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A vöröskő bányászat  
és kőfaragás

A földtörténet Perm időszakában kép-
ződtek a balaton-felvidéki homokkő for-
máció rétegei.

A permi vörös homokkő a Balaton-fel-
vidéken jelenleg két sávban bukkan fel-
színre, Balatonfűzfőtől Aszófőig egy 3 km 
széles, valamint Zánka-Badacsonyörs kö-
zött egy körülbelül 5 km széles zónában. 
Ezeken a területeken találkozhatunk a fel-
tűnő színű homokkővel, ami évszázadok 
óta kedvelt építőanyag. 

A kőzet felhasználását kedvező mecha-
nikai tulajdonságai mellett az is segítette, 
hogy az erózió sok helyen a felszínre hoz-
ta. A XX. század elejéig gyakoriak a kibú-
vások mentén spontán létrejött „bicska-
bányák”, melyek a térség legfőbb építőkő 
forrásai voltak. A XX. század elején Alsó-
örs, Kővágóörs, Szepezd, Zánka és Almá-
di határában műveltek üzemszerűen vö-
rös homokkő bányát, melyek kőanyaga 
főként építőipari célokat szolgált. 

A vörös homokkövet faraghatósága mi-
att kváderkövek, fedkövek, lábazati lapok, 
kőkapukeretek készítésére is évszázadok 
óta alkalmazták (pl.: felsőörsi románko-
ri templom, vörösberényi erődtemplom, 
csopaki Szent Miklós templomrom). A 
kőzetet szerkezete, keménysége és időt-
állósága miatt csak durvább faragványok 
készítésére lehetett használni. A vörös ho-
mokkő évszázadokon át a térség szakrális 
emlékeinek (feszületek, sírkövek) legfon-
tosabb kőanyaga volt.

A Lomb, majd Batthyány utcában volt 
az almádi vöröskő bányászat központja. 
Első írásos emlékeit XIII. századi okleve-
lekben találták meg, de a régészeti leletek 
azt is elárulják, hogy a vörös homokkö-
vet már a rómaiak is szívesen megfarag-
ták. Az itteni középkori kőfaragó-kultú-
ra kialakításában falusi mestereink mellett 
olasz mesterek is szerepet játszottak. Apá-
ról fiúra szállott a kőzet és a kőfaragás sze-
retete. Hozzáértésüket, eredendő szépér-
zéküket ma is számtalan alkotás őrzi.

Kányádi Sándor: Madármarasztaló 
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Remekbe faragott vöröskő síremlékek 
láthatók többek között a Pinkóczi úti 
temetőben

Győri Miklós kőfaragó mester egykori műhelye
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Helytörténet

A Sió-csatorna történetéből
Vízi úton Almádiból Mezőkomáromba

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Manapság elég sokat hallunk, olvasunk a Sió-csatornával kapcso-
latos dolgokról, hol pozitív, hol negatív értelemben. Ebben az esz-
tendőben többet, mint korábban. Tavasszal egy félig leszerelt na-
gyobb hajót sikerült leúsztatni a Dunára, napjainkban pedig arról, 
hogy a Balaton vízszintje rendkívül magas, a Sió „üzemben” van, 
mégis komoly problémák jelentkeznek a déli part, víz melletti te-
rületén.

Jelenleg 25-30 cm-el magasabb a vízállás a megengedett maxi-
mumnál és a Sión 50 m3/sec. vizet engednek le. Hozzá kell tenni, 
hogy a Dunántúl valamennyi vízfolyása az áradás jeleit mutatja, a 
Rába folyó is. Ilyenkor az egyszerű polgárnak eszébe jut, hogy nem-
régiben ennek a vízével javasolta pótolni néhány „szakértő” a Bala-
ton rendkívüli mértékű vízhiányát. Mi lenne a helyzet, ha megvaló-
sult volna az ajánlott megoldás?

A következő történet arról szól, hogy Véghely Dezső alispán egy al-
kalommal a Sión csónakkal leevezve látogatott el Mezőkomáromba, 
fiával és az Entz család tagjaival együtt. Pontos dátum nincs a kéz-
iratban, de a szövegből következtethetően 1892-1895 közötti ese-
ményt ír le. Az út történetét fia (ifj. Véghely Dezső született 1882-
ben), 1944-45 évben, naplószerű visszaemlékezésében írta le szó 
szerint:

„Egyszer azután apám bejelentette, hogy holnap megy Entzékkel 
(Entz Géza egyetemi tanár Véghely barátja) Mezőkomáromba, ha 
akarok velük mehetek. Persze, hogy akartam, különösen akkor, mi-

kor megtudtam, hogy Almáditól Siófokig gőzhajón, onnan halász-
csónakon le a Sión Mezőkomáromba. A Sió Zsilip Társaság is a me-
gye felügyelete alá tartozott, így annak fejével, Krisztinkovics Ala-
dárral megbeszélte a dolgot, ő állította össze a kényelmesen beren-
dezett halász hajót (lapos fenekű, jó nagy fuhrwerk volt). Az Entz 
családból az egy nénit kivéve, ki a kis babával, aki akkor még má-
jusban csecsemő volt otthon maradt, többi mind jött, tőlünk csak 
az apám és én. 

Már a kora reggeli gőzhajó út is mulatságos és kellemes volt ilyen 
társaságban. Siófokon a hajó állomáson a községi elöljárósággal és 
a fürdő biztossal együtt várt Krisztinkovics Aladár. A vendéglőben 
kiválóan összeválogatott kiadós reggeli várt bennünket, amit jó ét-
vággyal fogyasztottunk el. Mert hiszen az első reggelinket valamikor 
½ 5 órakor fogyasztottuk el, ami már régen kipárolgott belőlünk 
az érdekes vízi úton: Almádi – Füred – Siófok. A kosztolás után az 
egész társaság kikísért bennünket a Sióra, a zsilipen túlra, hol várt 
bennünket a halászcsónak, amiben elhelyezkedtünk. A halász legé-
nyek evezése mellett elindultunk a Sión lefelé.

tént kérdeződősködésre kapott válasz, ami állandóan az volt, hogy 
már csak egy óra járásnyira van Mezőkomárom. Minket gyerekeket 
is bosszantott, hogy soha sem jutunk előre.

Végre elhatározták az öregek, hogy már nem fogunk tovább sem 
botanizálni sem bogarászni és attól az időtől számítva oda is értünk 
egy óra múlva, vagy ½ 3 órára Mezőkomáromba. A parton ahol, 
kiskikötőt építtettek nékünk, kiszálltunk a falu közepén, ott vártak 
az elöljáróság, bemutatkozás, üdvözlés mind igen kellemes és szép 
lett volna, de ott volt egy igendühös katolikus pap aki nagy terme-
tével és öblös hangjával, erős nemtetszésének adott kifejezést, hogy 
déli 12 óra helyett ½ 3 órára érkeztünk meg és már nála ma a har-
madik ebédet csinálják részünkre, mert kettő már szétfőtt, vagy ösz-
szesült, most már aztán már ki tudja mikor lesz kész a harmadik 
ebéd.

Itt tényleg szégyeneltük magunkat, valamennyien éreztük , hogy 
az öregnek igaza van és ha akaratlanul is, de visszaéltünk a vendég-
joggal és kárt okoztunk néki. Mindjárt apám úgy is rendezte a dol-
gokat, hogy a fogadás-ünneplés igen kurtára legyen szabva és men-
tünk a dühös pap vezetése mellet a róm. kath. parókiára, azonnal az 
ebédlőbe, hol éppen csak kezet mostunk és asztalhoz ültünk és már 
hozták is a kiváló és párolgó tyúkhús levest de hiába, a kellemetlen 
és haragos fogadtatás miatt szótlanul és rossz hangulatban ettük az 
egymás után jövő, jobbnál jobb fogásokat.

Mikor azután egyszer csak megjelenik a plébános gazdaasszonya 
apám felállt és egy igen rövid dikciót mondott, amin elkezdett min-
denki nevetni, a hangulat megváltozott és a továbbiakban a nagy-
termetű pap járt elől a kedvességben és a jókedvben és a szíves há-
zigazda szerepében. Körülbelül azt mondta apám, beismerve a ké-
sedelemben rejlő hibánkat, de ezt még nem vette el a jókedvün-
ket, ha nem látjuk a házigazdánk feldúlt állapotán, hogy micsoda-

A római kori Pannonia Romana főbb útvonalai - Gráf A. nyomán

A Kőrakás-majori kőgát maradványai Galerius császár korábólA foki római kori zsilip nyugati alapfalának romjai

Galerius császár arcképe egy korabeli érmén

Péti vízfolyás áteresze a Kikeritó-i kőgát falazatában
A gát Galerius császár rendeletére a III. század végén épült

A Galerius építette foki zsilip. A légionáriusok az elzáró deszkákat 
húzzák fel az egyik nyílásban (Ritter P. rekonstr. 1967)

Nem gondoltam, hogy másnak kedves lett volna ez az út, mint 
nékünk gyerekeknek, kiket mulattatott a primitív vízi út és a két 
öreg urat, kik állandóan a parton és a vízben levő virágokról, bo-
garakról társalogtak (E. Géza zoológus volt). Hol itt, hol ott men-
tünk a parthoz belőlük leszakítani, vagy valami bogarat kihalászni 
vízből és Sió mederből. Meleg nyári nap volt. A halászlegények le-
húzták a csizmájukat és mesztéláb húzták a nehéz csónakot. Egy-
szer azután az egyik halászlegény, vagy elbóbiskolt, vagy nagyob-
bat húzott a kelleténél, egyszóval rákot fogott lapátjával, (a víz he-
lyett a levegőben húzta végig evezőjét), aminek következménye az 
lett, hogy a hajópadról hátra lefordult a hajó fenekére és a két me-
zítelen lába talpával odatapadt Entz Margit hátághoz, otthagyván a 
sáros és vizes talpának lenyomatát a Margit gyönyörű szép tiszta se-
lyem blúzán.

Ez nagy mulatság volt nékünk gyerekeknek, szerencse, hogy nem 
az Entz Jolán ült ott, mert azt megütötte volna a guta. A halász-
legény nagyon szégyenlette a dolgot, de igazuk lett az öregeknek, 
hogy hamar megszáradt és nem látszott meg belőle jóformán sem-
mi. A Krisztinkovics által pakolt elemózsiából többször fogyaszt-
va mi gyerekek igen jól éreztük magunkat, de későbben a szűk tér-
re való szorítottság és a nagy meleg miatt mi is kezdtük unni ma-
gunkat. Ezt abból következtettem, hogy a parton járókelőtől tör-

jövő vár rája. mert mi elmegyünk és őt itt hagyva az oroszlán bar-
langban néki egyedül kell vezekelni és elszenvedni minden tortúrát 
a házi sárkánytól.

De ez nem sárkány, hanem házi angyal és odafordult a házigazda 
felé, kedvesen de jól leteremtette és megmondta, hogy a szidásban 
műár most lequittelték egymást, ne féljen a jövőben. Megnyugtat-
ja, hogy ez angyal és nem sátán és nem papi mesterség az angyalo-
kat sátánbőrbe bújtatni. Éltette a dühös oroszlán mellett szenvedő 
ártatlan angyalkát. Mindkettő boldog lett az öreg pap is, meg a fi-
atal gazdaasszonya is. Ezután már igen jó kedvben ment tovább az 
ebéd és nékünk gyerekeknek is megjött a hangunk. Amikor azután 
a fekete is túl voltunk, jelezte a pap, hogy itt az idő az indulásra.

Apám felém fordult, hogy „te itt maradsz kisfiam a nénivel, vi-
seld jól magad, míg vissza nem jövünk a temetőből”. Tulajdonkép-
pen akkor tudtam meg a pap gazdaasszonyától, hogy miért jöttünk 
Mezőkomáromba. Engem kellemesen elmulattatott a néni, mikor 
azután az Entz bácsi jött be csak apámmal és ott meghatottságtól 
remegő hangon köszönte meg apámnak azt a baráti gyengéd figyel-
met, amit néki érdemtelenül szerzett. Apám nyakát átölelve mond-
ta, hogy milyen szorongó érzésekkel ment ki a temetőbe, hogy ho-
gyan, milyen szavakkal fogja gyermekeinek az ő édes apja évtize-
dekkel ezelőtt elhagyott és elhanyagolt sírját megmutatni, mikor 
ott egy gyönyörű gondozott sírt talált virágokkal, ápolt kerítéssel 
és sírkővel.”

A rómaiak vízállás-szabályozó munkálatai
 

Nem kell hangsúlyozni mi mindent építettek a rómaiak hazánk 
területén, amely akkor a római birodalom része volt. A Balaton víz-
szintjének szabályozására a III. század végén, Galerius császár ural-
kodása idején került sor. Felmerül a kérdés, hol volt Galerius zsi-
lipje? A terep ismeretében csak egyetlen válasz lehetséges, a mai Sió-
foktól északkeletre a Siófok-Mocsolád vasútvonal közelében. A tó 
vízének csökkentésére ez a legalkalmasabb hely. Nyilvánvaló, hogy 
ezen a helyen volt célszerű. A római birodalom bukása után nem 
foglalkoztak a vízszint szabályozásával, hagyták pusztulni, köveit 
más építkezésekhez használták fel. Annyira feledésbe merült, hogy 
egy 1763-ban kelt Veszprém-megyei hivatalos jelentésben azt olvas-
hatjuk a Balatonról. „Levezető lefolyásai nincsenek.” „ Van ugyan 
Fok falu mellett egy 15 öl hosszúságú kifolyása, de ez ekkora vízhez 
képest igen csekély.”  Schildmayer Ferenc 
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gokat, hogy a fogadás-ünneplés igen kurtára legyen szabva és men-
tünk a dühös pap vezetése mellet a róm. kath. parókiára, azonnal az 
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apám felállt és egy igen rövid dikciót mondott, amin elkezdett min-
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sedelemben rejlő hibánkat, de ezt még nem vette el a jókedvün-
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A Galerius építette foki zsilip. A légionáriusok az elzáró deszkákat 
húzzák fel az egyik nyílásban (Ritter P. rekonstr. 1967)

Nem gondoltam, hogy másnak kedves lett volna ez az út, mint 
nékünk gyerekeknek, kiket mulattatott a primitív vízi út és a két 
öreg urat, kik állandóan a parton és a vízben levő virágokról, bo-
garakról társalogtak (E. Géza zoológus volt). Hol itt, hol ott men-
tünk a parthoz belőlük leszakítani, vagy valami bogarat kihalászni 
vízből és Sió mederből. Meleg nyári nap volt. A halászlegények le-
húzták a csizmájukat és mesztéláb húzták a nehéz csónakot. Egy-
szer azután az egyik halászlegény, vagy elbóbiskolt, vagy nagyob-
bat húzott a kelleténél, egyszóval rákot fogott lapátjával, (a víz he-
lyett a levegőben húzta végig evezőjét), aminek következménye az 
lett, hogy a hajópadról hátra lefordult a hajó fenekére és a két me-
zítelen lába talpával odatapadt Entz Margit hátághoz, otthagyván a 
sáros és vizes talpának lenyomatát a Margit gyönyörű szép tiszta se-
lyem blúzán.

