor 
a klub elnöke
Almádi hírességei - a sorozat folytatása. Vendégünk 
dr. Gráfik Imre kandidátus, muzeológus Szombat-
helyről
Zenés szüli napi rendezvény, zenél Tóth István
Szeptember 26. péntek 13 óra
Megyei dalos találkozó Ajkán, fellép a Klub Boros-
tyán Népdalköre Kovács Istvánné vezetésével
Október 8. szerda 16 óra
Az időskorban kifejlődő demencia megelőzése. A 
mozgás fontossága, előadó szakorvos

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár zárt-
körű rendezvény miatt szeptember 13-án zár-
va tart, szeptember 17-én pedig 15-19 óráig tart 
nyitva.
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Krónika
„Merd vállalni önmagad!”
Csaba testvér és a gyermekkórus városunkban

A Csillagösvény program keretében Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus tagjai kísé-
rőikkel ismét ellátogattak Balatonalmádiba. Városunk apraja-nagy-
ja készült a fogadásukra, s félnapos ittlétüket igyekeztünk minél tar-
talmasabbá tenni.

A Pannónia Művelődési Központ elé érkező buszról 48 gyermek 
szállt le ujjongva, boldogan, már szinte régi ismerősökként üdvözöl-
hették egymást a fogadásukra érkezett Bálint Sándor alpolgármes-
ter úrral és a Honismereti és Városszépítő Kör képviseletében érke-
zett önkéntes segítőkkel. A vendéglátók nagy örömmel irányítgat-
ták a csapatot a Zóna étterembe, ahol közös ima után költötték el 
a – szavaikkal élve – „fenségesre” sikeredett ebédet, amit énekszó-
val köszöntek meg. (A gyermekek számára a gyümölcsöt a siófoki 
Blázsi kertészet ajánlotta fel.)

Kepli Lajos országgyűlési képviselő, a Kör tagjának felajánlásá-
ra Csaba testvér, Laposa Norbert káplán és pár almádi aktivista he-
likoptertúrán vett részt, fentről megtekintve csodálatos Balatonun-
kat és Veszprémet, Sörös Lajos helikoptertulajdonos és pilóta pro-
fi vezetésével.

Ebéd után a gyermekek a nővérekkel és a vendéglátókkal vidám 
balatoni fürdőzésnek adták át magukat. Volt nagy lubickolás, han-
gos kacagás, a fiatalok egészen feloldódtak, csacsogó szájacskák me-
séltek útjukról, fellépéseikről, otthonukról, Csaba testvérről, aki vé-
gig kísérte őket idén is adománygyűjtő körútjukon. (A szervezés-
ben segítő egyik munkatársunk, Hegyi Ilona még ajándékot is ka-
pott az egyik kislánytól, aki a tóban egy érdekes szív alakú követ ta-
lált, és azt neki szánta, szeretettel.) A kórus ezúttal is szovátai kultu-
rális központja javára gyűjtött, amelynek gyönyörű nevet is találtak: 
Marianum Tündérkert Kolostor. Az épületben, amelynek látvány-
terve a plakátokon is látható volt, a gyakorló termek és az ünnepi 
előadóterem, valamint egy-két vendég fogadására alkalmas szállás-
hely mellett a két kórusvezető, Vera és Gabi nővér szerzetesi lakása 
is helyet kap majd. Tavaly összegyűjtötték az alapokra valót, az idén 
a falak felhúzásához „kértek segítséget”, meghálálva azt gyönyörű 
énekeikkel, Csaba testvér pedig prédikációs szolgálatával.

A program a Padlásgalériában folytatódott kiállítás-megnyitóval, 
ahol Csaba testvér meleg, szívhez szóló szavakkal méltatta Balogh 
Márta El Caminon tett zarándokútja fotóinak tárlatát. Kiemelte, 
hogy mennyire fontos minden ember életében, hogy komoly és 
megfontolt döntéseket tudjon hozni kellő határozottsággal jöven-
dő céljai elérése érdekében. Egy zarándokútra való elindulás is (me-
lyet valamiért, valakiért ajánl fel az ember) komoly döntés, lélek-
ben megerősítő. Bíztatott mindenkit, hogy vállalja „az élet nagy za-

Főhajtás Olaszországban
Májusban  három napos kirándulásra  Olaszországba, Velencé-

be utazott  a Vörösberényi Nyugdíjas Klubunk kiegészülve pár nem 
klubtag kedves almádi útitárssal.

Gyönyörű volt az idő, kiváló a tengerparti szállásunk Lido di 
Jesolóban, ízletes, bőséges az ellátás és nagyszerű a program. Vidám 
társaságunk útközben megtekintette a romantikus miremari kas-
télyt, majd hajóval megérkezve Velencébe megcsodálta a város neve-
zetességeit, a  Szent Márk teret, a Doge-palotát a Szent Márk bazi-
likát, a Ca D’Oro  palotát, a Sóhajok hídját. Páran gondoláztak, sé-
táltak és sokan megkóstolták az olasz fagylaltot, pizzát, capuccinot. 
Számtalan kedves, felejthetetlen élménnyel gazdagodva igazi feltöl-
tődést jelentett az utazás mindannyiunk számára. Jó lett volna még 
egy napot együtt tölteni a tengerparton! 

Hazafelé Monfalcone Redipugliában még felkerestük az első vi-
lágháborúban elesett magyar-osztrák katonák sírkertjét. A teme-
tő zárva volt, de nagyon rövid időn belül megérkezett a város pol-
gármestere, aki kedvesen, szívélyesen fogadta a magyar csoportot, 
és adott a temetőről mindenre kiterjedő információt dr. Schuller 
György klubtagunk segítségével, aki tolmácsként működött közre. 
A kerítés mellett felállított emelvényről megtekinthettük a gondo-
zott kertet a számtalan sírhellyel, és főhajtással adóztunk a 100 év-
vel ezelőtt Olaszországban elesett magyar áldozatok előtt, majd át-
adtuk koszorúnkat  a polgármester úrnak, aki megígérte, hogy elhe-
lyezi azt a temetőben.

Meg is tette. A minap levél érkezett Monfalconéból. A melléklet-
ben  a helyszínen készült közös fotók és több száz oldalon a temető-
ben nyugvó magyar katonák névjegyzéke. 

Jó érzéssel tapasztaltuk,hogy nem felejtett el bennünket. Termé-
szetesen a kiránduló csoport nyugdíjasai, résztvevői is megőrzik em-
lékükben a kedves, segítőkész, barátságos olasz polgármestert, aki 
emberségből jelesre vizsgázott és mindannyiunk számára példa ma-
radt.

Lencse Sándor

Búcsú és emléktábla avatás
Az idei évben augusztus 3-án ünnepeltük templomunk Szent Ig-

nác búcsúünnepét. A búcsúi szentmisét megtiszteltetésül dr. Márfi 
Gyula érsek úr végezte, melyben áldását adta a megújult tetőszerke-
zetre és méltatta Tolnay Klári színésznagyságát. 

A falusi búcsúk a lelkiségen túl nagyszerű találkozások voltak a régen 
elszármazottakkal. A rokoni összejövetelek meghitté tették az ünnepet. 
Szeretnénk, ha ez a nagyszerű hagyomány újból visszatérne. A szentmise 
után került sor Tolnay Klári színésznőnek, születésének 100. évfordulója 
alkalmából állított emléktábla leleplezésére – egykori nyaralójának falán. 

Az avatási ünnepségen részt vett érdeklődőket agapéra hívtuk, 
amihez a jelenlegi tulajdonosok örömmel hozzájárultak. Az ünnep-
lők között a helyieken kívül a szomszéd városokból is ellátogattak. 
Színesítette az emléktábla avatást a berényi népdalkör éneke és a ci-
terakíséret. A látogatók nagy örömére feltárult a pompás kert a szép 
zöld gyepével, díszcserjékkel, fákkal. A kis ház tornácán a rusztikus 
faasztalnál a Honismereti Kör asszonyai által készített finom falatok 
és bor várta a vendégeket.  A Honismereti és Városszépítő Kör

rándokútjait” is hittel, Isten szándékait követve. „Legyél azzá, ami-
ért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel.” – mondta.

A megnyitót követő vacsora után a kórus a karnagyokkal a Szent 
Imre plébániatemplomba vonult az ünnepi záró szentmisére, me-
lyet Csaba testvér mutatott be Szabó János plébános atyával, Laposa 
Norbert káplánnal és László Dezsővel, a veszprémi Regina Mundi 
templom lelkipásztorával koncelebrálva. A szertartás kezdetén 
Keszey János polgármester úr köszöntötte a város nevében a vendé-
geket, megköszönve, hogy idén is eljöttek hozzánk, s kívánta, hogy 
adománygyűjtő útjuk eredményes legyen. Szentbeszédében Csaba 
testvér folytatta a tárlatmegnyitón megkezdett elmélkedését, ezút-
tal személyes példáján keresztül mutatta be – a dévai gyermekköz-
pont legelső gyermeke befogadásának történetével –, hogy döntése-
inkben miként segít, súg Isten, ha kérjük útmutatását. A szertartás 
után a Kodály kórus adott lélekemelő záró koncertet.

A nap folyamán nagymamák, édesanyák kérdéseit is Csaba test-
vér elé vihettük. Befejezésül ezt osztjuk meg most az olvasókkal:

– Mit tegyünk, hogyan viszonyuljunk ahhoz, ha gyerekeink, uno-
káink ki-kihagyják időnként, vagy talán huzamosabban is a vasár-
napi szentmisét?

Az atya válasza: Egy régi spanyol mondás úgy tartja, hogyha azt szeret-
néd, hogy valaki hajót építsen, akkor ne gerendát vegyél és kötelet, meg 
vásznat, horgonyt, hanem beszélj a messzi szigetek szépségeiről, az ottani 
drága fűszerekről. Ébressz vágyat az emberek szívében, s a vágy majd erőt 
ad nekik ahhoz, hogy hajót építsenek, gerendát vegyenek s vitorlát bont-
sanak, útra keljenek. Vagyis, egy pedagógus, egy szülő/nagyszülő min-
dig a gyermek szívében kell elsősorban, hogy vágyat ébresszen valami 
iránt, amit ő fontosnak tart. Hogy a gyermek ráérezzen, miért éri meg 
az a feladat neki. Ha ugyanis a gyerek valamire vágyik, a módját is meg 
fogja keresni annak, hogy ideje legyen rá. Én ezért arra törekszem, hogy 
a szentmise vidám, jókedvű, hangulatos legyen, és hogy megértessem a 
fiatallal, hogy felnőtt emberré válásunkban szükség van egy biztos part-
nerre, a Jó Isten segítségére. Hogy lássák meg, azok az emberek a törté-
nelem folyamán, akik a Jó Isten kezét fogva indultak el, milyen messzire 
tudtak eljutni! Saját példámat is eléjük állítom gyakran: Isten nélkül én 
biztos nem lennék ott, ahol vagyok, nem tudnék több ezer gyermekről 
gondoskodni. Tehát jó dolog Istennek a felénk nyújtott kezét megfogni. 
Viccesen szoktam mondani, hogy én a világ legnagyobb multinacionális 
cégének, az Egyháznak az alkalmazottja vagyok, s nagyon jó főnököm 
van, igen eredményes munkákat, komoly projekteket tudunk együtt be-
indítani. Ő súg, az eszembe juttatja, én meg rábólintok és megy a sze-
kér előre. Ha a gyerekek megértik, hogy vágyott álmaik megvalósításá-
hoz szövetséges kell, egyedül, önmagukban, a szülőkkel, a nagymamával 
azt nagyon nehéz megvalósítani, Isten kezét nem fogják elutasítani, sem 
elkerülni. Honismereti és Városszépítő Kör

Városszépítők
Augusztus utolsó napsütéses nyári hétvégéjén Szakál Balázs 

Dániel, a Honismereti és Városszépítő Kör tagjának kezdeménye-
zésére helyi fiatalok csoportja virágosítási és takarítási akciót szer-
vezett a nemrég megszépült posta parkolónál.

Az akció során több zsák gazt és szemetet gyűjtöttek össze, és 
teleültették a virágládát. A közösen végzett munka nyomán meg-
elégedéssel vették lakókörnyezetük szépülését. A Honismereti 
és Városszépítő Kör a közeljövőben több hasonló akciót tervez a 
káptalani vasútállomásnál, a budatavai tömbbelsőben és mindkét 
berényi templom környékén. Kérjük, aki szívesen csatlakozna, hív-
ja a +36 30 216 8538-as telefonszámot!

Honismereti és Városszépítő Kör

Erdélyi vendégeink nagyon élvezték a strandolást

Tolnay Klári emlékünnepe
2014. januárjában az almádi Honismereti és Városszépítő Kör el-

határozták, hogy Tolnay Klári színésznő születésének 100. évfordu-
lóján egykori kedvenc nyaralójának falán emléktáblát avatnak fel.

Elhatározásunkat sokan támogatták, először is a jelenlegi nyaraló-
tulajdonosok, akik azonnal igent mondtak. A vörösberényi pince és 
présházat 1980-as évek elején vásárolta. Színészi nagyságát minden-
ki ismeri, de Balatonalmádihoz és a nyaralójához való kötődésről 
Moldoványi Ákos „Aki kertész akar lenni” című írásában így mesél:

„Egy kis nádtetős falusi présház volt, régen nem művelt, kiörege-
dett szőlő, elöregedett, rothadt karók. Két nyár azzal telt el, hogy a 
gyökereket és a köveket szedtük ki a földből. Nem lehet elmondani, 
hogy hány mázsa követ szedtem ki én egyedül a nyáron. Hányszor 
kellett lehajolni egy nap, és az a csodálatos, hogy majdnem 70 éves 
koromban kezdtem el ezt csinálni. De sem a derekam, sem a lábam 
nem fájt. Folyt az építkezés, elkezdtük nádaztatni. Meg voltak bot-
ránkozva, jöttek mondani: micsoda dolog ma nádazni, réges-régen 
az öregapám, szegény öregapjának volt nádtetős háza. Máma: palával 
és cseréppel. Hát igen, nagyon elromlott az ízlés ezekkel az egyforma 
vikkend házakkal. Kocka, kocka hátán, a kertnek alig hagynak helyet. 
A kis présházból nagyon aranyos házikó lett. Nagyon szép belül, a tó 
az én szobámból látszik, lentről nem. Sajnos a Balaton környéke úgy 
be van építve magas házakkal, elvették a teljes táj lágyságát, szépségét, 
nem tudom, hogy ki engedte ezt annak idején?

Nagy szeretettel fogadtak a helybéliek. Nagyon aranyosak, megkiabál-
tak, Klárika sütöttem valamit átvihetem? Hát hozza csak persze. Nagyon 
szeretek itt tartózkodni, egész nyáron már évek óta semmit sem vállalok, 
és így itt tölthetem az egész időt. Nem lehet unatkozni, mert az ember ül 
a kert közepén és nézi a füvet, hogy nő, az is szenzációs. Először úgy gon-
dolkoztam, hogy kellene egy kis veteményes kertet csinálni, de rájöttem, 
egy városi embernek nem könnyű csinálni. Azért úgy döntöttünk, csak 
díszfák, cserjék, fű és évelővirágok legyenek. Már reggel hatkor öntözök. 
Egyszer télen szeretnék egy hetet lent tölteni, látni, hogy milyen a Bala-
ton télen, még sosem voltam, amikor nincsenek nyaralók, nincs turiz-
mus, csend van. Ezért is szeretem ezt a helyet, mert nem tipikus nyaraló-
telep, hanem itt laknak. Lakik itt egy Margit néni, akihez átszaladok „tes-
sék adni egy kis sót, mert kifogyott”. Két lépésnyire van egy közért, há-
romlépésnyire van egy kocsma, ha éppen az ember úgy érzi oda kell men-
ni, vele szemben van egy templom, ha az ember úgy érzi oda kell menni. 
Félni nem félek egyedül sem, valahogy nem érzem, hogy értelme lenne 
valamitől is félni, de hál Istennek idegenek erre nem vetődnek el nagyon. 
Helybeliek jönnek-mennek itt az úton. Aztán vannak ilyen kedves dol-
gok: jött egy bácsi nézte a házat. Megszólít. Nem tetszik tudni, itt lakik 
a Tolnay Klári? Úgy szeretnék beszélni vele. Mondom, hogy itt lakik bi-
zony, hát én vagyok az bátyám. Édes művésznő, hogy megöregedtünk.”

Köszönjük, hogy jó ízlésével meghagyta nekünk ezt az igazi népi 
építkezési formát, és egy valódi tájháznak tekinthető.

Hirdesse mindvégig, hogy egykor Tolnay Klári színésznagyság 
nyaralója volt.

Emléktáblát avattunk Tolnay Klári egykori nyaralójánál
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Krónika
„Merd vállalni önmagad!”
Csaba testvér és a gyermekkórus városunkban

A Csillagösvény program keretében Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus tagjai kísé-
rőikkel ismét ellátogattak Balatonalmádiba. Városunk apraja-nagy-
ja készült a fogadásukra, s félnapos ittlétüket igyekeztünk minél tar-
talmasabbá tenni.

A Pannónia Művelődési Központ elé érkező buszról 48 gyermek 
szállt le ujjongva, boldogan, már szinte régi ismerősökként üdvözöl-
hették egymást a fogadásukra érkezett Bálint Sándor alpolgármes-
ter úrral és a Honismereti és Városszépítő Kör képviseletében érke-
zett önkéntes segítőkkel. A vendéglátók nagy örömmel irányítgat-
ták a csapatot a Zóna étterembe, ahol közös ima után költötték el 
a – szavaikkal élve – „fenségesre” sikeredett ebédet, amit énekszó-
val köszöntek meg. (A gyermekek számára a gyümölcsöt a siófoki 
Blázsi kertészet ajánlotta fel.)

Kepli Lajos országgyűlési képviselő, a Kör tagjának felajánlásá-
ra Csaba testvér, Laposa Norbert káplán és pár almádi aktivista he-
likoptertúrán vett részt, fentről megtekintve csodálatos Balatonun-
kat és Veszprémet, Sörös Lajos helikoptertulajdonos és pilóta pro-
fi vezetésével.

Ebéd után a gyermekek a nővérekkel és a vendéglátókkal vidám 
balatoni fürdőzésnek adták át magukat. Volt nagy lubickolás, han-
gos kacagás, a fiatalok egészen feloldódtak, csacsogó szájacskák me-
séltek útjukról, fellépéseikről, otthonukról, Csaba testvérről, aki vé-
gig kísérte őket idén is adománygyűjtő körútjukon. (A szervezés-
ben segítő egyik munkatársunk, Hegyi Ilona még ajándékot is ka-
pott az egyik kislánytól, aki a tóban egy érdekes szív alakú követ ta-
lált, és azt neki szánta, szeretettel.) A kórus ezúttal is szovátai kultu-
rális központja javára gyűjtött, amelynek gyönyörű nevet is találtak: 
Marianum Tündérkert Kolostor. Az épületben, amelynek látvány-
terve a plakátokon is látható volt, a gyakorló termek és az ünnepi 
előadóterem, valamint egy-két vendég fogadására alkalmas szállás-
hely mellett a két kórusvezető, Vera és Gabi nővér szerzetesi lakása 
is helyet kap majd. Tavaly összegyűjtötték az alapokra valót, az idén 
a falak felhúzásához „kértek segítséget”, meghálálva azt gyönyörű 
énekeikkel, Csaba testvér pedig prédikációs szolgálatával.

A program a Padlásgalériában folytatódott kiállítás-megnyitóval, 
ahol Csaba testvér meleg, szívhez szóló szavakkal méltatta Balogh 
Márta El Caminon tett zarándokútja fotóinak tárlatát. Kiemelte, 
hogy mennyire fontos minden ember életében, hogy komoly és 
megfontolt döntéseket tudjon hozni kellő határozottsággal jöven-
dő céljai elérése érdekében. Egy zarándokútra való elindulás is (me-
lyet valamiért, valakiért ajánl fel az ember) komoly döntés, lélek-
ben megerősítő. Bíztatott mindenkit, hogy vállalja „az élet nagy za-

Főhajtás Olaszországban
Májusban  három napos kirándulásra  Olaszországba, Velencé-

be utazott  a Vörösberényi Nyugdíjas Klubunk kiegészülve pár nem 
klubtag kedves almádi útitárssal.

Gyönyörű volt az idő, kiváló a tengerparti szállásunk Lido di 
Jesolóban, ízletes, bőséges az ellátás és nagyszerű a program. Vidám 
társaságunk útközben megtekintette a romantikus miremari kas-
télyt, majd hajóval megérkezve Velencébe megcsodálta a város neve-
zetességeit, a  Szent Márk teret, a Doge-palotát a Szent Márk bazi-
likát, a Ca D’Oro  palotát, a Sóhajok hídját. Páran gondoláztak, sé-
táltak és sokan megkóstolták az olasz fagylaltot, pizzát, capuccinot. 
Számtalan kedves, felejthetetlen élménnyel gazdagodva igazi feltöl-
tődést jelentett az utazás mindannyiunk számára. Jó lett volna még 
egy napot együtt tölteni a tengerparton! 

Hazafelé Monfalcone Redipugliában még felkerestük az első vi-
lágháborúban elesett magyar-osztrák katonák sírkertjét. A teme-
tő zárva volt, de nagyon rövid időn belül megérkezett a város pol-
gármestere, aki kedvesen, szívélyesen fogadta a magyar csoportot, 
és adott a temetőről mindenre kiterjedő információt dr. Schuller 
György klubtagunk segítségével, aki tolmácsként működött közre. 
A kerítés mellett felállított emelvényről megtekinthettük a gondo-
zott kertet a számtalan sírhellyel, és főhajtással adóztunk a 100 év-
vel ezelőtt Olaszországban elesett magyar áldozatok előtt, majd át-
adtuk koszorúnkat  a polgármester úrnak, aki megígérte, hogy elhe-
lyezi azt a temetőben.

Meg is tette. A minap levél érkezett Monfalconéból. A melléklet-
ben  a helyszínen készült közös fotók és több száz oldalon a temető-
ben nyugvó magyar katonák névjegyzéke. 

Jó érzéssel tapasztaltuk,hogy nem felejtett el bennünket. Termé-
szetesen a kiránduló csoport nyugdíjasai, résztvevői is megőrzik em-
lékükben a kedves, segítőkész, barátságos olasz polgármestert, aki 
emberségből jelesre vizsgázott és mindannyiunk számára példa ma-
radt.

Lencse Sándor

Búcsú és emléktábla avatás
Az idei évben augusztus 3-án ünnepeltük templomunk Szent Ig-

nác búcsúünnepét. A búcsúi szentmisét megtiszteltetésül dr. Márfi 
Gyula érsek úr végezte, melyben áldását adta a megújult tetőszerke-
zetre és méltatta Tolnay Klári színésznagyságát. 

A falusi búcsúk a lelkiségen túl nagyszerű találkozások voltak a régen 
elszármazottakkal. A rokoni összejövetelek meghitté tették az ünnepet. 
Szeretnénk, ha ez a nagyszerű hagyomány újból visszatérne. A szentmise 
után került sor Tolnay Klári színésznőnek, születésének 100. évfordulója 
alkalmából állított emléktábla leleplezésére – egykori nyaralójának falán. 

Az avatási ünnepségen részt vett érdeklődőket agapéra hívtuk, 
amihez a jelenlegi tulajdonosok örömmel hozzájárultak. Az ünnep-
lők között a helyieken kívül a szomszéd városokból is ellátogattak. 
Színesítette az emléktábla avatást a berényi népdalkör éneke és a ci-
terakíséret. A látogatók nagy örömére feltárult a pompás kert a szép 
zöld gyepével, díszcserjékkel, fákkal. A kis ház tornácán a rusztikus 
faasztalnál a Honismereti Kör asszonyai által készített finom falatok 
és bor várta a vendégeket.  A Honismereti és Városszépítő Kör

rándokútjait” is hittel, Isten szándékait követve. „Legyél azzá, ami-
ért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel.” – mondta.