Ez nagy mulatság volt nékünk gyerekeknek, szerencse, hogy nem 
az Entz Jolán ült ott, mert azt megütötte volna a guta. A halász-
legény nagyon szégyenlette a dolgot, de igazuk lett az öregeknek, 
hogy hamar megszáradt és nem látszott meg belőle jóformán sem-
mi. A Krisztinkovics által pakolt elemózsiából többször fogyaszt-
va mi gyerekek igen jól éreztük magunkat, de későbben a szűk tér-
re való szorítottság és a nagy meleg miatt mi is kezdtük unni ma-
gunkat. Ezt abból következtettem, hogy a parton járókelőtől tör-

jövő vár rája. mert mi elmegyünk és őt itt hagyva az oroszlán bar-
langban néki egyedül kell vezekelni és elszenvedni minden tortúrát 
a házi sárkánytól.

De ez nem sárkány, hanem házi angyal és odafordult a házigazda 
felé, kedvesen de jól leteremtette és megmondta, hogy a szidásban 
műár most lequittelték egymást, ne féljen a jövőben. Megnyugtat-
ja, hogy ez angyal és nem sátán és nem papi mesterség az angyalo-
kat sátánbőrbe bújtatni. Éltette a dühös oroszlán mellett szenvedő 
ártatlan angyalkát. Mindkettő boldog lett az öreg pap is, meg a fi-
atal gazdaasszonya is. Ezután már igen jó kedvben ment tovább az 
ebéd és nékünk gyerekeknek is megjött a hangunk. Amikor azután 
a fekete is túl voltunk, jelezte a pap, hogy itt az idő az indulásra.

Apám felém fordult, hogy „te itt maradsz kisfiam a nénivel, vi-
seld jól magad, míg vissza nem jövünk a temetőből”. Tulajdonkép-
pen akkor tudtam meg a pap gazdaasszonyától, hogy miért jöttünk 
Mezőkomáromba. Engem kellemesen elmulattatott a néni, mikor 
azután az Entz bácsi jött be csak apámmal és ott meghatottságtól 
remegő hangon köszönte meg apámnak azt a baráti gyengéd figyel-
met, amit néki érdemtelenül szerzett. Apám nyakát átölelve mond-
ta, hogy milyen szorongó érzésekkel ment ki a temetőbe, hogy ho-
gyan, milyen szavakkal fogja gyermekeinek az ő édes apja évtize-
dekkel ezelőtt elhagyott és elhanyagolt sírját megmutatni, mikor 
ott egy gyönyörű gondozott sírt talált virágokkal, ápolt kerítéssel 
és sírkővel.”

A rómaiak vízállás-szabályozó munkálatai
 

Nem kell hangsúlyozni mi mindent építettek a rómaiak hazánk 
területén, amely akkor a római birodalom része volt. A Balaton víz-
szintjének szabályozására a III. század végén, Galerius császár ural-
kodása idején került sor. Felmerül a kérdés, hol volt Galerius zsi-
lipje? A terep ismeretében csak egyetlen válasz lehetséges, a mai Sió-
foktól északkeletre a Siófok-Mocsolád vasútvonal közelében. A tó 
vízének csökkentésére ez a legalkalmasabb hely. Nyilvánvaló, hogy 
ezen a helyen volt célszerű. A római birodalom bukása után nem 
foglalkoztak a vízszint szabályozásával, hagyták pusztulni, köveit 
más építkezésekhez használták fel. Annyira feledésbe merült, hogy 
egy 1763-ban kelt Veszprém-megyei hivatalos jelentésben azt olvas-
hatjuk a Balatonról. „Levezető lefolyásai nincsenek.” „ Van ugyan 
Fok falu mellett egy 15 öl hosszúságú kifolyása, de ez ekkora vízhez 
képest igen csekély.”  Schildmayer Ferenc 
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KrónikaÖnkormányzat
„Miénk itt a tér…”

A ciklus utolsó képviselő-testületi ülésének elején a polgármes-
ter megköszönte a képviselő-testület tagjainak, a bizottságok külső 
szakértő tagjainak, a hivatal dolgozóinak az elmúlt négy évben vég-
zett munkáját. A képviselők egy-egy Almádi címerével díszített em-
lékplakettet vettek át. 

A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság tevékenységéről. A év eddig eltelt nyolc hónapjá-
ban, és azon belül az idegenforgalmi szezonban is csökkenő tenden-
ciájú a bűncselekmények száma. A nyári hónapokban idén összesen 
61 bűncselekmény történt, amely 16%-os csökkenést mutat a tavalyi 
adattal szemben. A közbiztonsági helyzet is kedvezően alakult, 25%-
os emelkedés tapasztalható az elfogások és az előállítások kapcsán. 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat költségvetésének 
módosítását, melynek főösszege 3 milliárd 241 millió forint.

A képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének tett eleget az-
zal, hogy felülvizsgálta az önkormányzat helyi adórendeletét. A 
2015. január 1-jén hatályba lépő új adórendelet a korábban beveze-
tett helyi adók körét, és azok mértékét nem érinti, és az adóbevétel 
összegében sem jelent változást. A mentességek, kedvezmények egy 
ponton változnak: a telekadó esetében a közműhiány miatt be nem 
építhető telkek vonatkozásában a korábban az adó 75 %-áig adha-
tó adókedvezmény egységesen 50 %-ra csökkent.

Az önkormányzat csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fi-
atalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat 2015. évi fordulójához, melynek támogatására 1,2 
millió forintot biztosít a jövő évi költségvetésben. A pályázati felhí-
vás a www.balatonalmadi.hu honlapon megtalálható.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatójának vezetői 
megbízása 2014. november 01. napján lejár, ezért az intézményveze-
tői munkakör (magasabb vezető) betöltésére pályázatot írt ki a kép-
viselő-testület. A pályázatok benyújtásának határideje 2014. novem-
ber 20., a beosztás legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A nemzeti és az állami vagyonról szóló törvény alapján az állami va-
gyon tulajdonjoga a helyi önkormányzat javára ingyenesen átruházható. 
A képviselő-testület élni kíván e törvény adta lehetőséggel, így kezdemé-
nyezni és kérelmezni tervezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Jókai u. 
12. szám alatti rendőrségi épülettel beépített ingatlan, valamint a Veszp-
rémi út 85. szám alatti műemlék jellegű, volt kolostor épülettel beépített 
ingatlan, a hozzá tartozó Thököly utcai parkoló, valamint a Veszprémi 
úti volt átemelő területének ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Az önkormányzat a központi orvosi ügyelet működtetését - mint kö-
telező önkormányzati feladatot – minden évben támogatja lakosságszá-
mának arányában. Ez az idei évben közel 4,7 millió forint átadását jelenti.

Az önkormányzat a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek 
megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére forrást 
biztosított a költségvetésében, melynek értéke összesen 900 ezer fo-
rint, építményenként legfeljebb 300 ezer forint. E keretösszegből ez 
év első felében 300 ezer forint összegű támogatás már kifizetésre került, 
így a fennmaradó 600 ezer forint összegű felhasználható keretet osztot-
ta fel a képviselő-testület két pályázó között.

A képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött a Rákóczi út 43. 
szám alatti telephelyen lévő csarnokrész, az abban lévő raktárak, il-
letve a csarnok melletti szabad terület bérbeadására fémmegmunká-
ló üzem működtetése, valamint telephelyen lévő műhely helyiség és 
a hozzátartozó szabad terület bérbeadására lakatosműhely működte-
tése céljából, továbbá ugyanezen a telephelyen lévő üvegház, a hoz-
zá tartozó murvázott, betonozott terület, illetve fedett szín alatti te-
rület bérbeadására betontermék gyártó üzem működtetése céljából.  

A képviselő-testületi ülésről Pályázat
Az „Együtt Egymásért Nyílt Közalapítvány”
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók  
téli fűtésének segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
 - Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
vagy bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen 
(igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 
%-át.

Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség 
összesen: 10 mázsa.

A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolá-
sa szükséges:

- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre 
jutó havi nettó jövedelemének összegét: 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat 
benyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;

c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami 
foglalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vé-
telről,

- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén 
az oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 
Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Portá-

ján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban (Baross G. Út 32) szerezhető be., va-
lamint letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 

Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok ese-
tén a központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, 
amelyet az +36 88 542 551 telefonszámon lehet kérni. 

A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett gyűjtőládá-
ba, valamint a Szociális Alapszolgáltatási központban adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak a hiánytalanul kitöltve és fent megha-

tározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.

A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2014. október. 31.
Pályázatok elbírálása: Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-

ratóriuma
Pályázatok elbírálásának határideje: 2014. november 12.

Herczegné Budai Beáta
kuratórium elnöke

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra 

hívja az Almádi Újság olvasóit. Minden szám-
ban felteszünk három helytörténettel kapcsola-
tos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat 
Pannónia könyvtárában adhatják le. Játsszon velünk ön is és is-
merje meg jobban Balatonalmádit!

XII. forduló:
Ki volt Munkácsy Sándor?
Ki volt Németh Lajos?
Ki volt Krizsek Géza?
A helyes válaszokat 2014. október 25-ig a Pannónia könyvtá-

rába kérjük leadni. A válaszok elbírálását 2014. november 14-én, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klub-
foglalkozásán tartjuk.

A X. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Ozsváth József? Ozsváth József református tanító, 

1908. szeptember 8-án született Csemernyén. 1929-ben vé-
gezte el a tanítóképzőt Pápán. Alapon, Fejér megyében kezd-
te a református kántor tanítói munkáját. 1935-ben Borbély 
Károly kántortanító után elnyerte a vörösberényi reformá-
tus kántortanítói állást. Az iskola kántortanítói lakásában la-
kott nyugdíjazásáig. 1943-ban az orosz frontra került, egy év 
után hazatért. 1944-ben a falu katonai parancsnoka lett. Ez 
idő alatt sok vörösberényi fiatalt mentett meg a katonai szol-
gálat alól. A falu sport- és kulturális életét szervezte és ve-
zette 1946-ban balesetet szenvedett és ekkor veszítette el a 
jobb lábát. Az ’50-es években a Földműves Szövetkezet tá-
mogatásával zenekart alakít és filmvetítést, azaz vándor mo-
zit szervez. Természetesen mindezt maga vezette minden el-
lenszolgáltatás nélkül. A kultúrház kialakításánál az építke-
zést maga ellenőrizte, és neki köszönhető, hogy visszakerült 
a vésett vöröskő tábla az épület falára. 1968-ban nyugdíjba 
ment és továbbra is a faluért tevékenykedett. 1982. novem-
ber 14-én halt meg. 

Ki volt Barna Ferenc? Barna Ferenc 1891-ben született 
Vörösberényben, az asztalos mesterséget apjától tanulta. 1912-
ben önálló lett. Temetkezési vállalatát 1935-ben alapította. Az 
orosz, román és olasz harctéren harcolt a háborúban. Megsebe-
sült, K. CS. vaskeresztet kapott. Falujában képviselő, előljáró, a 
R. K. egyház gondnoka. Ipartestületi előljáró, majd elnök. Gyer-
mekei Lajos és Irén. 1971. május 22-én halt meg. 

Ki volt Kopár István? Kopár István Nagykanizsán született 
1898-ban. Iskolái elvégzése után órás szakmáját mesterfok-
ra vitte. 1924-ben Almádiba költözött dr. Lenkey Vilmos Dá-
niel orvos házába. Majd építkezett és megnyitotta órás- és ék-
szerész üzletét Almádiban és Fűzfőn. 1939-ben képviselői tag 
volt. Az ipartestület elnöki teendőit végezte, valamint elnök 
több mint 10 évig. Az almádi sakkcsapatot szervezte és ve-
zette. A rom. kat. iskolaszék tagja. Idősebb korában éjszakán-
ként verseket írt. A családi tradíciót, az órás mesterséget 150 
éve űzi a család, mely 1974. április 3-án Kopár István halálá-
val megszakad. Gyermekei István, Ilona és Attila. Kopár István, 
a Földkerülő tengerészkapitány az ő unokája, 1998-tól Almá-
di díszpolgára.

Szeptember 17-én megtörtént a Balatonalmádi Rendőrkapitányság új 
épületének hivatalos átadása. Az ünnepségen részt vettek az Papp Károly 
r. altábornagy országos rendőr-főkapitány, a Megyei Rendőr-főkapitány-
ság, a Kormányhivatal és Járási Hivatal vezetői, a kapitányság illetékességi 
területén található települések polgármesterei, a történelmi egyházak és a 
jelentősebb társszervek, civil szervezetek, intézmények képviselői. 

A gondozott környezetben elhelyezett szép, új, modern épületben iz-
galommal várták a kollégáim az ünnepi pillanatokat, pedig már júni-
us 20-án birtokba vehették a kényelmes, irodákat, a kulturált szociális 
helyiségeket. Egy európai színvonalú környezetben a munka is jobban 
megy, bár a kapitányság állománya az ezévi és korábbi eredményessége 
alapján is bebizonyította, hogy megérdemli a jobb elhelyezést.

A Himnusz és Szózat hangjai Baksa Kata énekével a Készenléti Rend-
őrség zenekarának kíséretében, valamint a litéri Zöldág gyermek nép-
tánccsoport bemutatója emelték az ünnepség fényét. A ceremónia ré-
szeként a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője, majd Balatonal-
mádi város polgármestere beszéde után dr. Kontrát Károly a belügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára hivatalosan is átadta az új kapitány-
ság kulcsát. Az átadó ünnepség nagy meglepetése volt, hogy két vado-
natúj szolgálati gépkocsit is kaptunk ajándékba, hogy a rend megőrzé-
se, a jó közbiztonság érdekében még hatékonyabban tudjunk dolgozni.

Az új épület birtokba vételével kapcsolatos örömünket fokozta az a 
mindenfelől érkező segítség, amelyet a civil életből kaptunk, a költöz-
tetés, a szerelések, a berendezkedés, a fuvarozás, a cipekedés, az épü-
let környezetének rendezése, díszítése az ünnepségre való készülődés 
során, az ollótartó párna készítése, hangosítás, a fogadás széppé tétele.

Az új épületbe költözés nem járt jelentős változással az elérhető-
ségünkben! Nem változott a telefon/fax szám: +36 88 438 711, 593 
910, 593 920. Az e-mail cím: ugylet.balatonalmadirk@veszprem.
police.hu. Postafiók szám: 8220 Balatonalmádi, Pf. 46. Változott az 
utca címe 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.

Engedélyügyi ügyfélfogadás rendje Balatonalmádiban: h-k: 8-12, 
sze: 8-15, cs: 8-12, p: nincs. Kapitányságvezetői fogadóóra: min-
den hónap utolsó csütörtök 14-15 óra között, előzetes bejelentke-
zés alapján.

Balatonkenese Rendőrőrs elérhetőségei: postacím: 8174 Balaton-
kenese, Bajcsy-Zs. u. 7., tel./fax: 88/584-970, e-mail cím: bkenese@
veszprem.police.hu.