A megnyitót követő vacsora után a kórus a karnagyokkal a Szent 
Imre plébániatemplomba vonult az ünnepi záró szentmisére, me-
lyet Csaba testvér mutatott be Szabó János plébános atyával, Laposa 
Norbert káplánnal és László Dezsővel, a veszprémi Regina Mundi 
templom lelkipásztorával koncelebrálva. A szertartás kezdetén 
Keszey János polgármester úr köszöntötte a város nevében a vendé-
geket, megköszönve, hogy idén is eljöttek hozzánk, s kívánta, hogy 
adománygyűjtő útjuk eredményes legyen. Szentbeszédében Csaba 
testvér folytatta a tárlatmegnyitón megkezdett elmélkedését, ezút-
tal személyes példáján keresztül mutatta be – a dévai gyermekköz-
pont legelső gyermeke befogadásának történetével –, hogy döntése-
inkben miként segít, súg Isten, ha kérjük útmutatását. A szertartás 
után a Kodály kórus adott lélekemelő záró koncertet.

A nap folyamán nagymamák, édesanyák kérdéseit is Csaba test-
vér elé vihettük. Befejezésül ezt osztjuk meg most az olvasókkal:

– Mit tegyünk, hogyan viszonyuljunk ahhoz, ha gyerekeink, uno-
káink ki-kihagyják időnként, vagy talán huzamosabban is a vasár-
napi szentmisét?

Az atya válasza: Egy régi spanyol mondás úgy tartja, hogyha azt szeret-
néd, hogy valaki hajót építsen, akkor ne gerendát vegyél és kötelet, meg 
vásznat, horgonyt, hanem beszélj a messzi szigetek szépségeiről, az ottani 
drága fűszerekről. Ébressz vágyat az emberek szívében, s a vágy majd erőt 
ad nekik ahhoz, hogy hajót építsenek, gerendát vegyenek s vitorlát bont-
sanak, útra keljenek. Vagyis, egy pedagógus, egy szülő/nagyszülő min-
dig a gyermek szívében kell elsősorban, hogy vágyat ébresszen valami 
iránt, amit ő fontosnak tart. Hogy a gyermek ráérezzen, miért éri meg 
az a feladat neki. Ha ugyanis a gyerek valamire vágyik, a módját is meg 
fogja keresni annak, hogy ideje legyen rá. Én ezért arra törekszem, hogy 
a szentmise vidám, jókedvű, hangulatos legyen, és hogy megértessem a 
fiatallal, hogy felnőtt emberré válásunkban szükség van egy biztos part-
nerre, a Jó Isten segítségére. Hogy lássák meg, azok az emberek a törté-
nelem folyamán, akik a Jó Isten kezét fogva indultak el, milyen messzire 
tudtak eljutni! Saját példámat is eléjük állítom gyakran: Isten nélkül én 
biztos nem lennék ott, ahol vagyok, nem tudnék több ezer gyermekről 
gondoskodni. Tehát jó dolog Istennek a felénk nyújtott kezét megfogni. 
Viccesen szoktam mondani, hogy én a világ legnagyobb multinacionális 
cégének, az Egyháznak az alkalmazottja vagyok, s nagyon jó főnököm 
van, igen eredményes munkákat, komoly projekteket tudunk együtt be-
indítani. Ő súg, az eszembe juttatja, én meg rábólintok és megy a sze-
kér előre. Ha a gyerekek megértik, hogy vágyott álmaik megvalósításá-
hoz szövetséges kell, egyedül, önmagukban, a szülőkkel, a nagymamával 
azt nagyon nehéz megvalósítani, Isten kezét nem fogják elutasítani, sem 
elkerülni. Honismereti és Városszépítő Kör

Városszépítők
Augusztus utolsó napsütéses nyári hétvégéjén Szakál Balázs 

Dániel, a Honismereti és Városszépítő Kör tagjának kezdeménye-
zésére helyi fiatalok csoportja virágosítási és takarítási akciót szer-
vezett a nemrég megszépült posta parkolónál.

Az akció során több zsák gazt és szemetet gyűjtöttek össze, és 
teleültették a virágládát. A közösen végzett munka nyomán meg-
elégedéssel vették lakókörnyezetük szépülését. A Honismereti 
és Városszépítő Kör a közeljövőben több hasonló akciót tervez a 
káptalani vasútállomásnál, a budatavai tömbbelsőben és mindkét 
berényi templom környékén. Kérjük, aki szívesen csatlakozna, hív-
ja a +36 30 216 8538-as telefonszámot!

Honismereti és Városszépítő Kör

Erdélyi vendégeink nagyon élvezték a strandolást

Tolnay Klári emlékünnepe
2014. januárjában az almádi Honismereti és Városszépítő Kör el-

határozták, hogy Tolnay Klári színésznő születésének 100. évfordu-
lóján egykori kedvenc nyaralójának falán emléktáblát avatnak fel.

Elhatározásunkat sokan támogatták, először is a jelenlegi nyaraló-
tulajdonosok, akik azonnal igent mondtak. A vörösberényi pince és 
présházat 1980-as évek elején vásárolta. Színészi nagyságát minden-
ki ismeri, de Balatonalmádihoz és a nyaralójához való kötődésről 
Moldoványi Ákos „Aki kertész akar lenni” című írásában így mesél:

„Egy kis nádtetős falusi présház volt, régen nem művelt, kiörege-
dett szőlő, elöregedett, rothadt karók. Két nyár azzal telt el, hogy a 
gyökereket és a köveket szedtük ki a földből. Nem lehet elmondani, 
hogy hány mázsa követ szedtem ki én egyedül a nyáron. Hányszor 
kellett lehajolni egy nap, és az a csodálatos, hogy majdnem 70 éves 
koromban kezdtem el ezt csinálni. De sem a derekam, sem a lábam 
nem fájt. Folyt az építkezés, elkezdtük nádaztatni. Meg voltak bot-
ránkozva, jöttek mondani: micsoda dolog ma nádazni, réges-régen 
az öregapám, szegény öregapjának volt nádtetős háza. Máma: palával 
és cseréppel. Hát igen, nagyon elromlott az ízlés ezekkel az egyforma 
vikkend házakkal. Kocka, kocka hátán, a kertnek alig hagynak helyet. 
A kis présházból nagyon aranyos házikó lett. Nagyon szép belül, a tó 
az én szobámból látszik, lentről nem. Sajnos a Balaton környéke úgy 
be van építve magas házakkal, elvették a teljes táj lágyságát, szépségét, 
nem tudom, hogy ki engedte ezt annak idején?

Nagy szeretettel fogadtak a helybéliek. Nagyon aranyosak, megkiabál-
tak, Klárika sütöttem valamit átvihetem? Hát hozza csak persze. Nagyon 
szeretek itt tartózkodni, egész nyáron már évek óta semmit sem vállalok, 
és így itt tölthetem az egész időt. Nem lehet unatkozni, mert az ember ül 
a kert közepén és nézi a füvet, hogy nő, az is szenzációs. Először úgy gon-
dolkoztam, hogy kellene egy kis veteményes kertet csinálni, de rájöttem, 
egy városi embernek nem könnyű csinálni. Azért úgy döntöttünk, csak 
díszfák, cserjék, fű és évelővirágok legyenek. Már reggel hatkor öntözök. 
Egyszer télen szeretnék egy hetet lent tölteni, látni, hogy milyen a Bala-
ton télen, még sosem voltam, amikor nincsenek nyaralók, nincs turiz-
mus, csend van. Ezért is szeretem ezt a helyet, mert nem tipikus nyaraló-
telep, hanem itt laknak. Lakik itt egy Margit néni, akihez átszaladok „tes-
sék adni egy kis sót, mert kifogyott”. Két lépésnyire van egy közért, há-
romlépésnyire van egy kocsma, ha éppen az ember úgy érzi oda kell men-
ni, vele szemben van egy templom, ha az ember úgy érzi oda kell menni. 
Félni nem félek egyedül sem, valahogy nem érzem, hogy értelme lenne 
valamitől is félni, de hál Istennek idegenek erre nem vetődnek el nagyon. 
Helybeliek jönnek-mennek itt az úton. Aztán vannak ilyen kedves dol-
gok: jött egy bácsi nézte a házat. Megszólít. Nem tetszik tudni, itt lakik 
a Tolnay Klári? Úgy szeretnék beszélni vele. Mondom, hogy itt lakik bi-
zony, hát én vagyok az bátyám. Édes művésznő, hogy megöregedtünk.”

Köszönjük, hogy jó ízlésével meghagyta nekünk ezt az igazi népi 
építkezési formát, és egy valódi tájháznak tekinthető.

Hirdesse mindvégig, hogy egykor Tolnay Klári színésznagyság 
nyaralója volt.

Emléktáblát avattunk Tolnay Klári egykori nyaralójánál
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Vendéglátás
Tájképek a Pannóniában

„Balatonalmádi megfogja az embert. Megfogott nagyon sokakat 
már korábban is. Írót, képzőművészt, fotóst…” -írtam 2008-ban az 
első Pannónia Tájkép Biennáléról szóló kiállítási beszámolómban, 
amelyen akkor zsűritagként részt vettem. Tehát, mondjuk úgy, szüle-
tésétől fogva figyelemmel kísérem az eseményt. Engedjenek meg egy 
aprócska visszapillantást. Személyes élmény, ugyanakkor illő és fontos 
megemlítenem, hogy annak idején lelkesedéssel vállalt szerepet a kiál-
lítás szervezésében, mintegy a „lelke” volt Dobos Lajos, azóta már el-
hunyt festőművész úr, akinek zamatos piktúrája a természetben gyö-
kerezik. Munkáit érzékeny színharmónia, gondosan megmunkált fe-
lület jellemzi. Szellemisége, művészete értéket és mértéket jelent. 

A pannon táj, a Balaton tájképe alapvető kérdéseket vet föl. Mi a táj-
kép? Vajon csupán fák, hegyek, vizek ábrázolása? Vagy tájkép az is, ami-
kor a tájról érzelmeinket, netán gondolatainkat jelenítjük meg? Németh 
János, a nagyszerű zalaegerszegi keramikus művész mondta egyszer ne-
kem magánbeszélgetésben: „Nekem táj az ember is.” Ezúttal a kiállítás az 
Almádi Borfesztiválhoz is kapcsolódik, ezért külön örömmel fogadjuk a 
Borfesztivál, a Balaton, a bor és szőlő ihlette műveket. 

Immáron negyedik alkalommal jegyzi magát ez a Biennálé, ame-
lyet a szervező, ötletgazda Fábián László grafikus, festőművész, egy 
személyben a tárlatok rendszeres kiállítója is, az alábbi gondolatok-
kal indított útjára: „a tájkép lenne leginkább az, amire kíváncsi len-
nék. Már csak a miatt is, mert nem szoktam tájképet festeni. Más-
részt a tájkép az egyik legnépszerűbb műfaj, de nem nagyon rendez-
nek tematikus kiállításokat az effajta képekből mifelénk.” 

Lássuk hát, milyenek-ilyenek ma a tájképek: látjuk a Balatont, a 
dombokat, a fákat, a felhőket s mindazt, amit akár belső tájnak is 
nevezhetnénk. A hagyományos felfogástól indul a sor, s eljut a képi 
gondolatig, amelynek ihletője s nem ábrázata a táj. 

Olajképek, pasztellek, akvarellek, grafikák, fotók; realista és elvont 
stílusú kompozíciók hirdetik a pannon vidék minden gyönyörűségét. 
A művek stilárisan különböző utakról indulnak: az érzelmileg elkötele-
zett északi parti balatoniak többnyire a téma valósághű lefestését ked-
velik, kevésbé az átírt megjelenítést. Esetükben „a tájkép mint olyan” 
megörökítésében művészi helye van a konzervatív nőiesség meglebben-
tésének, a naivba hajló megközelítésnek, a hagyományos megfogalma-
zást sokféleséggel elegyítő látásmódnak, de még a spirituális kisugárzás-
nak is. A tárlatra 26 művész jelentkezett, közülük nem egy, a már em-
lített tradicionális megjelenítési formák elkötelezettje. A kiállítás meg-
nyitó műfajába nehezen férne bele minden kiállító érdemének megfe-
lelő méltatása. Ezért inkább a választott téma ábrázolásának különfé-
le stílus sajátosságaira összpontosítottam. Az úgynevezett átírt, elvont 
képzőművészeti nyelvet művelő, azt a fajta szemléletet valló alkotók ak-
varelljei, pasztell képei, ceruzarajzai érzékenyek és gondolat gazdagok. 
Finoman, szinte a keleti filozófiára utaló mélységgel és egyszerűséggel 
közvetítik a lélek rezdüléseit. Derengés, érzések, megérzések, érzetek 
nyernek értelmet a hol geometrikus, hol a kalligráfiára emlékeztető for-
mákban, vonalakban. Ha tovább lépünk a képek birodalmában mesét 
idéző tusrajz, míves rézkarcok beszélnek a természet rejtelmeiről, sejtel-
meiről.  A 2014. évi Pannónia Tájkép Biennálén jelentős helyet biztosít 
magának a fotóművészet. Érdekes kompozíciókat láthatunk, tájrészle-
teket, színesen és aprólékossággal kidolgozott fotográfiákat. 

Egy közösség az együttes megjelenés alkalmával képet alkot, véle-
ményt mond önmagáról. Ezért is örülünk az itt látható alkotások-
nak. Azonban fájlaljuk, itt és most elfájlalhatjuk sok művész távol-
maradását. Több lelkesedést, ügyszeretet kérünk és várunk tőlük, 
hogy még sokszínűbbé és teljesebbé váljék e táj képe. 

Benedek Katalin művészettörténész 
(Elhangzott a IV. Pannónia Tájkép Biennálé megnyitóján a Pan-

nónia Kulturális Központban.) 

Nyílt nap a művésztelepen BÁRmikor
Meleg nyári koraestén, a naplementében gyönyörködve ülünk a 

BÁRmikor teraszán. Siófok fényei tündökölnek szemben.  Az almá-
di nagystrand búsan hajló fűzfái, a párásan vibráló levegő, a hullám-
zó víz zaja különös hangulatot teremt a beszélgetésünknek.

– Miért pont BÁRmikor?
– A néven sokan gondolkodtunk sok napig. Családdal, barátok-

kal, ismerősökkel kerestük a legjobbat, amit végül Hamvas Bélánál 
találtunk meg.  Azt írja A bor filozófiája c. munkájában: a borivás-
nak egy törvénye van: bármikor, bárhol, bárhogyan. 

– Miért pont Almádi?
– Sok szálon kötődünk Almádihoz. A családunk több mint 60 éve 

az Öreghegy lakója.  Nagyapám köztiszteletben álló tanító volt, édes-
apám 12 éven át szolgálta Balatonalmádit. Gyerekkorunk óta itt tölt-
jük a nyári vakációt, az ünnepeket, és ezt a kötődést adjuk át a követ-
kező generációknak is. A másik ok, hogy sokak szerint Almádiban a 
nyár kivételével nincs, illetve kevés a lehetőség a színvonalas szórako-
zásra. Szerintem több remek vendéglátóhely tart nyitva egész éven át, 
ugyanakkor kétségkívül van helye a palettán a BÁRmikor-nak.  

– A BÁRmikor egy bár?
– Igen. Koktélbár, fröccsterasz, kávézó és bisztró a Wesselényi-strand 

főbejáratánál. De a BÁRmikor nemcsak egy bár: szórakoztató prog-
ramokkal, élőzenével, sportközvetítésekkel színesítjük a kínálatunkat.

– Kiket vár a bár napközben?
– Mindenkit.  Jó időben a nyaralókat és fürdőzőket, akik a strand-

ról, a főbejárat melletti lépcsőn juthatnak fel a BÁRmikor-ba. Rossz 
idő esetén kapunk nyitva áll a Szent István sétány felől, ilyenkor 
strandbelépő nélkül is várjuk kedves vendégeinket.

– A BÁRmikor este is nyitva tart?
– Igen. Hajnalig. Pénteken és szombaton disco várja a táncolni 

vágyókat, ezen kívül zenekarok, színvonalas egyéni fellépők, ven-
dégmuzsikusok szórakoztatják a közönséget. 

– Meddig tart a szezon a BÁRmikor-ban?
– Nem hathetes nyitva tartásban gondolkodunk. A teraszunk fe-

dett és téliesíthető, így nem vagyunk kitéve sem a rossz időnek, sem 
az esőnek. Az ezerarcú Balaton pedig ugyanolyan varázslatos tavasz-
szal és ősszel, mint a nyári melegben. Egyedi és utánozhatatlan at-
moszférát teremt a helynek. 

– Vannak terveik az előttünk álló őszi és téli hónapokra?
– Vannak, szép számmal. A terasz 300 m2-es, az ebben rejlő lehe-

tőségeket ki is szeretnénk használni. Szeptember-októberre változa-
tos hétvégi rendezvényekkel készülünk. Lesz jazz és bor, latin élő-
zene, disco, valamint lehetőséget biztosítunk helyi és környékbe-
li együtteseknek a bemutatkozásra. A részletes szeptemberi progra-
munkat az újság 16-17. oldalán találhatják meg. Gyermekprogra-
mot is tervezünk, valamint szombat- vasárnap délutánonként klasz-
szikus kávéházi kínálattal, finom süteményekkel várjuk kedves ven-

Sok felnőtt és gyermek használta ki a művészkedés lehetőségét

Augusztus 16-án az AlmádiART Művésztelep egy nyílt nap keretében 
mutatkozott be az érdeklődőknek. Nagy számban érkeztek felnőttek és 
lelkes gyerekek, akik kerámia, üveg és porcelán foglalkozásokon vettek 
részt, melyek során formaalkotási és díszítési technikákat sajátíthattak el, 
emellett számos általuk készített tárggyal térhettek haza. Itt nem ért vé-
get az alkotás lehetősége, szeptember végétől kézműves szakköröket indí-
tanak gyerekeknek és felnőtteknek, melyekre kezdő és akár haladó szin-
ten álló érdeklődők is jelentkezhetnek. Az alkotó nap kísérő rendezvénye 
volt a „Művészliget, ipar- és képzőművészeti találkozó, vásár” elnevezésű 
hagyományteremtő céllal megvalósuló program a Szent István parkban, 
ahol a liget hangulata és központi elhelyezkedése ideális helyszínt biztosí-
tott a kiállítóknak. A szervezők célja egy olyan művészpiac elindítása volt, 
ahol a hagyományos népi kézműves termékek mellett helyet kaphatná-
nak akár kortárs művészek, modernebb alkotások, nem csak a képzőmű-
vészet, hanem az iparművészet területéről is. Nincs meghatározott művé-
szeti terület, a piac nyitott minden helyi, környékbeli vagy akár a régió-
ban tevékenykedő amatőr és profi művész számára, aki él a bemutatko-
zás lehetőségével. A cél a friss, formabontó, akár újszerű alkotások mellett 
egy színes paletta és átfogó kínálat bemutatása, mely árban és kínálatban 
is széles rétegeket szólíthat meg, bővítve a turisztikai kínálatot. A követke-
ző Művészliget megszervezéséig, az AlmádiART Művésztelep egy olyan 
kulturális- és művészeti bázis kíván lenni, ahol minőségi és egyben hi-
ánypótló foglalkozásokon keresztül kerülhetnek közelebb az érdeklődők 
a különböző iparművészeti ágakhoz. A szakkörök egész évben nyitottak, 
bármikor be lehet kapcsolódni az alkalmanként két-három órás egyénre 
szabott kerámia és üveg foglalkozásokba, ahol lehetőség van megismer-
kedni az agyagozás és az üvegművesség alapjaival. Ékszereket, díszeket, 
üvegképeket valamint edényeket, tálakat, reliefeket is készíthetnek. Meg-
ismerkedhetnek továbbá különböző technológiákkal, csiszolási alapisme-
reteket szerezhetnek, illetve a homokfúvás mint díszítő eljárás gyakorla-
tát is elsajátíthatják. Többféle agyag kipróbálása is lehetséges, a kemence 
helyben áll rendelkezésre, így a mázazás is megtanulható.

Mindemellett lehetőséget teremtenek azok számára is, akik nem 
akarnak minden egyes lépést megtanulni vagy nincsen lehetősé-
gük rendszeresen ellátogatni a művésztelepre. Számukra félkész tár-
gyakat készítenek, amiket különböző eljárásokkal lehet befejezni. 
Önállóan tevékenykedő művészeket is szívesen várnak, akár rövi-
debb-hosszabb elvonulás, alkotás céljából, melyhez országos szinten 
is kiemelkedő technológiai feltételek adottak. Egyéni, illetve több-
személyes munkaterület, stúdió áll az alkotók rendelkezésére. 

A AlmádiART Művésztelep nyitott művészeti- és kulturális cso-
portok kezdeményezésére, illetve oktatási intézményekkel való 
együttműködésre. Jelentkezés a képzésekre és egyéb információ: 
+36 70 703 3909, www.almadiart.hu.

Pincepörkölt bográcsban
Már a vásárlás sem egyszerű, vajon hol kapok akciósan marhaláb-

szárat? Megtaláltuk az üzletet, vásároltunk is 4 kg húst. Az előkészí-
tését Kati csinálta, mert mindig ő szokta, meg jobban is ért hozzá, 
mint én. Elég lesz, vagy tán kevés? Biztos ami biztos vegyünk még 
egy kilót (persze másnap). Elkészítése nagy elszántságot, sok türel-
met, követel az embertől. Elengedhetetlen kellék egy Trabant acél 
felni (ebbe rakom a tüzet), dísztárcsa nélkül. Igényesebbek használ-
hatnak Audi, vagy BMW felnit is, ez az étel ízét nem befolyásol-
ja. Rakjunk tűzet a felni közepébe, és néhány hasáb fát égessünk 
el. A biztonságra gondolni kell, én egy halonnal oltó készüléket he-
lyeztem a tűz közelébe (sosem lehet tudni). A bográcsot a tűz fölé 
állítom a magam gyártotta állványra, és már kezdődik a minimum 
4-5 órás folyamat. Étolaj, hagyma , paprika, paradicsom, ezek az el-
sők. Elengedhetetlen kellék a fakanál. A bogrács egy kitűnő talál-
mány, ételeket lehet benne főzni, és hőálló, valóban nagyszerű! A 
hagyma és egyebek kb. egy óra hossza alatt elkészül annyira, hogy 
rá lehet önteni a húst, előtte azonban fűszerezni kell. Ilyenkor leve-
szem a tűzről, mert, ha pirospaprika odapörkölődik a bogrács olda-
lához, kellemetlen keserű íze lesz! Pirospaprika, só, bors, kömény, 
majd elfelejtettem a fokhagymát, azt is elején kell beletenni. Erős 
Pista ízlés szerint. Jöhet a husi! Vizet nem teszek hozzá, ha majd úgy 
látom hogy kevés alatta a lé vörösborral pótolom. Most következ-
nek ez unalom órái, sokára készül el, de otthagyni nem lehet, mert 
kevergetni kell. Unalom ellen javaslom Váncsa István Ezeregy re-
cept című szakácskönyvét böngészni, kitűnő olvasmány. Hőség van, 
inni kell valamit, a vörösbor ugye kézenfekvő, kell a kajához, de én 
mégis a sört választom, még nem tudom mit fogok inni a vendé-
gekkel, de a bor után nem lehet sört inni, ez ugye köztudott. A sör 
után bátran lehet bort kóstolgatni semmi bajunk nem lesz tőle. A 
hőfokszabályozás. Amikor a láng magasan nyaldossa a bogrács ol-
dalát feljebb akasztom a láncot, ha, nem éri el, értelemszerűen kö-
zelebb engedem hozzá. A legalaposabb figyelem mellett is elképzel-
hető, hogy lekapja a kaját a láng. Onnan lehet észrevenni, hogy pici 
fekete valamiket lehet lekotorni a bogrács belső oldaláról. A kül-
ső oldalát eszedbe ne jusson kapirgálni az kormos! Mentés! Ment-
sük ami menthető. Átöltjük a kaját egy nagy lábosba, (+1 mosogat-
ni való) és a bográcsról le kell takarítani az odaégett valamit. Szeren-
csére nem nagy helyen kozmált oda, hamar végzek vele. Kaja vissza 
a bográcsba, és mehet minden tovább mintha mi sem történt vol-
na. A hús lassan kezd puhulni, a lányok a konyhában előkészítet-
ték a gombát, kb. 2 kg csiperke, vagy sampinyon gomba. Amikor a 
husi finom omlós akkor keverjük bele a gombát, és a konyhában ak-
kor kezdik el megfőzni a krumplit (a bográcsba a krumpli már nem 
férne bele). Még egy fél óra vagy talán 20 perc és készen van. Meg-
érkeznek a vendégek, mindenkinek nagyon ízlett, azt a kis malőrt a 
kozmálással nem árultam el nekik, innen megtudhatják. Vass Csaba

dégeinket. Igyekszünk beépülni az almádi köztudatba, és jelenlé-
tünkkel aktív részesévé válni a város mindennapjainak.