Segélyhívó számok: 107, 112. Továbbra is kizárólag segélyhívásra, 
bűncselekmény, baleset bejelentésére használhatók! Őszinte szívvel 
köszönünk és fogadunk a jövőben is minden, a közösségért végzett 
munkánkat segítő jó szándékot!

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Felavatták az almádi Rendőrkapitányság új épületét
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KrónikaÖnkormányzat
„Miénk itt a tér…”

A ciklus utolsó képviselő-testületi ülésének elején a polgármes-
ter megköszönte a képviselő-testület tagjainak, a bizottságok külső 
szakértő tagjainak, a hivatal dolgozóinak az elmúlt négy évben vég-
zett munkáját. A képviselők egy-egy Almádi címerével díszített em-
lékplakettet vettek át. 

A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság tevékenységéről. A év eddig eltelt nyolc hónapjá-
ban, és azon belül az idegenforgalmi szezonban is csökkenő tenden-
ciájú a bűncselekmények száma. A nyári hónapokban idén összesen 
61 bűncselekmény történt, amely 16%-os csökkenést mutat a tavalyi 
adattal szemben. A közbiztonsági helyzet is kedvezően alakult, 25%-
os emelkedés tapasztalható az elfogások és az előállítások kapcsán. 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat költségvetésének 
módosítását, melynek főösszege 3 milliárd 241 millió forint.

A képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének tett eleget az-
zal, hogy felülvizsgálta az önkormányzat helyi adórendeletét. A 
2015. január 1-jén hatályba lépő új adórendelet a korábban beveze-
tett helyi adók körét, és azok mértékét nem érinti, és az adóbevétel 
összegében sem jelent változást. A mentességek, kedvezmények egy 
ponton változnak: a telekadó esetében a közműhiány miatt be nem 
építhető telkek vonatkozásában a korábban az adó 75 %-áig adha-
tó adókedvezmény egységesen 50 %-ra csökkent.

Az önkormányzat csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fi-
atalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat 2015. évi fordulójához, melynek támogatására 1,2 
millió forintot biztosít a jövő évi költségvetésben. A pályázati felhí-
vás a www.balatonalmadi.hu honlapon megtalálható.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatójának vezetői 
megbízása 2014. november 01. napján lejár, ezért az intézményveze-
tői munkakör (magasabb vezető) betöltésére pályázatot írt ki a kép-
viselő-testület. A pályázatok benyújtásának határideje 2014. novem-
ber 20., a beosztás legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A nemzeti és az állami vagyonról szóló törvény alapján az állami va-
gyon tulajdonjoga a helyi önkormányzat javára ingyenesen átruházható. 
A képviselő-testület élni kíván e törvény adta lehetőséggel, így kezdemé-
nyezni és kérelmezni tervezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Jókai u. 
12. szám alatti rendőrségi épülettel beépített ingatlan, valamint a Veszp-
rémi út 85. szám alatti műemlék jellegű, volt kolostor épülettel beépített 
ingatlan, a hozzá tartozó Thököly utcai parkoló, valamint a Veszprémi 
úti volt átemelő területének ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Az önkormányzat a központi orvosi ügyelet működtetését - mint kö-
telező önkormányzati feladatot – minden évben támogatja lakosságszá-
mának arányában. Ez az idei évben közel 4,7 millió forint átadását jelenti.

Az önkormányzat a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek 
megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére forrást 
biztosított a költségvetésében, melynek értéke összesen 900 ezer fo-
rint, építményenként legfeljebb 300 ezer forint. E keretösszegből ez 
év első felében 300 ezer forint összegű támogatás már kifizetésre került, 
így a fennmaradó 600 ezer forint összegű felhasználható keretet osztot-
ta fel a képviselő-testület két pályázó között.

A képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött a Rákóczi út 43. 
szám alatti telephelyen lévő csarnokrész, az abban lévő raktárak, il-
letve a csarnok melletti szabad terület bérbeadására fémmegmunká-
ló üzem működtetése, valamint telephelyen lévő műhely helyiség és 
a hozzátartozó szabad terület bérbeadására lakatosműhely működte-
tése céljából, továbbá ugyanezen a telephelyen lévő üvegház, a hoz-
zá tartozó murvázott, betonozott terület, illetve fedett szín alatti te-
rület bérbeadására betontermék gyártó üzem működtetése céljából.  

A képviselő-testületi ülésről Pályázat
Az „Együtt Egymásért Nyílt Közalapítvány”
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók  
téli fűtésének segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
 - Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
vagy bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen 
(igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 
%-át.

Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség 
összesen: 10 mázsa.

A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolá-
sa szükséges:

- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre 
jutó havi nettó jövedelemének összegét: 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat 
benyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;

c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami 
foglalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vé-
telről,

- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén 
az oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 
Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Portá-

ján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban (Baross G. Út 32) szerezhető be., va-
lamint letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 

Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok ese-
tén a központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, 
amelyet az +36 88 542 551 telefonszámon lehet kérni. 

A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett gyűjtőládá-
ba, valamint a Szociális Alapszolgáltatási központban adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak a hiánytalanul kitöltve és fent megha-

tározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.

A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2014. október. 31.
Pályázatok elbírálása: Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-

ratóriuma
Pályázatok elbírálásának határideje: 2014. november 12.

Herczegné Budai Beáta
kuratórium elnöke

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra 

hívja az Almádi Újság olvasóit. Minden szám-
ban felteszünk három helytörténettel kapcsola-
tos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat 
Pannónia könyvtárában adhatják le. Játsszon velünk ön is és is-
merje meg jobban Balatonalmádit!

XII. forduló:
Ki volt Munkácsy Sándor?
Ki volt Németh Lajos?
Ki volt Krizsek Géza?
A helyes válaszokat 2014. október 25-ig a Pannónia könyvtá-

rába kérjük leadni. A válaszok elbírálását 2014. november 14-én, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klub-
foglalkozásán tartjuk.

A X. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Ozsváth József? Ozsváth József református tanító, 

1908. szeptember 8-án született Csemernyén. 1929-ben vé-
gezte el a tanítóképzőt Pápán. Alapon, Fejér megyében kezd-
te a református kántor tanítói munkáját. 1935-ben Borbély 
Károly kántortanító után elnyerte a vörösberényi reformá-
tus kántortanítói állást. Az iskola kántortanítói lakásában la-
kott nyugdíjazásáig. 1943-ban az orosz frontra került, egy év 
után hazatért. 1944-ben a falu katonai parancsnoka lett. Ez 
idő alatt sok vörösberényi fiatalt mentett meg a katonai szol-
gálat alól. A falu sport- és kulturális életét szervezte és ve-
zette 1946-ban balesetet szenvedett és ekkor veszítette el a 
jobb lábát. Az ’50-es években a Földműves Szövetkezet tá-
mogatásával zenekart alakít és filmvetítést, azaz vándor mo-
zit szervez. Természetesen mindezt maga vezette minden el-
lenszolgáltatás nélkül. A kultúrház kialakításánál az építke-
zést maga ellenőrizte, és neki köszönhető, hogy visszakerült 
a vésett vöröskő tábla az épület falára. 1968-ban nyugdíjba 
ment és továbbra is a faluért tevékenykedett. 1982. novem-
ber 14-én halt meg. 

Ki volt Barna Ferenc? Barna Ferenc 1891-ben született 
Vörösberényben, az asztalos mesterséget apjától tanulta. 1912-
ben önálló lett. Temetkezési vállalatát 1935-ben alapította. Az 
orosz, román és olasz harctéren harcolt a háborúban. Megsebe-
sült, K. CS. vaskeresztet kapott. Falujában képviselő, előljáró, a 
R. K. egyház gondnoka. Ipartestületi előljáró, majd elnök. Gyer-
mekei Lajos és Irén. 1971. május 22-én halt meg. 

Ki volt Kopár István? Kopár István Nagykanizsán született 
1898-ban. Iskolái elvégzése után órás szakmáját mesterfok-
ra vitte. 1924-ben Almádiba költözött dr. Lenkey Vilmos Dá-
niel orvos házába. Majd építkezett és megnyitotta órás- és ék-
szerész üzletét Almádiban és Fűzfőn. 1939-ben képviselői tag 
volt. Az ipartestület elnöki teendőit végezte, valamint elnök 
több mint 10 évig. Az almádi sakkcsapatot szervezte és ve-
zette. A rom. kat. iskolaszék tagja. Idősebb korában éjszakán-
ként verseket írt. A családi tradíciót, az órás mesterséget 150 
éve űzi a család, mely 1974. április 3-án Kopár István halálá-
val megszakad. Gyermekei István, Ilona és Attila. Kopár István, 
a Földkerülő tengerészkapitány az ő unokája, 1998-tól Almá-
di díszpolgára.

Szeptember 17-én megtörtént a Balatonalmádi Rendőrkapitányság új 
épületének hivatalos átadása. Az ünnepségen részt vettek az Papp Károly 
r. altábornagy országos rendőr-főkapitány, a Megyei Rendőr-főkapitány-
ság, a Kormányhivatal és Járási Hivatal vezetői, a kapitányság illetékességi 
területén található települések polgármesterei, a történelmi egyházak és a 
jelentősebb társszervek, civil szervezetek, intézmények képviselői. 

A gondozott környezetben elhelyezett szép, új, modern épületben iz-
galommal várták a kollégáim az ünnepi pillanatokat, pedig már júni-
us 20-án birtokba vehették a kényelmes, irodákat, a kulturált szociális 
helyiségeket. Egy európai színvonalú környezetben a munka is jobban 
megy, bár a kapitányság állománya az ezévi és korábbi eredményessége 
alapján is bebizonyította, hogy megérdemli a jobb elhelyezést.

A Himnusz és Szózat hangjai Baksa Kata énekével a Készenléti Rend-
őrség zenekarának kíséretében, valamint a litéri Zöldág gyermek nép-
tánccsoport bemutatója emelték az ünnepség fényét. A ceremónia ré-
szeként a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője, majd Balatonal-
mádi város polgármestere beszéde után dr. Kontrát Károly a belügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára hivatalosan is átadta az új kapitány-
ság kulcsát. Az átadó ünnepség nagy meglepetése volt, hogy két vado-
natúj szolgálati gépkocsit is kaptunk ajándékba, hogy a rend megőrzé-
se, a jó közbiztonság érdekében még hatékonyabban tudjunk dolgozni.

Az új épület birtokba vételével kapcsolatos örömünket fokozta az a 
mindenfelől érkező segítség, amelyet a civil életből kaptunk, a költöz-
tetés, a szerelések, a berendezkedés, a fuvarozás, a cipekedés, az épü-
let környezetének rendezése, díszítése az ünnepségre való készülődés 
során, az ollótartó párna készítése, hangosítás, a fogadás széppé tétele.

Az új épületbe költözés nem járt jelentős változással az elérhető-
ségünkben! Nem változott a telefon/fax szám: +36 88 438 711, 593 
910, 593 920. Az e-mail cím: ugylet.balatonalmadirk@veszprem.
police.hu. Postafiók szám: 8220 Balatonalmádi, Pf. 46. Változott az 
utca címe 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.

Engedélyügyi ügyfélfogadás rendje Balatonalmádiban: h-k: 8-12, 
sze: 8-15, cs: 8-12, p: nincs. Kapitányságvezetői fogadóóra: min-
den hónap utolsó csütörtök 14-15 óra között, előzetes bejelentke-
zés alapján.

Balatonkenese Rendőrőrs elérhetőségei: postacím: 8174 Balaton-
kenese, Bajcsy-Zs. u. 7., tel./fax: 88/584-970, e-mail cím: bkenese@
veszprem.police.hu.

Segélyhívó számok: 107, 112. Továbbra is kizárólag segélyhívásra, 
bűncselekmény, baleset bejelentésére használhatók! Őszinte szívvel 
köszönünk és fogadunk a jövőben is minden, a közösségért végzett 
munkánkat segítő jó szándékot!

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Felavatták az almádi Rendőrkapitányság új épületét
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AktuálisAktuális
Választási közlemény II.

Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek 2014. évi választásának közeledtével a választás lebonyo-
lításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról adunk tájékoztatást. 

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a 
megyei közgyűlés tagjainak választása

1.1. A szavazás ideje: A szavazás 2014. október 12-én 6.00 órá-
tól 19.00 óráig tart.

A szavazás helye: Szavazni csak személyesen, a választópolgár la-
kóhelye szerinti, a 2014. augusztus 25-ig megkapott Értesítőben 
feltüntetett szavazókörben, valamint átjelentkezés esetén – az erre 
vonatkozó szabályoknak megfelelően – a hivatalosan bejelentett 
tartózkodási helyhez tartozó szavazókörben lehet.

Szavazókörök Balatonalmádiban
Ssz. Szavazóhelyiség Cím (B.almádi)
01. Magyar - Angol Gimnázium Rákóczi utca 39. 
02. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. út 30. 
03. Pannónia Kulturális Központ- Alsó szint* Városház tér 4. 
04. Pannónia Kulturális Központ – Felső szint* Városház tér 4. 
05. Mogyoró úti óvoda* Mogyoró utca 1. 
06. Vörösberényi kultúrház  Gábor Á. utca 6.
07. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics utca 1.
08. Zeneiskola  Bajcsy-Zs. út 60. 

* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör 

Szavazás átjelentkezéssel 
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki legkésőbb 

2014. június 23-ig hivatalosan tartózkodási helyet létesített, és átje-
lentkezési kérelme legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig be-
érkezett a helyi választási irodához. Az átjelentkezett választópol-
gár – amennyiben a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel – a 
tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvétel-
re, ott szavazhat. 

Átjelentkezési kérelem nyomtatvány a www.balatonalmadi.hu 
honlap Választási közlemények menüből letölthető, vagy a www.
valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható. 

Szavazás mozgóurnával
Mozgóurnával az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választó-

polgár szavazhat, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága miatt gátolt, és írásbeli kérelme legkésőbb 2014. október 
10-én 16.00 óráig beérkezik a helyi választási irodához, vagy a sza-
vazás napján, legkésőbb 15 óráig ahhoz a szavazatszámláló bizott-
sághoz, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel. 

Mozgóurna iránti kérelem nyomtatvány a www.balatonalmadi.
hu honlap Választási közlemények menüből letölthető, vagy a www.
valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható. (A nyomtatvány 
használata nem kötelező, de az alábbi adatokat a kérelemnek tartal-
maznia kell: választópolgár neve, születési neve, születési helye, any-
ja neve, személyi azonosítója, a szavazókör területén lévő tartózko-
dási helye, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi 
lakcímétől, átjelentkezés esetén tartózkodási helyétől eltér, a moz-
góurna-igénylés oka.) Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiség-
hez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé. 

A szavazás módja
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-

tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Mozgóurna igénybevéte-

A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint 
a megválasztható képviselők száma. 

2.2. A Balatonalmádi Helyi Választási Bizottság megállapította, 
hogy a jogszabályban előírt határidőig, 2014. szeptember 8-án 16.00 
óráig települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet a nem-
zetiségi szervezet nem jelentett be, a HVB települési nemzetiségi ön-
kormányzati képviselő jelöltet nem vett nyilvántartásba, ezért a Bala-
tonalmádiban kitűzött német települési nemzetiségi önkormányzati 
választásokat 2014. október 12-én nem lehet megtartani. 

2.3. Települési nemzetiségi önkormányzati választásra tehát Ba-
latonalmádiban nem kerül sor, de azok a Balatonalmádiban nem-
zetiség választópolgáraként regisztrált választópolgárok, akik nem-
zetiségének területi (megyei) és országos önkormányzati választá-
sán részt vehetnek, a Helyi Választási Bizottság előtt adhatják le sza-
vazatukat. 

2.4. A nemzetiségi önkormányzati szavazás ideje: 2014. október 
12-én 6.00 - 19.00 óra.

2.5. A nemzetiségi önkormányzati szavazás helye: 

Nemzetiségi szavazás helye Nemzetiségi szavazóhelyiség címe
Városháza 8220 Balatonalmádi, Széchenyi st. 1.

2.6. 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. 

2.7. Az átjelentkezés és a mozgóurna igénylés szabályai megegyez-
nek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
alkalmazandó, az 1.4, 1.5. pontban ismertetett szabályokkal. 

2.8. A Helyi Választási Bizottság nemzetiségenként külön-külön 
vezeti a Balatonalmádiban lakcímmel rendelkező, nemzetiségi vá-
lasztóként regisztrált polgárok névjegyzéket és a mozgóurnát igény-
lő választópolgárok jegyzékét. Mivel települési német nemzetiségi ön-
kormányzati választásra nem kerül sor, a nemzetiségi választópolgár-
ként regisztrált polgár legfeljebb 2 zöld színű nemzetiségi szavazóla-
pot kap: az adott területi nemzetiségi önkormányzati választás szava-
zólapját annak a nemzetiségnek a választópolgára, amelynek területi 
önkormányzati választására sor kerül illetve az adott, országos nemze-
tiségi önkormányzati választás szavazólapját. Veszprém megyében né-
met nemzetiségi és roma nemzetiségi területi választás lesz. (A német 
nemzetiségi szavazólapon 1 lista, a roma nemzetiségi szavazólapon 2 
lista szerepel. Az országos nemzetiségi listák száma 29, a román, ör-
mény, ruszin, lengyel, német,  horvát, szlovák, görög, bolgár,  szerb, 
roma,  szlovén,  ukrán nemzetiségek állítottak országos listát.)   

A szavazólap mellé egy zöld színű, biztonsággal záródó boríté-
kot ad a Helyi Választási Bizottság, amelyen feltünteti a nemzetiség 
megnevezését. A borítékot le kell zárni! E szavazatokat a Helyi Vá-
lasztási Bizottság nem számolja meg, hanem a lezárt borítékokat a 
HVI-n keresztül továbbítja a Területi Választási Bizottságnak. 

2.9. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a sze-
mélyazonosság és lakcím vagy személyazonosító igazolása, a nem-
zetiségi névjegyzék aláírása, a szavazás mozzanatai megegyeznek a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánál al-
kalmazott eljárással azzal a különbséggel, hogy a zöld borítékot le 
kell ragasztani. 

3. A választási kampányról
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. októ-

ber 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolsá-

gon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. 
október 12-én nem folytatható. 2014. október 12-én választási gyű-
lés nem tartható, valamint politikai reklámot nem lehet közzétenni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni a te-
levízióban és a rádióban. Az exit poll közvélemény-kutatás eredmé-
nye a szavazás befejezését követően, 2014. október 12-én 19.00 óra 
után hozható nyilvánosságra.

4. 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 bi-
zottság megbízott tagjainak bejelentése. 

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI vez. helyettes (I. em. 29. szoba,  
telefon +36 88 542 447): általános választási tudnivalók.

Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI tag (I. em 37. szoba, telefon: +36 
88 542 430): Helyi Választási Bizottság titkári teendők, jogorvoslat 

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (fölszint 6. szoba, telefon: +36 
88 542 470): központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 

átjelentkezés, 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 

lével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szerepel. 

A szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállí-
tás nem végezhető.

A helyi választásokon a választópolgárok három szavazólapot 
kapnak. Külön szavazólap szolgál a települési önkormányzati képvi-
selők (un. egyéni listás), a polgármester és a megyei közgyűlés tag-
jainak választására.

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

• a helyi önkormányzati képviselők megválasztására szolgáló sza-
vazólapon legalább 1, legfeljebb 8 jelöltre, (a szavazólapon 24 jelölt 
neve szerepel a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben) 

• a polgármester választására szolgáló szavazólapon egy jelöltre, (a 
szavazólapon 4 jelölt neve szerepel a Helyi Választási Bizottság által  
kisorsolt sorrendben) 

• a megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló szavazó-
lapon egy listára (szavazólapon 5 lista szerepel a Területi Választási 
Bizottság által kisorsolt sorrendben), 

a jelölt vagy lista feletti vagy melletti körbe, tollal elhelyezett, egy-
mást metsző két vonallal (X, +) lehet. Szavazni kizárólag a személy-
azonosság és a lakcím vagy személyi azonosító igazolására alkalmas, 
érvényes igazolványok bemutatása és szavazólap átvételét igazolan-
dó, a névjegyzék aláírása után lehet. 

Személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok
magyar hatóság által kiállított: személyazonosító igazolvány, (kár-

tya formátumú, régi típusú – kemény és puha borítójú - könyvecs-
ke formájú, ideiglenes személyi igazolvány, külföldi állampolgárok 
számára kiállított személyazonosító igazolvány), más uniós tagállam 
által kiállított személyi igazolvány – nem magyar állampolgárságú 
választópolgárok esetén, 

- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél,
-  más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állam-

polgárságú választópolgár esetén), 

Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
- lakcím bejelentésről szóló átvételi elismervény, 
-  régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyi-

ben tartalmazza a lakcímet. 

Személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok 
-  személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkár-

tya hátoldala), 
- hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről, 

1.2. A választás eredménye
A választás szavazóköri eredményét a szavazatszámláló bizottság, 

az önkormányzati képviselők és a polgármester választás választó-
kerületi eredményét – a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján – a He-
lyi Választási Bizottság állapítja meg. A választást követően a jegyző-
könyvek egy példánya a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hi-
vatal titkárságán 2014. október 15-én 16.00 óráig megtekinthető.

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

zetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: Nektv.) alapján Balatonalmádi városban a német települési 
nemzetiségi önkormányzati választást kitűzte. 

Festőiskola a Bármikorban

Az e számunk-
ban látható gyer-
mekfestmények a 
Gyermekterasz Fes-
tőiskolában készül-
tek, a „Víz és a ma-
dár” témakörben

Felber Sára festménye

Sebestyén Ábel festménye
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AktuálisAktuális
Választási közlemény II.

Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek 2014. évi választásának közeledtével a választás lebonyo-
lításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról adunk tájékoztatást. 

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a 
megyei közgyűlés tagjainak választása

1.1. A szavazás ideje: A szavazás 2014. október 12-én 6.00 órá-
tól 19.00 óráig tart.

A szavazás helye: Szavazni csak személyesen, a választópolgár la-
kóhelye szerinti, a 2014. augusztus 25-ig megkapott Értesítőben 
feltüntetett szavazókörben, valamint átjelentkezés esetén – az erre 
vonatkozó szabályoknak megfelelően – a hivatalosan bejelentett 
tartózkodási helyhez tartozó szavazókörben lehet.

Szavazókörök Balatonalmádiban
Ssz. Szavazóhelyiség Cím (B.almádi)
01. Magyar - Angol Gimnázium Rákóczi utca 39. 
02. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. út 30. 
03. Pannónia Kulturális Központ- Alsó szint* Városház tér 4. 
04. Pannónia Kulturális Központ – Felső szint* Városház tér 4. 
05. Mogyoró úti óvoda* Mogyoró utca 1. 
06. Vörösberényi kultúrház  Gábor Á. utca 6.
07. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics utca 1.
08. Zeneiskola  Bajcsy-Zs. út 60. 

* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör 

Szavazás átjelentkezéssel 
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki legkésőbb 

2014. június 23-ig hivatalosan tartózkodási helyet létesített, és átje-
lentkezési kérelme legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig be-
érkezett a helyi választási irodához. Az átjelentkezett választópol-
gár – amennyiben a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel – a 
tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvétel-
re, ott szavazhat. 

Átjelentkezési kérelem nyomtatvány a www.balatonalmadi.hu 
honlap Választási közlemények menüből letölthető, vagy a www.
valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható. 

Szavazás mozgóurnával
Mozgóurnával az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választó-

polgár szavazhat, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága miatt gátolt, és írásbeli kérelme legkésőbb 2014. október 
10-én 16.00 óráig beérkezik a helyi választási irodához, vagy a sza-
vazás napján, legkésőbb 15 óráig ahhoz a szavazatszámláló bizott-
sághoz, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel. 

Mozgóurna iránti kérelem nyomtatvány a www.balatonalmadi.
hu honlap Választási közlemények menüből letölthető, vagy a www.
valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható. (A nyomtatvány 
használata nem kötelező, de az alábbi adatokat a kérelemnek tartal-
maznia kell: választópolgár neve, születési neve, születési helye, any-
ja neve, személyi azonosítója, a szavazókör területén lévő tartózko-
dási helye, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi 
lakcímétől, átjelentkezés esetén tartózkodási helyétől eltér, a moz-
góurna-igénylés oka.) Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiség-
hez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé. 

A szavazás módja
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-

tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Mozgóurna igénybevéte-

A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint 
a megválasztható képviselők száma. 

2.2. A Balatonalmádi Helyi Választási Bizottság megállapította, 
hogy a jogszabályban előírt határidőig, 2014. szeptember 8-án 16.00 
óráig települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet a nem-
zetiségi szervezet nem jelentett be, a HVB települési nemzetiségi ön-
kormányzati képviselő jelöltet nem vett nyilvántartásba, ezért a Bala-
tonalmádiban kitűzött német települési nemzetiségi önkormányzati 
választásokat 2014. október 12-én nem lehet megtartani. 

2.3. Települési nemzetiségi önkormányzati választásra tehát Ba-
latonalmádiban nem kerül sor, de azok a Balatonalmádiban nem-
zetiség választópolgáraként regisztrált választópolgárok, akik nem-
zetiségének területi (megyei) és országos önkormányzati választá-
sán részt vehetnek, a Helyi Választási Bizottság előtt adhatják le sza-
vazatukat. 

2.4. A nemzetiségi önkormányzati szavazás ideje: 2014. október 
12-én 6.00 - 19.00 óra.

2.5. A nemzetiségi önkormányzati szavazás helye: 

Nemzetiségi szavazás helye Nemzetiségi szavazóhelyiség címe
Városháza 8220 Balatonalmádi, Széchenyi st. 1.

2.6. 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. 

2.7. Az átjelentkezés és a mozgóurna igénylés szabályai megegyez-
nek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
alkalmazandó, az 1.4, 1.5. pontban ismertetett szabályokkal. 

2.8. A Helyi Választási Bizottság nemzetiségenként külön-külön 
vezeti a Balatonalmádiban lakcímmel rendelkező, nemzetiségi vá-
lasztóként regisztrált polgárok névjegyzéket és a mozgóurnát igény-
lő választópolgárok jegyzékét. Mivel települési német nemzetiségi ön-
kormányzati választásra nem kerül sor, a nemzetiségi választópolgár-
ként regisztrált polgár legfeljebb 2 zöld színű nemzetiségi szavazóla-
pot kap: az adott területi nemzetiségi önkormányzati választás szava-
zólapját annak a nemzetiségnek a választópolgára, amelynek területi 
önkormányzati választására sor kerül illetve az adott, országos nemze-
tiségi önkormányzati választás szavazólapját. Veszprém megyében né-
met nemzetiségi és roma nemzetiségi területi választás lesz. (A német 
nemzetiségi szavazólapon 1 lista, a roma nemzetiségi szavazólapon 2 
lista szerepel. Az országos nemzetiségi listák száma 29, a román, ör-
mény, ruszin, lengyel, német,  horvát, szlovák, görög, bolgár,  szerb, 
roma,  szlovén,  ukrán nemzetiségek állítottak országos listát.)   

A szavazólap mellé egy zöld színű, biztonsággal záródó boríté-
kot ad a Helyi Választási Bizottság, amelyen feltünteti a nemzetiség 
megnevezését. A borítékot le kell zárni! E szavazatokat a Helyi Vá-
lasztási Bizottság nem számolja meg, hanem a lezárt borítékokat a 
HVI-n keresztül továbbítja a Területi Választási Bizottságnak. 

2.9. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a sze-
mélyazonosság és lakcím vagy személyazonosító igazolása, a nem-
zetiségi névjegyzék aláírása, a szavazás mozzanatai megegyeznek a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánál al-
kalmazott eljárással azzal a különbséggel, hogy a zöld borítékot le 
kell ragasztani. 

3. A választási kampányról
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. októ-

ber 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolsá-

gon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. 
október 12-én nem folytatható. 2014. október 12-én választási gyű-
lés nem tartható, valamint politikai reklámot nem lehet közzétenni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni a te-
levízióban és a rádióban. Az exit poll közvélemény-kutatás eredmé-
nye a szavazás befejezését követően, 2014. október 12-én 19.00 óra 
után hozható nyilvánosságra.

4. 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 bi-
zottság megbízott tagjainak bejelentése. 

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI vez. helyettes (I. em. 29. szoba,  
telefon +36 88 542 447): általános választási tudnivalók.

Dr. Gáspár-Fekete Judit HVI tag (I. em 37. szoba, telefon: +36 
88 542 430): Helyi Választási Bizottság titkári teendők, jogorvoslat 

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (fölszint 6. szoba, telefon: +36 
88 542 470): központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 

átjelentkezés, 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 

lével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékében szerepel. 

A szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállí-
tás nem végezhető.

A helyi választásokon a választópolgárok három szavazólapot 
kapnak. Külön szavazólap szolgál a települési önkormányzati képvi-
selők (un. egyéni listás), a polgármester és a megyei közgyűlés tag-
jainak választására.

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

• a helyi önkormányzati képviselők megválasztására szolgáló sza-
vazólapon legalább 1, legfeljebb 8 jelöltre, (a szavazólapon 24 jelölt 
neve szerepel a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben) 

• a polgármester választására szolgáló szavazólapon egy jelöltre, (a 
szavazólapon 4 jelölt neve szerepel a Helyi Választási Bizottság által  
kisorsolt sorrendben) 

• a megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló szavazó-
lapon egy listára (szavazólapon 5 lista szerepel a Területi Választási 
Bizottság által kisorsolt sorrendben), 

a jelölt vagy lista feletti vagy melletti körbe, tollal elhelyezett, egy-
mást metsző két vonallal (X, +) lehet. Szavazni kizárólag a személy-
azonosság és a lakcím vagy személyi azonosító igazolására alkalmas, 
érvényes igazolványok bemutatása és szavazólap átvételét igazolan-
dó, a névjegyzék aláírása után lehet. 

Személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok
magyar hatóság által kiállított: személyazonosító igazolvány, (kár-

tya formátumú, régi típusú – kemény és puha borítójú - könyvecs-
ke formájú, ideiglenes személyi igazolvány, külföldi állampolgárok 
számára kiállított személyazonosító igazolvány), más uniós tagállam 
által kiállított személyi igazolvány – nem magyar állampolgárságú 
választópolgárok esetén, 

- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél,
-  más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állam-

polgárságú választópolgár esetén), 

Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
- lakcím bejelentésről szóló átvételi elismervény, 
-  régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyi-

ben tartalmazza a lakcímet. 

Személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok 
-  személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkár-

tya hátoldala), 
- hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről, 

1.2. A választás eredménye
A választás szavazóköri eredményét a szavazatszámláló bizottság, 

az önkormányzati képviselők és a polgármester választás választó-
kerületi eredményét – a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján – a He-
lyi Választási Bizottság állapítja meg. A választást követően a jegyző-
könyvek egy példánya a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hi-
vatal titkárságán 2014. október 15-én 16.00 óráig megtekinthető.

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

zetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: Nektv.) alapján Balatonalmádi városban a német települési 
nemzetiségi önkormányzati választást kitűzte. 

Festőiskola a Bármikorban

Az e számunk-
ban látható gyer-
mekfestmények a 
Gyermekterasz Fes-
tőiskolában készül-
tek, a „Víz és a ma-
dár” témakörben

Felber Sára festménye

Sebestyén Ábel festménye
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2.
KEPLI LAJOS
JOBBIK

Tisztelt vörösberényi, budatavai, 
káptalanfüredi és belvárosi polgárok, 
kedves balatonalmádi lakosok! 

Engedjék meg, hogy első szavam a 
köszöneté legyen. Köszönöm minden-
kinek, aki az országgyűlési választáso-
kon szavazatával megtisztelt! Adódik a 
kérdés, amit leggyakrabban feltesznek 
nekem: miért akarja valaki második parlamenti képviselői ciklusát pol-
gármesteri székre cserélni? Balatonalmádi, ahol családi otthonomat ala-
pítottam, és ahol életemet feleségemmel és három gyermekemmel élni 
kívánom, a legkedvesebb hely számomra. Ezért a városért és a Balato-
nért igyekeztem tenni az elmúlt években is egyetlen helyben élő parla-
menti képviselőként. Sajnos a város jelenlegi vezetése ebben nem volt 
partner, nem használta ki a benne rejlő lehetőségeket. 

Politikai tevékenységem során sosem a pártállást, mindig az a mö-
gött rejlő embert néztem és azt, hogy hogyan tudok vele hazánkat épít-
ve együttműködni. Ennek köszönhetően sikeres vizsgálóbizottságot ve-
zettem a vörösiszap-katasztrófa kivizsgálására, és jó kapcsolatrendszert 
építettem ki, együtt dolgozva napi szinten kormánypárti képviselőkkel 
is. Polgármesterré választásom esetén négy és fél éves honatyai tapasz-
talataim és kapcsolatrendszerem még aktívabban tudom Almádi fejlő-
désének szolgálatába állítani. Ezzel kapcsolatban egy fontos téveszmét 
kell még tisztáznunk: mégpedig azt, hogy csak kormánypárti vezeté-
sű település juthat pályázati forrásokhoz, beruházásokhoz. A jobbikos 
vezetésű Tiszavasvári az elmúlt években hasonló, vagy nagyobb össze-
gű fejlesztési forráshoz jutott, mint a kormánypárti vezetésű Balaton-
almádi ugyanebben az időszakban. Véleményem szerint a pártpolitika 
nem szabad, hogy szerepet játsszon egy város vezetésében. Csak Almá-
di érdekei számítanak, hogy városunk végre fejlődésnek indulhasson. 

Valaha a Balaton egyik legnépszerűbb települése voltunk. Szívesen 
jöttek a turisták, de a helyben élők is találtak megélhetést, a fiata-
lok szórakozási lehetőséget, volt fejlődés, voltak üzletek, szórakozó-
helyek szép számmal. Sajnos az utóbbi évtizedben egy folyamatos le-
épülésnek vagyunk szemtanúi. Óriási szükség van új munkahelyek-
re, egész évben turistákat vonzó, helyi vállalkozók bevonásával meg-
valósított beruházásokra. Programunkból három fontos momentu-
mot emelnék ki. Fel kell szabadítani a vízpartot. Jelenleg kerítésekbe 
ütközünk mindenhol, ha a tópartra akarnak jutni. Ilyet Nyugat-eu-
rópai tavaknál vagy déli tengerpartokon sehol nem láthatunk. A Ba-
laton mindenkié, visszaadjuk azt az embereknek. Horgászoknak, vízi 
sportok szerelmeseinek, sétálóknak, strandolni vágyóknak. Fedett vá-
sárcsarnokot kell építeni, ahol az árusok és portékáik nincsenek kitéve 
az időjárás viszontagságainak, és méltó körülmények között vásárol-
hatnak télen-nyáron a helyi lakosok és az ide érkező vendégek. Har-
madsorban fejleszteni kell a közlekedést. A gyalogosok és a kerékpá-
rosok, babakocsit toló kismamák sok helyen konkrét balesetveszély-
nek vannak kitéve járdák és kerékpárutak hiányában. A távolabbi vá-
rosrészekben élők elszigetelve érezhetik magukat, számukra önkor-
mányzati üzemeltetésű járművet kell forgalomba állítani, mely reg-
gelente a berényi, budatavai és káptalani óvodásokat és kisiskolásokat 
gyűjtené össze, napközben a mozgásukban korlátozott időseknek és 
betegeknek segítene az orvoshoz, a postára vagy bevásárolni eljutni. 
Számtalan példát említhetnék még, de helyszűke miatt most nem te-
szem. Egyébként is vezérelvem, hogy beszéljenek a tettek a szavak he-
lyett! Önökkel, itt élőkkel közösen, egy fejlődő Almádiért!

4.
KESZEY JÁNOS
FIDESZ-KDNP

Tisztelt Választópolgárok!

Amikor nyolc évvel ezelőtt kiálltam 
önök elé, még kevesen ismertek. Fontos-
nak tartottam, és tartom ma is, hogy a 
választópolgárok tudják a jelöltről, mivel 
foglalkozik, miben hisz, mihez ért, hon-
nan jön? Talán az akkori bemutatkozás-
nak is köszönhettem, hogy végül elnyer-
tem a szavazópolgárok bizalmát. Ennek immár nyolc esztendeje. Az az-
óta eltelt években mindig arra törekedtem, hogy megháláljam a kezde-
ti bizalmat, és minden erőmmel a közösség javát szolgáljam. Két ciklus, 
nyolc év polgármesterség után sok mindent tudnak rólam. Mégis úgy 
gondoltam, hogy annyi minden történt ez alatt a nyolc év alatt, hogy ér-
demes ismét bemutatkoznom, érdemes ismét a kezdetektől elindulnunk. 

Keszey János vagyok, 56 éves, nős, háromgyermekes családapa. Fő-
iskolai tanulmányaimat és tíz éves munkaviszonyt leszámítva gyermek-
korom óta ebben a városban élek, itt végeztem az általános iskolát, ide 
tértem vissza, itt fogtam bele vállalkozásomba. Bár laktam Budapesten 
is, mégis ebben a városban vagyok otthon, és nem tudom elképzelni, 
hogy máshol éljek. 2006-ban, mikor sok tapasztalattal még nem ren-
delkeztem, és a homlokom is alacsonyabb volt, úgy döntöttem, hogy az 
addig megszerzett tudásomat a városom javára szeretném fordítani. A 
környezetem támogatta az elhatározásomat, ezért elindultam a választá-
sokon a polgármesteri címért. Sikerült nyernem, négy évvel később pe-
dig másodszor is elnyertem a választópolgárok bizalmát.

Most főként arról szeretnék beszélni, hogyan értékelem az elmúlt 
évek munkáját. Ebben az időszakban a város ritkán látható fejlődé-
sen ment keresztül – még ha ezt egyesek a kampány hevében haj-
lamosak elfelejteni – sikerült úrrá lenni a nehézségeken, megte-
remtettük az alapjait a jövő növekedésének, és mindent összevetve, 
megerősödve vághatunk neki az évtized második felének.

A város szociális intézményrendszere zavartalanul működött az 
elmúlt négy évben. A volt orvosi rendelő épületét érintő felújítás 
következtében javult a Szociális Alapszolgáltató Központ szolgál-
tatási színvonala. Az önkormányzat pályázat segítségével valósítot-
ta meg városunk utóbbi évek legnagyobb beruházását a Balatonal-
mádi Egészségügyi Központot. A körülmények korszerűsítésével és 
a rendelések profiljának szélesítésével magas színvonalú, ellátást tu-
dunk nyújtani a helyi, valamint a kistérségi betegek számára. A te-
lepüléskép javító pályázaton elnyert támogatásból folytatódott a vá-
rosközpont szépítése, melynek keretében az Egészségügyi Központ 
előtti park felújításán túl, elkészült a Babits Mihály utca és a mel-
lette lévő parkoló felújítása. Az elmúlt négy év jelentős változásokat 
hozott az intézményrendszer tekintetében is. 2013. január elsejével 
Balatonalmádi járási, és tankerületi központ lett. 

Ebben a terjedelemben lehetetlen felsorolni mi minden történt az el-
múlt ciklusban. Az évek alatt rengeteg segítőkész emberrel találkoztam. 
Szeretném megköszönni önöknek, hogy tanácsaikkal, munkájukkal, a 
város ügyei iránt tanúsított érdeklődésükkel kivették a részüket a köz-
ügyekből! Mindez rengeteg erőt adott a mindennapi munkám során. 

Számomra megtiszteltetés volt, hogy az elmúlt nyolc évben vá-
rosomat szolgálhattam. Úgy érzem, elég energia és lelkesedés van 
bennem ahhoz, hogy tudásommal és tapasztalatommal a következő 
öt évben is polgármesterként – a FIDESZ-KDNP jelöltekkel egye-
temben – tegyek a közösség érdekeiért. Bízom abban, hogy az önök 
támogatásával erre lehetőségem is lesz!

1.
JÓSA GÁBOR
független

Tisztelt balatonalmádi polgárok!

Jósa Gábor, 51 éves, harmadik 
generációs balatonalmádi lakos va-
gyok. Tanulmányaimat a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában kezd-
tem, majd a balatonfüredi Lóczy La-
jos Gimnázium után a KATE Mo-
sonmagyaróvári Mezőgazdaság tu-
dományi karán szereztem diplomát, mint agrármérnök.

Édesapám dr. Jósa Elemér évtizedeken keresztül mint háziorvos, 
illetve az első szabadon választott önkormányzatban alpolgármes-
terként tevékenykedett élete végéig. Az ő szellemi örökségét, tánto-
ríthatatlan, jó értelemben vett jobboldaliságát, polgári értékrendjét 
kívánom a közösség szolgálatába állítani.

Lassan negyed század telt el azóta, hogy késő nyári napokon, 
otthonunkban éjszakába nyúló beszélgetések alkalmával, érde-
kes emberekkel találkoztam, akik Balatonalmádi jövőjéről vizio-
náltak. Ma a családommal ugyanabban a házban élek, és baráta-
immal hasonló dolgokról beszélgetünk. Ami közös a régen hal-
lott gondolatok és a maiak között, hogy legyen végre egy elképze-
lés arról, milyen arculata legyen városunknak. Ennek hiányában 
csak telnek az évek, és a környező települések elhaladnak mellet-
tünk fejlődnek, karakteresebbé válnak. Még van tartalék, termé-
szeti adottságaink még mindig megvannak, de lemaradunk ab-
ban a versenyben, ami arról dönt, melyik település lép a fejlő-
dés útjára. Hol telepednek le új polgárok, családok, melyik tele-
pülés tudja megtartani a felnövő gyermekeit? A kezdetekben fel-
pezsdült kulturális élet, amit városunk zászlójára tűzni akart, seké-
lyesebbé vált. Valódi munkahelyeket teremtő beruházás nem va-
lósult meg évek óta. Nincs a városnak pályakezdőket segítő prog-
ramja. A helyi vállalkozók nem élveznek elsőbbséget a városi be-
ruházások során.

A korábbi években Balatonalmádit fémjelző épületek, attrak-
ciók nem most szűntek meg, de az elmúlt évek során sem való-
sultak meg azokat maradéktalanul helyettesítő létesítmények. 
Néhány lelkes fiatal pedagógus elszántsága és munkája ered-
ményeképpen a gyermekeink tudnak sportolni, de miért nem 
használjuk ki azokat a lehetőségeket, amiket az itt élő jelenle-
gi és volt élsportolók közösségi életbe való bevonása jelentene. 
Miért járatják gyerekeiket sokan Veszprémbe iskolába, Fűzfő-
re bölcsödébe? 2014-ben miért kell a nyugdíjasoknak gyalog, 
vagy családtagjaik segítségét igénybe véve közlekedniük helyi 
járat hiányában? Miért szemetesek az utcáink? Miért kell, hogy 
kevesebbet érjenek ingatlanjaink, a csopaki, füredi polgárok 
ingatlanjainál?

Meglátásom szerint lehet változtatni. Lehetne közvetlenebb 
kapcsolat a város vezetői és a polgárok között, lehetne évente 
többször is közmeghallgatás, lehetne helyi járat, lehetne arról is 
híres Almádi, hogy reggelre mindig tiszták az utcák, üresek a sze-
métgyűjtők.

Mindehhez változás kell. Változni egy város csak akkor tud, ha 
friss gondolatok, új szemlélet, ezeket közvetítő emberek válnak ré-
szeseivé a közéletnek. Eddigi életem, szellemi örökségem, jobb ol-
dali konzervatív értékrendem, amivel az országgyűlési választásokon 
is mindig a polgári oldalt támogattam késztetett erre a szolgálatra 
való jelentkezésre. Kérem, adjanak esélyt a változásnak!

3.
PLELL ÁGOTA
Dankó Ágota
független

Születésemtől helyi, balatonalmádi 
polgár vagyok. Szociálpedagógus dip-
lomámat közösségfejlesztésből írtam. 
A férjemmel 26 éve családot is itt alapí-
tottunk. Három nagyszerű gyerekünk 
van, akik már a saját útjukat járják. 

Szeretek Almádiban élni. Vonzóvá 
teszi, hogy a víz szerves része a város-
nak, hogy az Öreg-hegy átöleli a partot, szemet kápráztatóvá teszi a 
látványt. Az utcán sétálva ismerős arcok köszönnek vissza.

Gyerekként az ország más tájain járva én voltam az irigyelt „Al-
mádi”, mert tudták, hogy ez a hely egy kincses doboz. Az emberek 
befogadóbbak, nyitottabbak voltak. 

Kamasz koromban a Panoráma Klub volt a fiatalok közössé-
gi tere. Számtalan zenés vacsorázó, éjszakai szórakozó hely, kocs-
ma, ételbár, büfé volt, minden korosztálynak és igénynek meg-
felelően. 

Iskolába együtt jártunk a nevelőotthonosokkal. Bárki számára 
volt elérhető sportkör, számtalan szakkör. A focisták edzésről jövet 
egy fröccsel fejezték be a napot az „Agórán”, a „gombáknál”. 