A tél mindig különleges a Balaton partján, ezért nagyon szeret-
nénk a vendégeinket ebben az időszakban is kiszolgálni.  Jelenleg az 
ehhez szükséges feltételek megteremtésén fáradozunk.

– Rendezvények lebonyolítására is van lehetőség?
– Természetesen. Legyen szó  akár szűkebb körű családi találko-

zóról, akár fesztelen szülinapi buliról vagy épp egy harsány lagzi-
ról – várunk mindenkit szeretettel. – Őszintén kívánom, hogy sike-
rüljön, és a BÁRmikor azt a szerepet töltse be a város életében, amit 
megálmodtak.

– Köszönjük szépen! A.GY.

Az italokhoz kultúra is társul majd a teraszon
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Vendéglátás
Tájképek a Pannóniában

„Balatonalmádi megfogja az embert. Megfogott nagyon sokakat 
már korábban is. Írót, képzőművészt, fotóst…” -írtam 2008-ban az 
első Pannónia Tájkép Biennáléról szóló kiállítási beszámolómban, 
amelyen akkor zsűritagként részt vettem. Tehát, mondjuk úgy, szüle-
tésétől fogva figyelemmel kísérem az eseményt. Engedjenek meg egy 
aprócska visszapillantást. Személyes élmény, ugyanakkor illő és fontos 
megemlítenem, hogy annak idején lelkesedéssel vállalt szerepet a kiál-
lítás szervezésében, mintegy a „lelke” volt Dobos Lajos, azóta már el-
hunyt festőművész úr, akinek zamatos piktúrája a természetben gyö-
kerezik. Munkáit érzékeny színharmónia, gondosan megmunkált fe-
lület jellemzi. Szellemisége, művészete értéket és mértéket jelent. 

A pannon táj, a Balaton tájképe alapvető kérdéseket vet föl. Mi a táj-
kép? Vajon csupán fák, hegyek, vizek ábrázolása? Vagy tájkép az is, ami-
kor a tájról érzelmeinket, netán gondolatainkat jelenítjük meg? Németh 
János, a nagyszerű zalaegerszegi keramikus művész mondta egyszer ne-
kem magánbeszélgetésben: „Nekem táj az ember is.” Ezúttal a kiállítás az 
Almádi Borfesztiválhoz is kapcsolódik, ezért külön örömmel fogadjuk a 
Borfesztivál, a Balaton, a bor és szőlő ihlette műveket. 

Immáron negyedik alkalommal jegyzi magát ez a Biennálé, ame-
lyet a szervező, ötletgazda Fábián László grafikus, festőművész, egy 
személyben a tárlatok rendszeres kiállítója is, az alábbi gondolatok-
kal indított útjára: „a tájkép lenne leginkább az, amire kíváncsi len-
nék. Már csak a miatt is, mert nem szoktam tájképet festeni. Más-
részt a tájkép az egyik legnépszerűbb műfaj, de nem nagyon rendez-
nek tematikus kiállításokat az effajta képekből mifelénk.” 

Lássuk hát, milyenek-ilyenek ma a tájképek: látjuk a Balatont, a 
dombokat, a fákat, a felhőket s mindazt, amit akár belső tájnak is 
nevezhetnénk. A hagyományos felfogástól indul a sor, s eljut a képi 
gondolatig, amelynek ihletője s nem ábrázata a táj. 

Olajképek, pasztellek, akvarellek, grafikák, fotók; realista és elvont 
stílusú kompozíciók hirdetik a pannon vidék minden gyönyörűségét. 
A művek stilárisan különböző utakról indulnak: az érzelmileg elkötele-
zett északi parti balatoniak többnyire a téma valósághű lefestését ked-
velik, kevésbé az átírt megjelenítést. Esetükben „a tájkép mint olyan” 
megörökítésében művészi helye van a konzervatív nőiesség meglebben-
tésének, a naivba hajló megközelítésnek, a hagyományos megfogalma-
zást sokféleséggel elegyítő látásmódnak, de még a spirituális kisugárzás-
nak is. A tárlatra 26 művész jelentkezett, közülük nem egy, a már em-
lített tradicionális megjelenítési formák elkötelezettje. A kiállítás meg-
nyitó műfajába nehezen férne bele minden kiállító érdemének megfe-
lelő méltatása. Ezért inkább a választott téma ábrázolásának különfé-
le stílus sajátosságaira összpontosítottam. Az úgynevezett átírt, elvont 
képzőművészeti nyelvet művelő, azt a fajta szemléletet valló alkotók ak-
varelljei, pasztell képei, ceruzarajzai érzékenyek és gondolat gazdagok. 
Finoman, szinte a keleti filozófiára utaló mélységgel és egyszerűséggel 
közvetítik a lélek rezdüléseit. Derengés, érzések, megérzések, érzetek 
nyernek értelmet a hol geometrikus, hol a kalligráfiára emlékeztető for-
mákban, vonalakban. Ha tovább lépünk a képek birodalmában mesét 
idéző tusrajz, míves rézkarcok beszélnek a természet rejtelmeiről, sejtel-
meiről.  A 2014. évi Pannónia Tájkép Biennálén jelentős helyet biztosít 
magának a fotóművészet. Érdekes kompozíciókat láthatunk, tájrészle-
teket, színesen és aprólékossággal kidolgozott fotográfiákat. 

Egy közösség az együttes megjelenés alkalmával képet alkot, véle-
ményt mond önmagáról. Ezért is örülünk az itt látható alkotások-
nak. Azonban fájlaljuk, itt és most elfájlalhatjuk sok művész távol-
maradását. Több lelkesedést, ügyszeretet kérünk és várunk tőlük, 
hogy még sokszínűbbé és teljesebbé váljék e táj képe. 

Benedek Katalin művészettörténész 
(Elhangzott a IV. Pannónia Tájkép Biennálé megnyitóján a Pan-

nónia Kulturális Központban.) 

Nyílt nap a művésztelepen BÁRmikor
Meleg nyári koraestén, a naplementében gyönyörködve ülünk a 

BÁRmikor teraszán. Siófok fényei tündökölnek szemben.  Az almá-
di nagystrand búsan hajló fűzfái, a párásan vibráló levegő, a hullám-
zó víz zaja különös hangulatot teremt a beszélgetésünknek.

– Miért pont BÁRmikor?
– A néven sokan gondolkodtunk sok napig. Családdal, barátok-

kal, ismerősökkel kerestük a legjobbat, amit végül Hamvas Bélánál 
találtunk meg.  Azt írja A bor filozófiája c. munkájában: a borivás-
nak egy törvénye van: bármikor, bárhol, bárhogyan. 

– Miért pont Almádi?
– Sok szálon kötődünk Almádihoz. A családunk több mint 60 éve 

az Öreghegy lakója.  Nagyapám köztiszteletben álló tanító volt, édes-
apám 12 éven át szolgálta Balatonalmádit. Gyerekkorunk óta itt tölt-
jük a nyári vakációt, az ünnepeket, és ezt a kötődést adjuk át a követ-
kező generációknak is. A másik ok, hogy sokak szerint Almádiban a 
nyár kivételével nincs, illetve kevés a lehetőség a színvonalas szórako-
zásra. Szerintem több remek vendéglátóhely tart nyitva egész éven át, 
ugyanakkor kétségkívül van helye a palettán a BÁRmikor-nak.  

– A BÁRmikor egy bár?
– Igen. Koktélbár, fröccsterasz, kávézó és bisztró a Wesselényi-strand 

főbejáratánál. De a BÁRmikor nemcsak egy bár: szórakoztató prog-
ramokkal, élőzenével, sportközvetítésekkel színesítjük a kínálatunkat.

– Kiket vár a bár napközben?
– Mindenkit.  Jó időben a nyaralókat és fürdőzőket, akik a strand-

ról, a főbejárat melletti lépcsőn juthatnak fel a BÁRmikor-ba. Rossz 
idő esetén kapunk nyitva áll a Szent István sétány felől, ilyenkor 
strandbelépő nélkül is várjuk kedves vendégeinket.

– A BÁRmikor este is nyitva tart?
– Igen. Hajnalig. Pénteken és szombaton disco várja a táncolni 

vágyókat, ezen kívül zenekarok, színvonalas egyéni fellépők, ven-
dégmuzsikusok szórakoztatják a közönséget. 

– Meddig tart a szezon a BÁRmikor-ban?
– Nem hathetes nyitva tartásban gondolkodunk. A teraszunk fe-

dett és téliesíthető, így nem vagyunk kitéve sem a rossz időnek, sem 
az esőnek. Az ezerarcú Balaton pedig ugyanolyan varázslatos tavasz-
szal és ősszel, mint a nyári melegben. Egyedi és utánozhatatlan at-
moszférát teremt a helynek. 

– Vannak terveik az előttünk álló őszi és téli hónapokra?
– Vannak, szép számmal. A terasz 300 m2-es, az ebben rejlő lehe-

tőségeket ki is szeretnénk használni. Szeptember-októberre változa-
tos hétvégi rendezvényekkel készülünk. Lesz jazz és bor, latin élő-
zene, disco, valamint lehetőséget biztosítunk helyi és környékbe-
li együtteseknek a bemutatkozásra. A részletes szeptemberi progra-
munkat az újság 16-17. oldalán találhatják meg. Gyermekprogra-
mot is tervezünk, valamint szombat- vasárnap délutánonként klasz-
szikus kávéházi kínálattal, finom süteményekkel várjuk kedves ven-

Sok felnőtt és gyermek használta ki a művészkedés lehetőségét

Augusztus 16-án az AlmádiART Művésztelep egy nyílt nap keretében 
mutatkozott be az érdeklődőknek. Nagy számban érkeztek felnőttek és 
lelkes gyerekek, akik kerámia, üveg és porcelán foglalkozásokon vettek 
részt, melyek során formaalkotási és díszítési technikákat sajátíthattak el, 
emellett számos általuk készített tárggyal térhettek haza. Itt nem ért vé-
get az alkotás lehetősége, szeptember végétől kézműves szakköröket indí-
tanak gyerekeknek és felnőtteknek, melyekre kezdő és akár haladó szin-
ten álló érdeklődők is jelentkezhetnek. Az alkotó nap kísérő rendezvénye 
volt a „Művészliget, ipar- és képzőművészeti találkozó, vásár” elnevezésű 
hagyományteremtő céllal megvalósuló program a Szent István parkban, 
ahol a liget hangulata és központi elhelyezkedése ideális helyszínt biztosí-
tott a kiállítóknak. A szervezők célja egy olyan művészpiac elindítása volt, 
ahol a hagyományos népi kézműves termékek mellett helyet kaphatná-
nak akár kortárs művészek, modernebb alkotások, nem csak a képzőmű-
vészet, hanem az iparművészet területéről is. Nincs meghatározott művé-
szeti terület, a piac nyitott minden helyi, környékbeli vagy akár a régió-
ban tevékenykedő amatőr és profi művész számára, aki él a bemutatko-
zás lehetőségével. A cél a friss, formabontó, akár újszerű alkotások mellett 
egy színes paletta és átfogó kínálat bemutatása, mely árban és kínálatban 
is széles rétegeket szólíthat meg, bővítve a turisztikai kínálatot. A követke-
ző Művészliget megszervezéséig, az AlmádiART Művésztelep egy olyan 
kulturális- és művészeti bázis kíván lenni, ahol minőségi és egyben hi-
ánypótló foglalkozásokon keresztül kerülhetnek közelebb az érdeklődők 
a különböző iparművészeti ágakhoz. A szakkörök egész évben nyitottak, 
bármikor be lehet kapcsolódni az alkalmanként két-három órás egyénre 
szabott kerámia és üveg foglalkozásokba, ahol lehetőség van megismer-
kedni az agyagozás és az üvegművesség alapjaival. Ékszereket, díszeket, 
üvegképeket valamint edényeket, tálakat, reliefeket is készíthetnek. Meg-
ismerkedhetnek továbbá különböző technológiákkal, csiszolási alapisme-
reteket szerezhetnek, illetve a homokfúvás mint díszítő eljárás gyakorla-
tát is elsajátíthatják. Többféle agyag kipróbálása is lehetséges, a kemence 
helyben áll rendelkezésre, így a mázazás is megtanulható.

Mindemellett lehetőséget teremtenek azok számára is, akik nem 
akarnak minden egyes lépést megtanulni vagy nincsen lehetősé-
gük rendszeresen ellátogatni a művésztelepre. Számukra félkész tár-
gyakat készítenek, amiket különböző eljárásokkal lehet befejezni. 
Önállóan tevékenykedő művészeket is szívesen várnak, akár rövi-
debb-hosszabb elvonulás, alkotás céljából, melyhez országos szinten 
is kiemelkedő technológiai feltételek adottak. Egyéni, illetve több-
személyes munkaterület, stúdió áll az alkotók rendelkezésére. 

A AlmádiART Művésztelep nyitott művészeti- és kulturális cso-
portok kezdeményezésére, illetve oktatási intézményekkel való 
együttműködésre. Jelentkezés a képzésekre és egyéb információ: 
+36 70 703 3909, www.almadiart.hu.

Pincepörkölt bográcsban
Már a vásárlás sem egyszerű, vajon hol kapok akciósan marhaláb-

szárat? Megtaláltuk az üzletet, vásároltunk is 4 kg húst. Az előkészí-
tését Kati csinálta, mert mindig ő szokta, meg jobban is ért hozzá, 
mint én. Elég lesz, vagy tán kevés? Biztos ami biztos vegyünk még 
egy kilót (persze másnap). Elkészítése nagy elszántságot, sok türel-
met, követel az embertől. Elengedhetetlen kellék egy Trabant acél 
felni (ebbe rakom a tüzet), dísztárcsa nélkül. Igényesebbek használ-
hatnak Audi, vagy BMW felnit is, ez az étel ízét nem befolyásol-
ja. Rakjunk tűzet a felni közepébe, és néhány hasáb fát égessünk 
el. A biztonságra gondolni kell, én egy halonnal oltó készüléket he-
lyeztem a tűz közelébe (sosem lehet tudni). A bográcsot a tűz fölé 
állítom a magam gyártotta állványra, és már kezdődik a minimum 
4-5 órás folyamat. Étolaj, hagyma , paprika, paradicsom, ezek az el-
sők. Elengedhetetlen kellék a fakanál. A bogrács egy kitűnő talál-
mány, ételeket lehet benne főzni, és hőálló, valóban nagyszerű! A 
hagyma és egyebek kb. egy óra hossza alatt elkészül annyira, hogy 
rá lehet önteni a húst, előtte azonban fűszerezni kell. Ilyenkor leve-
szem a tűzről, mert, ha pirospaprika odapörkölődik a bogrács olda-
lához, kellemetlen keserű íze lesz! Pirospaprika, só, bors, kömény, 
majd elfelejtettem a fokhagymát, azt is elején kell beletenni. Erős 
Pista ízlés szerint. Jöhet a husi! Vizet nem teszek hozzá, ha majd úgy 
látom hogy kevés alatta a lé vörösborral pótolom. Most következ-
nek ez unalom órái, sokára készül el, de otthagyni nem lehet, mert 
kevergetni kell. Unalom ellen javaslom Váncsa István Ezeregy re-
cept című szakácskönyvét böngészni, kitűnő olvasmány. Hőség van, 
inni kell valamit, a vörösbor ugye kézenfekvő, kell a kajához, de én 
mégis a sört választom, még nem tudom mit fogok inni a vendé-
gekkel, de a bor után nem lehet sört inni, ez ugye köztudott. A sör 
után bátran lehet bort kóstolgatni semmi bajunk nem lesz tőle. A 
hőfokszabályozás. Amikor a láng magasan nyaldossa a bogrács ol-
dalát feljebb akasztom a láncot, ha, nem éri el, értelemszerűen kö-
zelebb engedem hozzá. A legalaposabb figyelem mellett is elképzel-
hető, hogy lekapja a kaját a láng. Onnan lehet észrevenni, hogy pici 
fekete valamiket lehet lekotorni a bogrács belső oldaláról. A kül-
ső oldalát eszedbe ne jusson kapirgálni az kormos! Mentés! Ment-
sük ami menthető. Átöltjük a kaját egy nagy lábosba, (+1 mosogat-
ni való) és a bográcsról le kell takarítani az odaégett valamit. Szeren-
csére nem nagy helyen kozmált oda, hamar végzek vele. Kaja vissza 
a bográcsba, és mehet minden tovább mintha mi sem történt vol-
na. A hús lassan kezd puhulni, a lányok a konyhában előkészítet-
ték a gombát, kb. 2 kg csiperke, vagy sampinyon gomba. Amikor a 
husi finom omlós akkor keverjük bele a gombát, és a konyhában ak-
kor kezdik el megfőzni a krumplit (a bográcsba a krumpli már nem 
férne bele). Még egy fél óra vagy talán 20 perc és készen van. Meg-
érkeznek a vendégek, mindenkinek nagyon ízlett, azt a kis malőrt a 
kozmálással nem árultam el nekik, innen megtudhatják. Vass Csaba

dégeinket. Igyekszünk beépülni az almádi köztudatba, és jelenlé-
tünkkel aktív részesévé válni a város mindennapjainak.

A tél mindig különleges a Balaton partján, ezért nagyon szeret-
nénk a vendégeinket ebben az időszakban is kiszolgálni.  Jelenleg az 
ehhez szükséges feltételek megteremtésén fáradozunk.

– Rendezvények lebonyolítására is van lehetőség?
– Természetesen. Legyen szó  akár szűkebb körű családi találko-

zóról, akár fesztelen szülinapi buliról vagy épp egy harsány lagzi-
ról – várunk mindenkit szeretettel. – Őszintén kívánom, hogy sike-
rüljön, és a BÁRmikor azt a szerepet töltse be a város életében, amit 
megálmodtak.

– Köszönjük szépen! A.GY.

Az italokhoz kultúra is társul majd a teraszon
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Választás
Választási  közlemény 

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának idő-
pontját 2014. október 12. napjára tűzte ki. Azt a választópolgárt, 
aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 25-éig értesítő 
megküldésével tájékoztatta a választásról. (Választási eljárásról szó-
ló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)115. § (2) bek.)

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi 
meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követő-
en kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.)
A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2014. október 10-én 
16.00 óra) bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzék-
ének – választópolgárok nevére és címére kiterjedő -  adatait a Helyi 
Választási Iroda, Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1.  föld-
szint 6. irodájában az informatikai rendszerhez kötött monitoron.  

Választójog: 
Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán válasz-
tó és választható legyen. A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán választó és választható az Európai Unió más tag-
államának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgá-
ra. Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedett-
ként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a he-
lyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó le-
gyen. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elköveté-
se vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választó-
jogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága 
szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazá-
jában kizárták e jog gyakorlásából. (Magyarország Alaptörvénye XXIII. 
cikk (1)-(6) bek.) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási 
helyén választhat, a választópolgár bármely választókerületben választ-
ható, nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés bün-
tetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés-
ét tölti. (A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

1. A helyi önkormányzati képviselők, a polgármester, (a megyei 
közgyűlés tagjainak) ajánlása,  nyilvántartásba vétele, választása Ba-
latonalmádi város a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választásán – un. egyéni listás választási rendszerben - egy válasz-
tókerületet alkot. (2010. évi L. törvény 4.§). A megválasztható helyi 
önkormányzati képviselők száma 8 fő. (1/57/2014.sz.HVI határozat) 

1.1. Az ajánlásról
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, (10 000 lakos alatti településen 

képviselőjelöltet, polgármestert, megyei közgyűlési listát) aki a választá-
son a választókerületben választójoggal rendelkezik. Egyéni listás képvi-
selőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak leg-
alább 1%-a  (Balatonalmádiban:   81 választópolgár) hivatalos ajánló-
íven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek 
és a jogszabályban előírt dokumentum alapján -  nyilvántartásba vett. 
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú telepü-
lés választópolgárainak legalább 3%-a (Balatonalmádiban 243 választó-
polgár) hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bi-
zottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alap-
ján -  nyilvántartásba vett. (Az ajánlás és a nyilvántartásba vételi folya-
mat az újság megjelenésének időpontjában már lezajlott.)

1.2. A szavazásról
A 10 000 lakos alatti  település egy választókerületet alkot. A he-

lyi önkormányzati képviselőket a választópolgárok un. egyéni lis-
tás választási rendszerben választják meg. A szavazólapon a jelöltek 
a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. 
A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a tele-
pülésen megválasztható képviselők száma  A megválasztható képvi-
selők számát a szavazólapon feltüntetik. Balatonalmádiban megvá-
lasztható képviselők száma: 8 fő! (Érvényesen szavazni legalább 1, 
legfeljebb 8 jelöltre lehet.) Megválasztott képviselők azok a jelöltek 
lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. (Szavazategyenlőség ese-
tén sorsolással kell megállapítani, hogy a jelöltek közül melyik sze-
rez mandátumot.) A polgármestert közvetlenül választják. A szava-
zólapon a  polgármesterjelöltek neve a Helyi Választási Bizottság ál-
tal kisorsolt sorrendben szerepel. Érvényesen csak egy jelöltre lehet 
szavazni. Polgármester az lesz, aki a jelöltek közül a legtöbb szava-
zatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell kiírni. 
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok a jelölő-
szervezetek által állított megyei listán választják. A választáson min-
den megye egy választókerületet alkot. A listák kisorsolt sorrendben 
szerepelnek a szavazólapon. A megyei közgyűlés tagjai választásának 
szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. 

1.3. A szavazás 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, az értesí-

tőben megjelölt szavazókörben lehet. (A helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek választásán Magyarország külképviselete-
in nem lehet szavazni.) 

Az átjelentkezéssel szavazás szabályai mások, mint az országgyű-
lési és EP választásokon. 

1.4. Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket 
érintő kérelem)

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja 
be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal 
(legkésőbb 2014. június 23-ig) hivatalosan létesített tartózkodási he-
lye érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart. Az átjelentkezésre 
irányuló kérelemnek valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem eset-
leges visszavonásának legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés] Az 
átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (vá-
lasztópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi 
azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózko-
dási helyének címét. A helyi választási iroda vezetője a kérelem alap-
ján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzéké-
ből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör név-
jegyzékébe. (Átjelentkezők számára nem lesz  kijelölt szavazókör.) A vá-
lasztópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzé-
kébe, ha legkésőbb 2014. október 10-én tartózkodási helyét megszün-
teti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés] Átjelentkezési kérelem nyomtatvány 
a www.balatonalmadi.hu honlap Választási közlemények menüből le-
tölthető, vagy a www.valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható. 