Az itteniek a közeli településeken dolgoztak, és utazással együtt 
sem kellett a családjuktól távol lenni. 

Ez a retró város a múlt, ahol jó volt élni, ahonnan nem vágytunk 
el, ahol a gyerekeinket fel akartuk nevelni! 

DE lehetne ez egy jövőkép is? Almádiak! 
Ha tetszik a gondolat, hogy teremtsük meg az ideális mindenna-

pi környezetet magunknak, akkor beszélgetnünk kell! 
Öntudatos polgárokra van szükség, akiknek vannak újító ötlete-

ik, elfogadják és kezdeményezik az együttműködést és a változást! 
Őrizzük meg és gyarapítsuk a város vagyonát! Ne lehessen titok-

ban eladni értékes, parti ingatlanokat! 
A strandok mindenkié. Nyissuk ki azokat! Nem adjuk vállal-

kozásoknak. Kiemelt támogatást a vízi sportoknak! Egyesületet, 
sportiskolát a gyerekeinknek! Legyen biciklivel, babakocsival, ke-
rekesszékkel is megközelíthető a part a belváros felől! Adjunk a ke-
rékpáros turizmusnak nagyobb teret! Bringa találkozókat! Korsze-
rűsítsük a közintézmények energetikai ellátását! A Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium épületgépészeti felújítására beadott pályá-
zatnak örüljünk együtt! (Új döntés.) A fiataloknak extrémsport-
pályát teret adva nemzetközi versenyeknek! Városi ifjúsági progra-
mokat egész évben! A városrészeket szorosabbra fűzni közlekedés-
sel, programokkal, turizmussal! A meglévő kultúrház legyen nyi-
tott mindenki számára! Beszélgetős, társasági helyekre van szük-
ség. A kreativitásunk az, amivel naggyá tehetjük szűkebb és tágabb 
környezetünket!

A sok Balaton-parti település között akkor leszünk vonzóbbak, ha 
az identitásunk erős. Hogy kik vagyunk, mit akarunk, azt a közös-
ség segít tudatosítani. 

Az innovációt, helyi vállalkozásokat támogatnunk kell adóked-
vezménnyel, vagy egyéb speciális juttatásokkal. A pályakezdőknek 
vállalkozói patrónus rendszert! Közösségi irodákat! 

Polgármesterként feladatom lesz a helyi, a betelepülő és a nyara-
ló tulajdonos érdekeit egyaránt képviselni, mert fontos a jóllétünk, 
hogy ne kelljen elmenni új életet keresni idegen országokba. 

Éljünk 2014 október 12-én a jogunkkal. Akarjuk a demokráciát!
Az Ön-kormányzók Szövetsége mi vagyunk! 
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2.
KEPLI LAJOS
JOBBIK

Tisztelt vörösberényi, budatavai, 
káptalanfüredi és belvárosi polgárok, 
kedves balatonalmádi lakosok! 

Engedjék meg, hogy első szavam a 
köszöneté legyen. Köszönöm minden-
kinek, aki az országgyűlési választáso-
kon szavazatával megtisztelt! Adódik a 
kérdés, amit leggyakrabban feltesznek 
nekem: miért akarja valaki második parlamenti képviselői ciklusát pol-
gármesteri székre cserélni? Balatonalmádi, ahol családi otthonomat ala-
pítottam, és ahol életemet feleségemmel és három gyermekemmel élni 
kívánom, a legkedvesebb hely számomra. Ezért a városért és a Balato-
nért igyekeztem tenni az elmúlt években is egyetlen helyben élő parla-
menti képviselőként. Sajnos a város jelenlegi vezetése ebben nem volt 
partner, nem használta ki a benne rejlő lehetőségeket. 

Politikai tevékenységem során sosem a pártállást, mindig az a mö-
gött rejlő embert néztem és azt, hogy hogyan tudok vele hazánkat épít-
ve együttműködni. Ennek köszönhetően sikeres vizsgálóbizottságot ve-
zettem a vörösiszap-katasztrófa kivizsgálására, és jó kapcsolatrendszert 
építettem ki, együtt dolgozva napi szinten kormánypárti képviselőkkel 
is. Polgármesterré választásom esetén négy és fél éves honatyai tapasz-
talataim és kapcsolatrendszerem még aktívabban tudom Almádi fejlő-
désének szolgálatába állítani. Ezzel kapcsolatban egy fontos téveszmét 
kell még tisztáznunk: mégpedig azt, hogy csak kormánypárti vezeté-
sű település juthat pályázati forrásokhoz, beruházásokhoz. A jobbikos 
vezetésű Tiszavasvári az elmúlt években hasonló, vagy nagyobb össze-
gű fejlesztési forráshoz jutott, mint a kormánypárti vezetésű Balaton-
almádi ugyanebben az időszakban. Véleményem szerint a pártpolitika 
nem szabad, hogy szerepet játsszon egy város vezetésében. Csak Almá-
di érdekei számítanak, hogy városunk végre fejlődésnek indulhasson. 

Valaha a Balaton egyik legnépszerűbb települése voltunk. Szívesen 
jöttek a turisták, de a helyben élők is találtak megélhetést, a fiata-
lok szórakozási lehetőséget, volt fejlődés, voltak üzletek, szórakozó-
helyek szép számmal. Sajnos az utóbbi évtizedben egy folyamatos le-
épülésnek vagyunk szemtanúi. Óriási szükség van új munkahelyek-
re, egész évben turistákat vonzó, helyi vállalkozók bevonásával meg-
valósított beruházásokra. Programunkból három fontos momentu-
mot emelnék ki. Fel kell szabadítani a vízpartot. Jelenleg kerítésekbe 
ütközünk mindenhol, ha a tópartra akarnak jutni. Ilyet Nyugat-eu-
rópai tavaknál vagy déli tengerpartokon sehol nem láthatunk. A Ba-
laton mindenkié, visszaadjuk azt az embereknek. Horgászoknak, vízi 
sportok szerelmeseinek, sétálóknak, strandolni vágyóknak. Fedett vá-
sárcsarnokot kell építeni, ahol az árusok és portékáik nincsenek kitéve 
az időjárás viszontagságainak, és méltó körülmények között vásárol-
hatnak télen-nyáron a helyi lakosok és az ide érkező vendégek. Har-
madsorban fejleszteni kell a közlekedést. A gyalogosok és a kerékpá-
rosok, babakocsit toló kismamák sok helyen konkrét balesetveszély-
nek vannak kitéve járdák és kerékpárutak hiányában. A távolabbi vá-
rosrészekben élők elszigetelve érezhetik magukat, számukra önkor-
mányzati üzemeltetésű járművet kell forgalomba állítani, mely reg-
gelente a berényi, budatavai és káptalani óvodásokat és kisiskolásokat 
gyűjtené össze, napközben a mozgásukban korlátozott időseknek és 
betegeknek segítene az orvoshoz, a postára vagy bevásárolni eljutni. 
Számtalan példát említhetnék még, de helyszűke miatt most nem te-
szem. Egyébként is vezérelvem, hogy beszéljenek a tettek a szavak he-
lyett! Önökkel, itt élőkkel közösen, egy fejlődő Almádiért!

4.
KESZEY JÁNOS
FIDESZ-KDNP

Tisztelt Választópolgárok!

Amikor nyolc évvel ezelőtt kiálltam 
önök elé, még kevesen ismertek. Fontos-
nak tartottam, és tartom ma is, hogy a 
választópolgárok tudják a jelöltről, mivel 
foglalkozik, miben hisz, mihez ért, hon-
nan jön? Talán az akkori bemutatkozás-
nak is köszönhettem, hogy végül elnyer-
tem a szavazópolgárok bizalmát. Ennek immár nyolc esztendeje. Az az-
óta eltelt években mindig arra törekedtem, hogy megháláljam a kezde-
ti bizalmat, és minden erőmmel a közösség javát szolgáljam. Két ciklus, 
nyolc év polgármesterség után sok mindent tudnak rólam. Mégis úgy 
gondoltam, hogy annyi minden történt ez alatt a nyolc év alatt, hogy ér-
demes ismét bemutatkoznom, érdemes ismét a kezdetektől elindulnunk. 

Keszey János vagyok, 56 éves, nős, háromgyermekes családapa. Fő-
iskolai tanulmányaimat és tíz éves munkaviszonyt leszámítva gyermek-
korom óta ebben a városban élek, itt végeztem az általános iskolát, ide 
tértem vissza, itt fogtam bele vállalkozásomba. Bár laktam Budapesten 
is, mégis ebben a városban vagyok otthon, és nem tudom elképzelni, 
hogy máshol éljek. 2006-ban, mikor sok tapasztalattal még nem ren-
delkeztem, és a homlokom is alacsonyabb volt, úgy döntöttem, hogy az 
addig megszerzett tudásomat a városom javára szeretném fordítani. A 
környezetem támogatta az elhatározásomat, ezért elindultam a választá-
sokon a polgármesteri címért. Sikerült nyernem, négy évvel később pe-
dig másodszor is elnyertem a választópolgárok bizalmát.

Most főként arról szeretnék beszélni, hogyan értékelem az elmúlt 
évek munkáját. Ebben az időszakban a város ritkán látható fejlődé-
sen ment keresztül – még ha ezt egyesek a kampány hevében haj-
lamosak elfelejteni – sikerült úrrá lenni a nehézségeken, megte-
remtettük az alapjait a jövő növekedésének, és mindent összevetve, 
megerősödve vághatunk neki az évtized második felének.

A város szociális intézményrendszere zavartalanul működött az 
elmúlt négy évben. A volt orvosi rendelő épületét érintő felújítás 
következtében javult a Szociális Alapszolgáltató Központ szolgál-
tatási színvonala. Az önkormányzat pályázat segítségével valósítot-
ta meg városunk utóbbi évek legnagyobb beruházását a Balatonal-
mádi Egészségügyi Központot. A körülmények korszerűsítésével és 
a rendelések profiljának szélesítésével magas színvonalú, ellátást tu-
dunk nyújtani a helyi, valamint a kistérségi betegek számára. A te-
lepüléskép javító pályázaton elnyert támogatásból folytatódott a vá-
rosközpont szépítése, melynek keretében az Egészségügyi Központ 
előtti park felújításán túl, elkészült a Babits Mihály utca és a mel-
lette lévő parkoló felújítása. Az elmúlt négy év jelentős változásokat 
hozott az intézményrendszer tekintetében is. 2013. január elsejével 
Balatonalmádi járási, és tankerületi központ lett. 

Ebben a terjedelemben lehetetlen felsorolni mi minden történt az el-
múlt ciklusban. Az évek alatt rengeteg segítőkész emberrel találkoztam. 
Szeretném megköszönni önöknek, hogy tanácsaikkal, munkájukkal, a 
város ügyei iránt tanúsított érdeklődésükkel kivették a részüket a köz-
ügyekből! Mindez rengeteg erőt adott a mindennapi munkám során. 

Számomra megtiszteltetés volt, hogy az elmúlt nyolc évben vá-
rosomat szolgálhattam. Úgy érzem, elég energia és lelkesedés van 
bennem ahhoz, hogy tudásommal és tapasztalatommal a következő 
öt évben is polgármesterként – a FIDESZ-KDNP jelöltekkel egye-
temben – tegyek a közösség érdekeiért. Bízom abban, hogy az önök 
támogatásával erre lehetőségem is lesz!

1.
JÓSA GÁBOR
független

Tisztelt balatonalmádi polgárok!

Jósa Gábor, 51 éves, harmadik 
generációs balatonalmádi lakos va-
gyok. Tanulmányaimat a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában kezd-
tem, majd a balatonfüredi Lóczy La-
jos Gimnázium után a KATE Mo-
sonmagyaróvári Mezőgazdaság tu-
dományi karán szereztem diplomát, mint agrármérnök.

Édesapám dr. Jósa Elemér évtizedeken keresztül mint háziorvos, 
illetve az első szabadon választott önkormányzatban alpolgármes-
terként tevékenykedett élete végéig. Az ő szellemi örökségét, tánto-
ríthatatlan, jó értelemben vett jobboldaliságát, polgári értékrendjét 
kívánom a közösség szolgálatába állítani.

Lassan negyed század telt el azóta, hogy késő nyári napokon, 
otthonunkban éjszakába nyúló beszélgetések alkalmával, érde-
kes emberekkel találkoztam, akik Balatonalmádi jövőjéről vizio-
náltak. Ma a családommal ugyanabban a házban élek, és baráta-
immal hasonló dolgokról beszélgetünk. Ami közös a régen hal-
lott gondolatok és a maiak között, hogy legyen végre egy elképze-
lés arról, milyen arculata legyen városunknak. Ennek hiányában 
csak telnek az évek, és a környező települések elhaladnak mellet-
tünk fejlődnek, karakteresebbé válnak. Még van tartalék, termé-
szeti adottságaink még mindig megvannak, de lemaradunk ab-
ban a versenyben, ami arról dönt, melyik település lép a fejlő-
dés útjára. Hol telepednek le új polgárok, családok, melyik tele-
pülés tudja megtartani a felnövő gyermekeit? A kezdetekben fel-
pezsdült kulturális élet, amit városunk zászlójára tűzni akart, seké-
lyesebbé vált. Valódi munkahelyeket teremtő beruházás nem va-
lósult meg évek óta. Nincs a városnak pályakezdőket segítő prog-
ramja. A helyi vállalkozók nem élveznek elsőbbséget a városi be-
ruházások során.

A korábbi években Balatonalmádit fémjelző épületek, attrak-
ciók nem most szűntek meg, de az elmúlt évek során sem való-
sultak meg azokat maradéktalanul helyettesítő létesítmények. 
Néhány lelkes fiatal pedagógus elszántsága és munkája ered-
ményeképpen a gyermekeink tudnak sportolni, de miért nem 
használjuk ki azokat a lehetőségeket, amiket az itt élő jelenle-
gi és volt élsportolók közösségi életbe való bevonása jelentene. 
Miért járatják gyerekeiket sokan Veszprémbe iskolába, Fűzfő-
re bölcsödébe? 2014-ben miért kell a nyugdíjasoknak gyalog, 
vagy családtagjaik segítségét igénybe véve közlekedniük helyi 
járat hiányában? Miért szemetesek az utcáink? Miért kell, hogy 
kevesebbet érjenek ingatlanjaink, a csopaki, füredi polgárok 
ingatlanjainál?

Meglátásom szerint lehet változtatni. Lehetne közvetlenebb 
kapcsolat a város vezetői és a polgárok között, lehetne évente 
többször is közmeghallgatás, lehetne helyi járat, lehetne arról is 
híres Almádi, hogy reggelre mindig tiszták az utcák, üresek a sze-
métgyűjtők.

Mindehhez változás kell. Változni egy város csak akkor tud, ha 
friss gondolatok, új szemlélet, ezeket közvetítő emberek válnak ré-
szeseivé a közéletnek. Eddigi életem, szellemi örökségem, jobb ol-
dali konzervatív értékrendem, amivel az országgyűlési választásokon 
is mindig a polgári oldalt támogattam késztetett erre a szolgálatra 
való jelentkezésre. Kérem, adjanak esélyt a változásnak!