1.5. Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érin-
tő kérelem). A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti 
kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást 
megelőző második napon (legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 
óráig) kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek 
szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel vagy a szava-
zás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie az illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. 
§ (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, 
születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tar-
talmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, aho-

va a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől el-
tér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. (Ve. 103. § (1)-(3) bek.) 
Mozgóurna iránti kérelem nyomtatvány a www.balatonalmadi.hu 
honlap Választási közlemények menüből letölthető, vagy a www.
valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható. 

1.6. Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi név-
jegyzéket érintő kérelem). A fogyatékossággal élő választópolgár a kö-
vetkező segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: 
a) Braille-írással készült értesítő megküldése, b) könnyített formában 
megírt tájékoztató anyag megküldése, c) Braille-írással ellátott sza-
vazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szava-
zás során, d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – (A válasz-
tási értesítő tartalmazza, hogy az adott szavazókör akadálymentes-e.)
(Ve. 88. §) Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint kér-
te, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a 
lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi 
választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos települé-
sen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel ren-
delkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.(Ve. 102. § (3) bek.)

1.7. A kérelmek benyújtása
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi 

névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet: a) személyesen a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy b) levél-
ben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresz-
tül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be. Szavazóköri, 
valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választá-
si Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line is benyújtha-
tó, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf 
formában a honlapról letölthető. 

2. Választási Bizottságok Balatonalmádiban
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

helyi választási bizottság, a szavazókörökben szavazatszámláló bi-
zottság működik. 

2.1. A képviselő-testület a választási eljárási törvénynek megfe-
lelően a következő öt éves ciklusra megválasztotta a Balatonalmádi 
Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjait és póttagjait. A Balatonal-
mádi Helyi Választási Bizottság tagjai: Fábián László elnök, Szenthe 
Lászlóné elnökhelyettes, dr. Wirth Gyula tag, póttagjai: Polgárné 
Borsos Mária Erika, Varjas Lajos Zoltán. A HVB – a választott ta-
gokon felüli – további egy-egy tagját  az egyéni listás jelöltet, illet-
ve polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet, egyéni listás képvise-
lő jelöltként induló független jelölt bízhatja meg. A közösen jelöl-
tet állító szervezetek közösen bízhatnak meg egy tagot a HVB-be. A 
HVB-be megbízott tagokat 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig le-
het a HVB elnökénél bejelenteni. 

2.2. A szavazatszámláló bizottságok tagjait az önkormányzat kép-
viselő-testülete már 2014. február 27-én megválasztotta. A SZSZB-
be – további 1 vagy 2 tagot – az egyéni listás képviselőjelöltet, pol-
gármester jelöltet állító jelölő szervezet, ill.  a független jelölt bíz-
hat meg. A szavazatszámláló bizottságokba delegált tagokat  2014. 
szeptember 26-án 16.00 óráig a Helyi Választási Iroda vezetőjénél  
lehet bejelenteni. 

3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
3.1. A Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) a nem-

zetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 
1128/2014. számú, 2014. július 29-én meghozott határozatában 
2014. október 12. napjára tűzte ki. 

Az NVB a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Nektv.) alapján Balatonalmádi városban a 
német települési nemzetiségi  önkormányzati választást tűzte ki. A 
Nektv. alapján települési nemzetiségi önkormányzati választást azon 

a településen kellett kitűzni, ahol a legutolsó (2011-es) népszámlá-
lás során legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallot-
ták magukat. Az NVB a területi nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választását azokban a megyékben, illetve a fővárosban tűzte 
ki, ahol a megyében/fővárosban a kitűzött települési választások szá-
ma legalább tíz volt. Az országos nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők választását a NVB minden nemzetiségre vonatkozóan kitűzte. 

3.2. A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők választását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, 
mint a megválasztható képviselők száma. 

3.3. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sán Balatonalmádi város  egy választókerületet alkot. 

3.4. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tásán jelöltet kizárólag a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett 
nemzetiségi szervezet állíthat. A NVB határozata szerint Balatonal-
mádiban a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt  állításához 
szükséges – a német nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő személy által adott - ajánlások száma 5, a megválasztható nemze-
tiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő. 

3.5. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a vá-
lasztópolgár gyakorolhatja választójogát, aki 2014. szeptember 26-án 
16.00 óráig kérte, hogy valamely nemzetiség névjegyzékébe felvegyék. 

3.6. Azokon a településeken (így Balatonalmádiban is), ahol a 
NVB legalább egy nemzetiség települési önkormányzati választá-
sát kitűzte, a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő vala-
mennyi választópolgár (azok, akik települési nemzetiségi választásá-
ra sor kerül a településen, valamint azok is, akik olyan nemzetiség 
választópolgáraként regisztráltak, amelynek települési önkormány-
zati választására itt nem kerül sor, de területi (megyei) és országos 
nemzetiségi önkormányzati választáson részt vehetnek) egy külön 
szavazóhelyiségben adhatják le szavazatukat. A nemzetiségi szava-
zókör Balatonalmádiban: Pannónia Kulturális Központ zöld terem 
(Balatonalmádi, Városház tér 4.)

4. A kampányidőszak
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. ok-

tóber 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §] A szavazóhelyiséget ma-
gában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen 
– választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytat-
ható. 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható, valamint 
politikai reklámot nem lehet közzétenni. A plakátot az, aki elhelyez-
te vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 
óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

5. Tájékoztatás
A választásokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Balatonalmá-

di Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1.) működő Helyi Választási Iroda, illetőleg a Választási Infor-
mációs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben: Kovács 
Piroska Rózsa HVI vezető  (I. em. 36. szoba) telefon: +36 88 542 
414) általános választási tudnivalók, szavazatszámláló bizottság meg-
bízott tagjainak bejelentése, Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI vez. he-
lyettes  (I. em. 29. szoba) telefon: +36 88 542 447) általános választá-
si tudnivalók. Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI tag (I. em 37. szoba) tele-
fon: +36 88 542 430 helyi Választási Bizottság titkári teendők, jogor-
voslat. Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (Fölszint 6. szoba) tel.: +36 88 
542 470, központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, átje-
lentkezés, mozgóurna igénylés, lakcímnyilvántartás. 

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honla-
pon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu /Választási közlemények menüben olvashatók. 

Helyi Választási Iroda Kovács Piroska Rózsa HVI vezető 
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Választás
Választási  közlemény 

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának idő-
pontját 2014. október 12. napjára tűzte ki. Azt a választópolgárt, 
aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 25-éig értesítő 
megküldésével tájékoztatta a választásról. (Választási eljárásról szó-
ló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)115. § (2) bek.)

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi 
meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követő-
en kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.)
A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2014. október 10-én 
16.00 óra) bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzék-
ének – választópolgárok nevére és címére kiterjedő -  adatait a Helyi 
Választási Iroda, Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1.  föld-
szint 6. irodájában az informatikai rendszerhez kötött monitoron.  

Választójog: 
Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán válasz-
tó és választható legyen. A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán választó és választható az Európai Unió más tag-
államának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgá-
ra. Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedett-
ként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a he-
lyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó le-
gyen. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elköveté-
se vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választó-
jogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága 
szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazá-
jában kizárták e jog gyakorlásából. (Magyarország Alaptörvénye XXIII. 
cikk (1)-(6) bek.) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási 
helyén választhat, a választópolgár bármely választókerületben választ-
ható, nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés bün-
tetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés-
ét tölti. (A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

1. A helyi önkormányzati képviselők, a polgármester, (a megyei 
közgyűlés tagjainak) ajánlása,  nyilvántartásba vétele, választása Ba-
latonalmádi város a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választásán – un. egyéni listás választási rendszerben - egy válasz-
tókerületet alkot. (2010. évi L. törvény 4.§). A megválasztható helyi 
önkormányzati képviselők száma 8 fő. (1/57/2014.sz.HVI határozat) 

1.1. Az ajánlásról
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, (10 000 lakos alatti településen 

képviselőjelöltet, polgármestert, megyei közgyűlési listát) aki a választá-
son a választókerületben választójoggal rendelkezik. Egyéni listás képvi-
selőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak leg-
alább 1%-a  (Balatonalmádiban:   81 választópolgár) hivatalos ajánló-
íven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek 
és a jogszabályban előírt dokumentum alapján -  nyilvántartásba vett. 
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú telepü-
lés választópolgárainak legalább 3%-a (Balatonalmádiban 243 választó-
polgár) hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bi-
zottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alap-
ján -  nyilvántartásba vett. (Az ajánlás és a nyilvántartásba vételi folya-
mat az újság megjelenésének időpontjában már lezajlott.)

1.2. A szavazásról
A 10 000 lakos alatti  település egy választókerületet alkot. A he-

lyi önkormányzati képviselőket a választópolgárok un. egyéni lis-
tás választási rendszerben választják meg. A szavazólapon a jelöltek 
a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. 
A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a tele-
pülésen megválasztható képviselők száma  A megválasztható képvi-
selők számát a szavazólapon feltüntetik. Balatonalmádiban megvá-
lasztható képviselők száma: 8 fő! (Érvényesen szavazni legalább 1, 
legfeljebb 8 jelöltre lehet.) Megválasztott képviselők azok a jelöltek 
lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. (Szavazategyenlőség ese-
tén sorsolással kell megállapítani, hogy a jelöltek közül melyik sze-
rez mandátumot.) A polgármestert közvetlenül választják. A szava-
zólapon a  polgármesterjelöltek neve a Helyi Választási Bizottság ál-
tal kisorsolt sorrendben szerepel. Érvényesen csak egy jelöltre lehet 
szavazni. Polgármester az lesz, aki a jelöltek közül a legtöbb szava-
zatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell kiírni. 
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok a jelölő-
szervezetek által állított megyei listán választják. A választáson min-
den megye egy választókerületet alkot. A listák kisorsolt sorrendben 
szerepelnek a szavazólapon. A megyei közgyűlés tagjai választásának 
szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. 

1.3. A szavazás 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, az értesí-

tőben megjelölt szavazókörben lehet. (A helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek választásán Magyarország külképviselete-
in nem lehet szavazni.) 

Az átjelentkezéssel szavazás szabályai mások, mint az országgyű-
lési és EP választásokon. 

1.4. Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket 
érintő kérelem)

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja 
be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal 
(legkésőbb 2014. június 23-ig) hivatalosan létesített tartózkodási he-
lye érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart. Az átjelentkezésre 
irányuló kérelemnek valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem eset-
leges visszavonásának legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés] Az 
átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (vá-
lasztópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi 
azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózko-
dási helyének címét. A helyi választási iroda vezetője a kérelem alap-
ján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzéké-
ből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör név-
jegyzékébe. (Átjelentkezők számára nem lesz  kijelölt szavazókör.) A vá-
lasztópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzé-
kébe, ha legkésőbb 2014. október 10-én tartózkodási helyét megszün-
teti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés] Átjelentkezési kérelem nyomtatvány 
a www.balatonalmadi.hu honlap Választási közlemények menüből le-
tölthető, vagy a www.valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható. 

1.5. Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érin-
tő kérelem). A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti 
kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást 
megelőző második napon (legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 
óráig) kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek 
szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel vagy a szava-
zás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie az illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. 
§ (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, 
születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tar-
talmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, aho-

va a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől el-
tér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. (Ve. 103. § (1)-(3) bek.) 
Mozgóurna iránti kérelem nyomtatvány a www.balatonalmadi.hu 
honlap Választási közlemények menüből letölthető, vagy a www.
valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható. 

1.6. Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi név-
jegyzéket érintő kérelem). A fogyatékossággal élő választópolgár a kö-
vetkező segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: 
a) Braille-írással készült értesítő megküldése, b) könnyített formában 
megírt tájékoztató anyag megküldése, c) Braille-írással ellátott sza-
vazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szava-
zás során, d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – (A válasz-
tási értesítő tartalmazza, hogy az adott szavazókör akadálymentes-e.)
(Ve. 88. §) Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint kér-
te, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a 
lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi 
választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos települé-
sen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel ren-
delkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.(Ve. 102. § (3) bek.)