3.
PLELL ÁGOTA
Dankó Ágota
független

Születésemtől helyi, balatonalmádi 
polgár vagyok. Szociálpedagógus dip-
lomámat közösségfejlesztésből írtam. 
A férjemmel 26 éve családot is itt alapí-
tottunk. Három nagyszerű gyerekünk 
van, akik már a saját útjukat járják. 

Szeretek Almádiban élni. Vonzóvá 
teszi, hogy a víz szerves része a város-
nak, hogy az Öreg-hegy átöleli a partot, szemet kápráztatóvá teszi a 
látványt. Az utcán sétálva ismerős arcok köszönnek vissza.

Gyerekként az ország más tájain járva én voltam az irigyelt „Al-
mádi”, mert tudták, hogy ez a hely egy kincses doboz. Az emberek 
befogadóbbak, nyitottabbak voltak. 

Kamasz koromban a Panoráma Klub volt a fiatalok közössé-
gi tere. Számtalan zenés vacsorázó, éjszakai szórakozó hely, kocs-
ma, ételbár, büfé volt, minden korosztálynak és igénynek meg-
felelően. 

Iskolába együtt jártunk a nevelőotthonosokkal. Bárki számára 
volt elérhető sportkör, számtalan szakkör. A focisták edzésről jövet 
egy fröccsel fejezték be a napot az „Agórán”, a „gombáknál”. 

Az itteniek a közeli településeken dolgoztak, és utazással együtt 
sem kellett a családjuktól távol lenni. 

Ez a retró város a múlt, ahol jó volt élni, ahonnan nem vágytunk 
el, ahol a gyerekeinket fel akartuk nevelni! 

DE lehetne ez egy jövőkép is? Almádiak! 
Ha tetszik a gondolat, hogy teremtsük meg az ideális mindenna-

pi környezetet magunknak, akkor beszélgetnünk kell! 
Öntudatos polgárokra van szükség, akiknek vannak újító ötlete-

ik, elfogadják és kezdeményezik az együttműködést és a változást! 
Őrizzük meg és gyarapítsuk a város vagyonát! Ne lehessen titok-

ban eladni értékes, parti ingatlanokat! 
A strandok mindenkié. Nyissuk ki azokat! Nem adjuk vállal-

kozásoknak. Kiemelt támogatást a vízi sportoknak! Egyesületet, 
sportiskolát a gyerekeinknek! Legyen biciklivel, babakocsival, ke-
rekesszékkel is megközelíthető a part a belváros felől! Adjunk a ke-
rékpáros turizmusnak nagyobb teret! Bringa találkozókat! Korsze-
rűsítsük a közintézmények energetikai ellátását! A Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium épületgépészeti felújítására beadott pályá-
zatnak örüljünk együtt! (Új döntés.) A fiataloknak extrémsport-
pályát teret adva nemzetközi versenyeknek! Városi ifjúsági progra-
mokat egész évben! A városrészeket szorosabbra fűzni közlekedés-
sel, programokkal, turizmussal! A meglévő kultúrház legyen nyi-
tott mindenki számára! Beszélgetős, társasági helyekre van szük-
ség. A kreativitásunk az, amivel naggyá tehetjük szűkebb és tágabb 
környezetünket!

A sok Balaton-parti település között akkor leszünk vonzóbbak, ha 
az identitásunk erős. Hogy kik vagyunk, mit akarunk, azt a közös-
ség segít tudatosítani. 

Az innovációt, helyi vállalkozásokat támogatnunk kell adóked-
vezménnyel, vagy egyéb speciális juttatásokkal. A pályakezdőknek 
vállalkozói patrónus rendszert! Közösségi irodákat! 

Polgármesterként feladatom lesz a helyi, a betelepülő és a nyara-
ló tulajdonos érdekeit egyaránt képviselni, mert fontos a jóllétünk, 
hogy ne kelljen elmenni új életet keresni idegen országokba. 

Éljünk 2014 október 12-én a jogunkkal. Akarjuk a demokráciát!
Az Ön-kormányzók Szövetsége mi vagyunk! 
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3.
PANDUR FERENC
független

Kedves Vörösberényiek, Káptalanfürediek, 
Budatavaiak, Almádiak!

Minden településrészről lakosok és civil szer-
vezetek biztatására, a közigazgatásban eltöltött több évtizedes szak-
mai munkámra alapozva, a jövő feladataira felkészülten kérek is-
mét bizalmat. Köszönöm barátaim, ismerőseim ajánlását! Továbbra 
is képviselőként szeretném városunkat szolgálni! 

2002-2006 között a többség megtisztelő bizalmára építve Bala-
tonalmádi minden lakója érdekében végeztem polgármesteri mun-
kámat. 2006-tól önkormányzati képviselőként vettem részt a köz-
életben. Alsóörsön településépítésben és üzemeltetésben széleskörű 
tapasztalatot szereztem. Évtizedeken át igazoltam a bennem meglé-
vő összefogás készségét, teherbírásomat, feladatmegoldó képessége-
met. A közéleti munkára alkalmas, tisztességes, korrekt ember va-
gyok. Soha nem vezéreltek pártérdekek.

Vallom, hogy a testületbe hozzáértő, pártpolitikán felülemelkedni 
tudó, valódi együttműködésre, összefogásra, mások véleményét meghall-
gató és azt elfogadni képes társakra van szükség. Fontosnak tartom a la-
kossággal a hatékony párbeszédet, a fejlesztési célokat helyi civilekkel, vál-
lalkozókkal meghatározni. Tartalommal megtöltött élő gyakorlat legyen 
az összefogás a napi munkában. Bárki lesz is a polgármester, mindaddig 
támogatom, amíg az itt élők és a település érdekében dolgozik. 

 „…Mert nem lehetek kívülálló már, mert sorsa az enyém, mert 
ahogyan él, csak úgy élhetek én.” 

7.
KAJÁRI GYULA 
független

Nagyszüleim 1939-ben vettek egy kis házat 
és gyümölcsöst a Görgey utcában. Nagyapám a 
Nitrokémia munkatársa volt, szinte az alapítás-
tól nyugdíjazásáig. Édesapám 1953-tól a Dunai 
Vasműben dolgozott a mai Dunaújvárosban, de a forradalomban 
vállalt szerepe miatt 1956 végén elhagyni kényszerült az országot, 
én akkor kerültem Almádiba, nagyszüleimhez. Az általános iskola 
első két osztályát a mai Györgyi Dénes iskolában végeztem, majd 
1963-ban Budapestre kerültem. Ott tanultam tovább, ott kezdtem 
dolgozni, ott alapítottam családot, de minden szabad időnket lehe-
tőség szerint Almádiban töltöttük feleségemmel és gyermekeimmel. 
Mindhárom lányomat abban a templomban keresztelték, ahol an-
nak idején én is elsőáldozó voltam.

Közel negyven évig a kőolaj és kőolajtermékek nemzetközi keres-
kedelmével foglalkoztam, illetve 2003-tól egy az energia-ellátás biz-
tonságáért felelős szervezet pénzügyeit irányítottam. Immár 11 éve 
újra állandó lakosa vagyok városunknak feleségemmel és harmadik 
leányunkkal. 2009. nyara óta magánvállalkozóként dolgozom.

Azt szeretném és megválasztásom esetén azon fogok dolgozni, 
hogy Almádi identikus épületei ne pusztulhassanak tovább, kerül-
hessen sor az elhanyagolt városrészek rehabilitációjára. Legyen vá-
rosunknak olyan városépítészeti koncepciója és azt támogató rende-
leti és adózási háttere, amely vonzó befektetői, ingatlanfejlesztői cél-
ponttá teszi Almádit, aminek révén új munkahelyek jöhetnek létre.

Almádi épített környezete legyen méltó festői fekvéséhez.

8.
SZÁMFIRA BALÁZS
JOBBIK

Tisztelt Balatonalmádiak!

31 éves vagyok, Budataván lakom feleségemmel 
és 4 éves kislányommal. A Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola után Balatonfüreden a Lóczy Lajos Gimnáziumban érettsé-
giztem, majd kommunikáció-művelődésszervező diplomáimat a Zsig-
mond Király Főiskolán szereztem. Jelenleg a magyar országgyűlésnek 
dolgozom, Kepli Lajos országgyűlési képviselő asszisztenseként.

Balatonalmádi mély álomba merült és csak közös munkával 
ébreszthetjük fel! Az elmúlt ciklusokban nem történt előrelépés 
munkahelyteremtés és anyagi bevételt jelentő beruházások meg-
valósulása terén. A város fejlődéséhez pezsgő életre, fejlődő turiz-
musra, munkahelyeket teremtő beruházásokra, befektetőkre, a he-
lyi vállalkozók támogatására van szükség!

Ezek megvalósulása után fejleszteni kell az út- és járdahálózatot, 
a közterületeket, valóban akadály mentesíteni az aluljárót. Fontos, 
hogy ne legyen elhanyagolt Almádi egyik városrésze sem! Sürgős a 
Balatonalmádi fiatalok elvándorlásának megállítása, a családok se-
gítése. Ne ígéret, valóság legyen a bölcsőde. Várat magára a szóra-
kozási lehetőségek bővítése, a turisztikai szezon hosszabbítása. Meg 
kell oldani a városképet csúfító, magántulajdonban lévő ingatlanok 
rendbetételét, az illegális szemételhelyezés felszámolását. A kutyaba-
rátok számára kiépített kutyafuttatókat szeretnénk létesíteni.

Helyi civil szervezetek, egyesületek aktív tagjaként megtapasztal-
tam, hogy sikereket együtt érhetünk el. Közösen a fejlődő Almádiért!

A fentiekhez kérném támogatásukat október 12-én.

2. 
PLELL ÁGOTA
Dankó Ágota
független

Tisztelt Almádi Választópolgárok!

Képviselőként is azokért a célokért fogok dol-
gozni, amiket polgármesteri programomban megfogalmaztam. Fon-
tosnak tartom, hogy az almádi képviselőtestület új szemlélettel dol-
gozzon és az eddig elhanyagolt vagy elfedett kérdések is napirendre 
kerüljenek. (Pl. Miért égeti éjszakánként a szemetet a Kommunális 
Kft.?) A nyilvános kommunikáció legyen része a munkának a hétköz-
napokban is! Vita nélkül nincsenek megalapozott döntések. 

Közösségépítéssel Almádit egy élhetőbb településsé tehetjük, amely a 
fiatalok, az itt élők és az üdülő vendégek számára is kedvező. Az almá-
di intézmények és közlekedési lehetőségek korszerűsítése közös érdek. Az 
önkormányzati beruházásokról való döntéseknél is ezeknek kellene el-
sőbbséget élvezni az esztétikai, látszat szempontokkal szemben. Városunk 
kulturális életében is változásokra van szükség, hogy az almádi lakosok 
szélesebb rétege érezhesse sajátjának őket, adjunk teret az új ötleteknek, 
mert ez hozza össze az embereket. A „bebírók” és az őslakosok ismerjék 
meg egymást! A gimnáziummal legyen szorosabb kapcsolatunk progra-
mokkal, vetélkedőkkel, az idegen nyelvek kapcsán! Játékokat a közterekre 
minden korosztálynak! Az élelmiszerbolt hálózatot bővíteni kell!

Töltsük meg újra ezt a kincses dobozt, hogy értékeit megőrizhes-
sük és átadhassuk a gyerekeinknek! Tegyük együtt élhetőbbé ezt a 
várost, hogy ne kelljen elmennünk!

Éljünk 2014 október 12-én a jogunkkal. Akarjuk a demokráciát!
Az Ön-kormányzók Szövetsége mi vagyunk! 

6.
ILLÉS TIBOR
független

Kedves balatonalmádi választók!

1956-ban születtem Pápán, Nagyalásonyban 
nőttem fel, ott is végeztem az általános iskolát. 
Szakmunkásképzőbe Pápán jártam, mezőgazdasági gépszerelő szak-
ra. 1973-ban kerültem Balatonalmádiba a szép emlékű bauxit kuta-
tó vállalathoz. Munka mellett végeztem el a középiskolát és a techni-
kumot. 1978-80-ig katona voltam Zalaegerszegen, leszerelés után nő-
sültem meg. Feleségem Illés Tiborné, Erika, jelenleg óvónőként dol-
gozik Almádiban. Két felnőtt korú gyermekünk van 34 és 31 évesek. 
Mindketten Balatonalmádiban több éve már párkapcsolatban élnek. 
Jelenleg a Dunántúli Regionális Vízműnél dolgozom és Budataván 
lakom.

Céljaim és elképzeléseim egész Balatonalmádira kiterjednek. Vé-
leményem szerint a településen nem megoldott a csapadékvizek el-
vezetése, többek között ennek a problémának a megoldására szeret-
nék koncentrálni. 

További céljaim: 
- A volt bauxit sportpálya áldatlan állapotának megoldása
- Vörösberényi magtár épület sorsának megnyugtató rendezése
- Almádi területén lévő kerékpárutak felújítása
- A Tulipán szálló városunk szégyene, a kialakult helyzet mielőb-

bi orvoslása
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassanak az önkor-

mányzati választásokon, hogy képviselhessem Balatonalmádi érde-
keit! Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat!

4.
HEGYI ZOLTÁN RÓKUS
független

Már sokak által megismert programom főbb 
pontjainak lényege, hogy a Balatonalmádi lako-
sok vegyék birtokukba saját városukat minden 
területen.

A munkahelyeken, a döntéshozatalban, a vállalkozói szférában, a 
városkép alakításában.

Ha ezt meg tudjuk lépni a város bizton elindul a fejlődés útján.
Ehhez a programhoz kérem támogatásukat.
 
 

1. 
DR. DÁVID GYULA
FIDESZ-KDNP 

49 éves vagyok, születésem óta Balatonalmádiban 
élek. Nagyszüleim még az ’50-es években költöztek 
Almádiba, azóta családunkat minden szál ide köti. 
10 éves kisfiammal és édesanyámmal a Kisberényi 
utcában lakunk. Az orvosi egyetem elvégzése óta, 24 éve a Veszprémi 
Csolnoky Ferenc Kórházban dolgozom belgyógyász és gasztroenterológus 
szakorvosként, illetve 5 éve az orvos-igazgatói pozíciót is betöltöm. Uniós 
pályázatok készítésében és megvalósításában is részt veszek. 

Három cikluson keresztül voltam már városunk képviselő testületének 
tagja. Az elmúlt években városunk fejlődése új lendületet kapott, pályá-
zatainkkal a saját erőnk mellett több százmilliós állami és uniós támoga-
tást nyertünk el a fejlesztésekhez. Felelősen gazdálkodtunk, hitelfelvéte-
lek nélkül tudtuk biztosítani Almádi intézményeinek működését. Nem 
szorultunk állami konszolidációra, így idén 330 millió forint fejlesztési tá-
mogatást kaptunk a kormánytól. Az intézményekkel, civil szervezetekkel, 
egyesületekkel együttműködve, tevékenységüket támogatva a rendezvé-
nyek színvonalán sikerült javítani, fenntartható a programok sokszínűsé-
ge. Megőriztük értékeinket, büszkék lehetünk az eredményekre. A köz-
igazgatás átalakítása is zökkenőmentesen zajlott le, pedig járásközpont-
ként különösen sok feladat hárult az intézményeinkre.