1.7. A kérelmek benyújtása
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi 

névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet: a) személyesen a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy b) levél-
ben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresz-
tül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be. Szavazóköri, 
valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választá-
si Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line is benyújtha-
tó, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf 
formában a honlapról letölthető. 

2. Választási Bizottságok Balatonalmádiban
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

helyi választási bizottság, a szavazókörökben szavazatszámláló bi-
zottság működik. 

2.1. A képviselő-testület a választási eljárási törvénynek megfe-
lelően a következő öt éves ciklusra megválasztotta a Balatonalmádi 
Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjait és póttagjait. A Balatonal-
mádi Helyi Választási Bizottság tagjai: Fábián László elnök, Szenthe 
Lászlóné elnökhelyettes, dr. Wirth Gyula tag, póttagjai: Polgárné 
Borsos Mária Erika, Varjas Lajos Zoltán. A HVB – a választott ta-
gokon felüli – további egy-egy tagját  az egyéni listás jelöltet, illet-
ve polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet, egyéni listás képvise-
lő jelöltként induló független jelölt bízhatja meg. A közösen jelöl-
tet állító szervezetek közösen bízhatnak meg egy tagot a HVB-be. A 
HVB-be megbízott tagokat 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig le-
het a HVB elnökénél bejelenteni. 

2.2. A szavazatszámláló bizottságok tagjait az önkormányzat kép-
viselő-testülete már 2014. február 27-én megválasztotta. A SZSZB-
be – további 1 vagy 2 tagot – az egyéni listás képviselőjelöltet, pol-
gármester jelöltet állító jelölő szervezet, ill.  a független jelölt bíz-
hat meg. A szavazatszámláló bizottságokba delegált tagokat  2014. 
szeptember 26-án 16.00 óráig a Helyi Választási Iroda vezetőjénél  
lehet bejelenteni. 

3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
3.1. A Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) a nem-

zetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 
1128/2014. számú, 2014. július 29-én meghozott határozatában 
2014. október 12. napjára tűzte ki. 

Az NVB a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Nektv.) alapján Balatonalmádi városban a 
német települési nemzetiségi  önkormányzati választást tűzte ki. A 
Nektv. alapján települési nemzetiségi önkormányzati választást azon 

a településen kellett kitűzni, ahol a legutolsó (2011-es) népszámlá-
lás során legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallot-
ták magukat. Az NVB a területi nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választását azokban a megyékben, illetve a fővárosban tűzte 
ki, ahol a megyében/fővárosban a kitűzött települési választások szá-
ma legalább tíz volt. Az országos nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők választását a NVB minden nemzetiségre vonatkozóan kitűzte. 

3.2. A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők választását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, 
mint a megválasztható képviselők száma. 

3.3. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sán Balatonalmádi város  egy választókerületet alkot. 

3.4. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tásán jelöltet kizárólag a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett 
nemzetiségi szervezet állíthat. A NVB határozata szerint Balatonal-
mádiban a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt  állításához 
szükséges – a német nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő személy által adott - ajánlások száma 5, a megválasztható nemze-
tiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő. 

3.5. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a vá-
lasztópolgár gyakorolhatja választójogát, aki 2014. szeptember 26-án 
16.00 óráig kérte, hogy valamely nemzetiség névjegyzékébe felvegyék. 

3.6. Azokon a településeken (így Balatonalmádiban is), ahol a 
NVB legalább egy nemzetiség települési önkormányzati választá-
sát kitűzte, a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő vala-
mennyi választópolgár (azok, akik települési nemzetiségi választásá-
ra sor kerül a településen, valamint azok is, akik olyan nemzetiség 
választópolgáraként regisztráltak, amelynek települési önkormány-
zati választására itt nem kerül sor, de területi (megyei) és országos 
nemzetiségi önkormányzati választáson részt vehetnek) egy külön 
szavazóhelyiségben adhatják le szavazatukat. A nemzetiségi szava-
zókör Balatonalmádiban: Pannónia Kulturális Központ zöld terem 
(Balatonalmádi, Városház tér 4.)

4. A kampányidőszak
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. ok-

tóber 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §] A szavazóhelyiséget ma-
gában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen 
– választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytat-
ható. 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható, valamint 
politikai reklámot nem lehet közzétenni. A plakátot az, aki elhelyez-
te vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 
óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

5. Tájékoztatás
A választásokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Balatonalmá-

di Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1.) működő Helyi Választási Iroda, illetőleg a Választási Infor-
mációs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben: Kovács 
Piroska Rózsa HVI vezető  (I. em. 36. szoba) telefon: +36 88 542 
414) általános választási tudnivalók, szavazatszámláló bizottság meg-
bízott tagjainak bejelentése, Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI vez. he-
lyettes  (I. em. 29. szoba) telefon: +36 88 542 447) általános választá-
si tudnivalók. Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI tag (I. em 37. szoba) tele-
fon: +36 88 542 430 helyi Választási Bizottság titkári teendők, jogor-
voslat. Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (Fölszint 6. szoba) tel.: +36 88 
542 470, központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, átje-
lentkezés, mozgóurna igénylés, lakcímnyilvántartás. 

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honla-
pon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu /Választási közlemények menüben olvashatók. 

Helyi Választási Iroda Kovács Piroska Rózsa HVI vezető 
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AKCIÓ! Az első elméleti vizsgát az iskola fizeti !!! 
Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-

mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 
vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség. 

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2014. szeptember 15. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. szeptember 18. 16.00 óra
Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27.
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Balatonalmádi központjában
Fodrászkellék-Drogéria

ELADÓ, KIADÓ!
Telefon: +36 70 38 00 809

Tisztelt Balatonalmádi lakosok!
Örömmel tudatom, hogy Balatonalmádiban, a Baross Gábor 
utca 48. szám alatt (Egészségház bejáratával szemben) meg-

nyílt képviselői irodám, ahol a jövőben munkatársaimmal 
napi szinten tudjuk fogadni Önöket.

Szeptember 19-én 17.30-tól várom Önöket személyesen kép-
viselői fogadóórámra.

Kepli Lajos, országgyűlési képviselő

Megnyitottunk!
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS BOLT NYÍLT 

A PIACTÉREN! 
Minden kedves vásárlót sok szeretettel várunk! 

Minden nap nyitva télen is! 
Friss gyümölcs, és zöldségáru széles választékban.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegeníté-
séről és bérbeadásuk szabályairól szóló 36/2009. (IX. 30.) rendele-
te szerint az alábbi lakás szociális helyzet alapján történő bérbe-
adását pályázat útján meghirdeti. 

8220 Balatonalmádi, Móra Ferenc utca 6. 1. ajtószám alatti, 34 
m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás és a hozzátarto-
zó 9 m2 alapterületű fáskamra.

Bérlet időtartama: határozott időtartamra, 2014. november 7. 
napjától 2019. november 6. napjáig szól.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2014. október 
13-án, hétfőn 11.00 óra.

A beérkezett pályázatok elbírálása: 2014. októberi rendes Kép-
viselő-testületi ülés.

A pályázati felhívás és az űrlap átvehető személyesen 2014. 
szeptember 12-től a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1.) a 43. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölt-
hető a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról. További infor-
mációk kérhetők a 88/542-445-ös telefonszámon és a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen.

Recept
Finom diós süti

Tészta: 28 dkg liszt, 20 dkg margarin,10 dkg cukor,2 tojás sárgá-
ja,3 evőkanál tejföl, csipet só. Összegyúrom, 2 cipót készítek. Fél 
gáz tepsi nagyságúra nyújtom, egyik lapot beleterítem a tepsibe 
elősütöm, halvány rózsaszínre. Ha kész, megkenem baracklekvár-
ral, majd ráterítem a következő tölteléket. 6 tojás fehérjét felverek, 
majd 6 evőkanál cukorral még keményre verek.

Belekeverek 12 dkg darált diót. reszelt citromhéjat,a citrom le-
vét, a 6 tojás sárgáját.

A töltelékre teszem a tészta másik kisodort felét, villával meg-
szurkálom. 200 fokon megsütöm. Ha kisült, kihűtöm, majd olvasz-
tott, étolajjal elkevert étcsokoládéval bevonom. Ö.Á.

Tájékoztatás
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Balatonalmádi Város Ön-

kormányzata, valamint a Balatonalmádi Járási Hivatal a feladat- 
és hatáskörébe tartozó ügyekben „mobil fogadóirodát” szervez 
az alábbiak szerint. Időpontja: 2014. szeptember 13. 11.00 órától 
Helyszíne: Vörösberényi kultúrház, Balatonalmádi, Gábor. Á. u. 6.

 MEGNYITOTTAM IRODÁMAT 
 Dr. Buzás Ilona ügyvédi iroda

 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. 
 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416
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Az erődített  
református templom

Vörösberény a veszprémvölgyi apácák birtoka volt. Temp-
lomát, amely Szent Marton tiszteletére épült, 1290-ben emlí-
tik először az írások. Az Árpád-kori templom téglalap alapraj-
zú volt, szentélye keresztboltozatos, amely diadalív közbeikta-
tásával csatlakozott a hajóhoz. Ezt a kis templomot sokszor át-
építették, bővítették az elmúlt századok során. Először a XII. 
században kibővítették, majd a gótikus átépítésre feltehetőleg a 
XIV-XV. században került sor. Ekkor az ablakokat csúcsívesre 
építették, s megépült a harangtorony is.

Amikor Veszprémet a törökök elfoglalták, a veszprémvölgyi 
apácák elmenekültek, s birtokaik is török kézre kerültek. Ebben 
az időben kezdődött a környéken a reformáció terjedése. 1618-
ban már református lelkész működött a faluban. Ettől kezdve a 
templom további sorsát az határozta meg, hogy melyik feleke-
zet kezén volt. 1626-ban a jezsuitákat birtokába került a telepü-
lés, akik 1700-ban császári katonaság segítségével visszafoglal-
ták a reformátusoktól a templomot. Ekkor épült a sekrestye, s 
valószínűleg a lerombolt oltárokat is helyreállították. 1707-ben, 
a Rákóczi szabadságharc során a templom újra a reformátusok-
hoz került, akik 1737 hozzáláttak a templom restaurálásához, 
miközben állandó perlekedés folyt a tulajdonjog miatt. 1739-
ben lőrésekkel ellátott magas kőfallal vették körül a templomot, 
hogy fegyverrel is meg tudják azt védeni. 1773-ban a jezsuita 
rendet feloszlatták. A rend eltörlésével véget ért a templom bir-
toklásáért hetven évig tartó küzdelem, amely ezután végleg a re-
formátusoké maradt. 

Az épület az utolsó – barokk stílusú – építési korszakban nyer-
te el mai jellegét. A belső tér teljesen megváltozott, egységes csar-
nokká vált és ablakokat helyeztek át. Ekkor festették fel az újjá-
építés évszámát, az 1789-et. 

A templom műemléki helyreállítását 1967-ben végezték el 
úgy, hogy megőrizték a templom XVIII. századi állapotát. A 
templom 2013-ban új fazsindely-borítást kapott. Mint Balaton-
almádi legősibb épülete, megjelenik a város címerében is.

Balogh Ervin: Vitorlások (100x140 cm, akril, farost)

Bakos Kiss Károly: Legyező

Nyílik a zápor a zöld legyező
Erezés rajta a ferde eső
Világos arcát homályba vonja
S elfut a nyár az unt szerető

Holányi Julianna: Messze még a szüret (40x35, pasztell 2014)
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Almádi  
értéktár

A templom nyugati homlokzata

A templom belső képén jól látszanak a barokk átépítés nyomai

Jakab I. László: A vörösberényi templom (akvarell, 32x45 cm)
Az alaprajzon a templom növe-
kedése is érzékelhető

A vöröskőből faragott  
kapuzat
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