Eredményeinket, programunkat a szórólapjainkon részletesen olvas-
hatják. Várjuk önöket a lakossági fórumokon, ahol ezeket részletesen is-
mertetni fogjuk. Kérem, az önkormányzati választáson szavazatukkal a 
FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltjeit, a polgármesteri cím elnyerésében 
Keszey Jánost támogassák, hogy a megkezdett munkát folytathassuk.

5.
JUHÁSZ-NAGY ILDIKÓ
független

Tisztelt almádi polgárok!

Megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem 
önöket városunk független önkormányzati képvise-
lőjelöltként. Juhász-Nagy Ildikó vagyok, két felnőtt gyermek édesany-
ja. Üzletvezetőként dolgozom a város központjában egy sport-, és szép-
ségszalonban. Magamat szívélyes, emberközpontú személynek tartom, a 
vörösberényi civil szervezetek életében jelenleg is tevékeny részt vállalok.

Vörösberényi lakosként legfontosabb célom képviselőként az lesz, 
hogy a helyi érdekeket képviseljem. Híd szerepre fogok törekedni a vá-
rosrész és a központ között, segíteni fogom a helyi érdekek megjelenését 
az önkormányzat munkájában, valamint a városhoz méltó életszínvonal 
megjelenését Vörösberényben. Fontos feladatom lesz képviselői munkám 
során a helyi utak állapotának javítása, járdák kialakítása, a csapadékvíz 
elvezetés megoldása, valamint a régóta ígért Tájház kialakítása. 

A jelenlegi városvezetés magas adókkal és adminisztrációs terhek-
kel megnehezít a helyi vállalkozói szféra fejlődését. Ez hosszabb távon 
az adóbevételek csökkenését és a fiatal nemzedék elvándorlását fogja 
okozni. Tervem, hogy ezen a gyakorlaton változtassunk, a helyi vállal-
kozók terheit csökkentsük, valamint a fiataljainkat hazacsábítsuk Ba-
latonalmádiba. Nem jó irány az sem, hogy Balatonalmádit a szlogen 
ellenére a fiatalabb nemzedék és a vendéglátó egységek nem „barátsá-
gos fürdővárosnak” ismerik, hanem olyan helynek, ahol 22 óra után 
megszűnik az élet. Ezen mindenképpen változtatnunk kell!

Ezekhez a terveimhez szeretném támogatásukat kérni.
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3.
PANDUR FERENC
független
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tapasztalatot szereztem. Évtizedeken át igazoltam a bennem meglé-
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szélesebb rétege érezhesse sajátjának őket, adjunk teret az új ötleteknek, 
mert ez hozza össze az embereket. A „bebírók” és az őslakosok ismerjék 
meg egymást! A gimnáziummal legyen szorosabb kapcsolatunk progra-
mokkal, vetélkedőkkel, az idegen nyelvek kapcsán! Játékokat a közterekre 
minden korosztálynak! Az élelmiszerbolt hálózatot bővíteni kell!

Töltsük meg újra ezt a kincses dobozt, hogy értékeit megőrizhes-
sük és átadhassuk a gyerekeinknek! Tegyük együtt élhetőbbé ezt a 
várost, hogy ne kelljen elmennünk!

Éljünk 2014 október 12-én a jogunkkal. Akarjuk a demokráciát!
Az Ön-kormányzók Szövetsége mi vagyunk! 

6.
ILLÉS TIBOR
független

Kedves balatonalmádi választók!

1956-ban születtem Pápán, Nagyalásonyban 
nőttem fel, ott is végeztem az általános iskolát. 
Szakmunkásképzőbe Pápán jártam, mezőgazdasági gépszerelő szak-
ra. 1973-ban kerültem Balatonalmádiba a szép emlékű bauxit kuta-
tó vállalathoz. Munka mellett végeztem el a középiskolát és a techni-
kumot. 1978-80-ig katona voltam Zalaegerszegen, leszerelés után nő-
sültem meg. Feleségem Illés Tiborné, Erika, jelenleg óvónőként dol-
gozik Almádiban. Két felnőtt korú gyermekünk van 34 és 31 évesek. 
Mindketten Balatonalmádiban több éve már párkapcsolatban élnek. 
Jelenleg a Dunántúli Regionális Vízműnél dolgozom és Budataván 
lakom.

Céljaim és elképzeléseim egész Balatonalmádira kiterjednek. Vé-
leményem szerint a településen nem megoldott a csapadékvizek el-
vezetése, többek között ennek a problémának a megoldására szeret-
nék koncentrálni. 

További céljaim: 
- A volt bauxit sportpálya áldatlan állapotának megoldása
- Vörösberényi magtár épület sorsának megnyugtató rendezése
- Almádi területén lévő kerékpárutak felújítása
- A Tulipán szálló városunk szégyene, a kialakult helyzet mielőb-

bi orvoslása
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassanak az önkor-

mányzati választásokon, hogy képviselhessem Balatonalmádi érde-
keit! Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat!

4.
HEGYI ZOLTÁN RÓKUS
független

Már sokak által megismert programom főbb 
pontjainak lényege, hogy a Balatonalmádi lako-
sok vegyék birtokukba saját városukat minden 
területen.

A munkahelyeken, a döntéshozatalban, a vállalkozói szférában, a 
városkép alakításában.

Ha ezt meg tudjuk lépni a város bizton elindul a fejlődés útján.
Ehhez a programhoz kérem támogatásukat.
 
 

1. 
DR. DÁVID GYULA
FIDESZ-KDNP 

49 éves vagyok, születésem óta Balatonalmádiban 
élek. Nagyszüleim még az ’50-es években költöztek 
Almádiba, azóta családunkat minden szál ide köti. 
10 éves kisfiammal és édesanyámmal a Kisberényi 
utcában lakunk. Az orvosi egyetem elvégzése óta, 24 éve a Veszprémi 
Csolnoky Ferenc Kórházban dolgozom belgyógyász és gasztroenterológus 
szakorvosként, illetve 5 éve az orvos-igazgatói pozíciót is betöltöm. Uniós 
pályázatok készítésében és megvalósításában is részt veszek. 

Három cikluson keresztül voltam már városunk képviselő testületének 
tagja. Az elmúlt években városunk fejlődése új lendületet kapott, pályá-
zatainkkal a saját erőnk mellett több százmilliós állami és uniós támoga-
tást nyertünk el a fejlesztésekhez. Felelősen gazdálkodtunk, hitelfelvéte-
lek nélkül tudtuk biztosítani Almádi intézményeinek működését. Nem 
szorultunk állami konszolidációra, így idén 330 millió forint fejlesztési tá-
mogatást kaptunk a kormánytól. Az intézményekkel, civil szervezetekkel, 
egyesületekkel együttműködve, tevékenységüket támogatva a rendezvé-
nyek színvonalán sikerült javítani, fenntartható a programok sokszínűsé-
ge. Megőriztük értékeinket, büszkék lehetünk az eredményekre. A köz-
igazgatás átalakítása is zökkenőmentesen zajlott le, pedig járásközpont-
ként különösen sok feladat hárult az intézményeinkre.

Eredményeinket, programunkat a szórólapjainkon részletesen olvas-
hatják. Várjuk önöket a lakossági fórumokon, ahol ezeket részletesen is-
mertetni fogjuk. Kérem, az önkormányzati választáson szavazatukkal a 
FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltjeit, a polgármesteri cím elnyerésében 
Keszey Jánost támogassák, hogy a megkezdett munkát folytathassuk.

5.
JUHÁSZ-NAGY ILDIKÓ
független

Tisztelt almádi polgárok!

Megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem 
önöket városunk független önkormányzati képvise-
lőjelöltként. Juhász-Nagy Ildikó vagyok, két felnőtt gyermek édesany-
ja. Üzletvezetőként dolgozom a város központjában egy sport-, és szép-
ségszalonban. Magamat szívélyes, emberközpontú személynek tartom, a 
vörösberényi civil szervezetek életében jelenleg is tevékeny részt vállalok.

Vörösberényi lakosként legfontosabb célom képviselőként az lesz, 
hogy a helyi érdekeket képviseljem. Híd szerepre fogok törekedni a vá-
rosrész és a központ között, segíteni fogom a helyi érdekek megjelenését 
az önkormányzat munkájában, valamint a városhoz méltó életszínvonal 
megjelenését Vörösberényben. Fontos feladatom lesz képviselői munkám 
során a helyi utak állapotának javítása, járdák kialakítása, a csapadékvíz 
elvezetés megoldása, valamint a régóta ígért Tájház kialakítása. 

A jelenlegi városvezetés magas adókkal és adminisztrációs terhek-
kel megnehezít a helyi vállalkozói szféra fejlődését. Ez hosszabb távon 
az adóbevételek csökkenését és a fiatal nemzedék elvándorlását fogja 
okozni. Tervem, hogy ezen a gyakorlaton változtassunk, a helyi vállal-
kozók terheit csökkentsük, valamint a fiataljainkat hazacsábítsuk Ba-
latonalmádiba. Nem jó irány az sem, hogy Balatonalmádit a szlogen 
ellenére a fiatalabb nemzedék és a vendéglátó egységek nem „barátsá-
gos fürdővárosnak” ismerik, hanem olyan helynek, ahol 22 óra után 
megszűnik az élet. Ezen mindenképpen változtatnunk kell!

Ezekhez a terveimhez szeretném támogatásukat kérni.



Képviselő jelöltek Képviselő jelöltek
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11.
SZABÓ PÉTER
független

Szabó Péter független, konzervatív értékeket 
valló képviselő jelölt vagyok 42 éves!

Szavazzon rám mert:
2015 évben strandjaink elkészülnek, vasúti 

aluljáró akadálymentessé válik, vörösberényi iskola környékén sport 
centrum jön létre szakemberek és itt élők bevonásával. 

Tulipán Szálló és udvar, Panoráma,,diszkó”, Magtár ésszerű hasz-
nosítása elkezdődik.

2016 évben Fórum üzletközpont és környezete hasznosítása érde-
kében a terület tulajdonosaival bérlőjével leülök és tárgyalni fogok. 
Külső szakértők kapcsolatait felhasználva EU pályázati forrásokat 
elnyerünk a város fejlődése érdekében.

2017. évben a volt nevelőotthon területén fejlesztések indulnak el, 
és ez által munkahelyet biztosítok az itt élőknek. Szép korúaknak, 
egyedül állóknak olcsóbb mennyiség arányos szemét elszállítást! A ha-
jóállomástól a 4 méteresig egységes szép sétányt alakítok ki. 

2018. évben mindezek hatására munkahelyek jönnek létre, a túr-
izmus fejlődik, a művészet és a kultúra ismét jelentős szerepet kap 
városunkban. Megelőzzük a környező településeket. Nagycsaládos-
ok. Idősek több támogatást kapnak. Helyi közlekedés (MÁV, Vo-
lán) rákényszerül, hogy lépést tartva fejlődjön! A beruházások és 
fejlesztések megvalósításában a helyi vállalkozók előnyt fognak él-
vezni. 

Balatonalmádiért, önökért – önökkel együtt.
Szavazzanak rám! 11. jelölt. 

15.
DR. KUTICS KÁROLY
FIDESZ-KDNP

1957-ben születtem. Almádiban nőttem fel, itt 
jártam általános iskolába. A Lovassy Gimnázium 
után a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szereztem 
okleveles vegyészmérnöki, kutató-fejlesztő szak-
mérnöki diplomát, majd műszaki doktori címet. 10 évig az egyetem 
oktatójaként dolgoztam. Egyetemi kutatóként és K+F főmérnökként 
14 évet töltöttem Japánban, majd a BFT fejlesztési ügynökségét ve-
zettem 3 évig. 2005-től saját cégem, a K+F Consulting Kft. ügyve-
zetője, ill. a Kaposvári Egyetem Balaton Kutatóintézetének tudomá-
nyos főmunkatársa vagyok. Angolul és japánul felsőfokon beszélek. 

Párommal és 11 éves kislányunkkal a város központjában lakunk. 
Felnőtt fiam és lányom már önálló életet kezdett.

Tisztelt választópolgárok!
2006-tól vagyok képviselő az önök bizalmából. Az önkormány-

zatban 2010 óta a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke vagyok. 
Emellett számos – díjazás nélküli – társadalmi megbízatásom van. 

Az elmúlt 4 évben képviselő csoportunkkal a város megfontolt, 
kockázatmentes fejlesztésére, és intézményeinek biztonságos mű-
ködtetésére törekedtünk. Így elkerültük az oly általános adósság-
csapdát, és városunk ma jó pénzügyi helyzetben van. Ugyanekkor 
csaknem 2 milliárd Ft értékű fejlesztés valósult meg.

Ha ismét megtisztelnek bizalmukkal, szeretném megvalósítani az 
olyan, előkészített/tervezett projekteket, mint az új óvoda-bölcsőde, 
a vörösberényi központ, a sportpálya áthelyezése és területe haszno-
sítása, strandok és utak fejlesztése.

16.
DR. WALTER RÓZSA
FIDESZ-KDNP 

Bácsalmáson születtem, 58 éves vagyok. 1979-
ben Szegeden a JATE Állam és Jogtudomá-
nyi Karán végeztem. 19 éven keresztül polgá-
ri bíróként dolgoztam. Felsőfokú német nyelv-
vizsgám a testvérvárosi kapcsolatok ápolásánál is jól hasznosítható. 
Férjem okleveles vegyészmérnök. Sándor fiam 22 éves, a budapes-
ti Corvinus, 19 éves Kata leányom a Pázmány Egyetem hallgatója. 

Iskolás gyerekeim mellett több szabadidőt szerettem volna, ezért 
l998 óta vállalkozó vagyok, egy nemzetközi kereskedelmi vállalko-
zás biztosítja egzisztenciális hátterünket.

 I989 –től állandó lakosként élek Balatonalmádiban. Gyermeke-
im már itt jártak óvodába, iskolába, így városunk oktatási és kultu-
rális helyzetét közelebbről is ismerem.

2002-től vagyok önkormányzati képviselő – mindvégig az okta-
tási és kulturális bizottságban dolgoztam –, a legutóbbi ciklusban 
lettem a humán bizottság elnöke.

Képviselői munkánk középpontjában polgáraink életminősé-
gének javítása áll, ezt szolgálja az új egészségházunk is. Nagy örö-
münkre városunkban a gyermeklétszám emelkedik, tehetséges fia-
taljaink – lelkiismeretes pedagógusaink által vezetve – korszerű is-
kolaépületekben tanulhatnak, mindez pedig egy biztató jövő ígére-
tét vetíti előre.

Keszey János polgármester úr vezetésével jó légkörben dolgozha-
tott a testület. 12 éves képviselői tapasztalatommal szeretett város-
unk további fejlődését kívánom szolgálni!

Tisztelettel köszönöm eddigi – és jövőbeni – támogatásukat!

10.
KOVÁCSI-SZOLGA MÁRIA
független

Miért? 
- Mert állóvíznek itt van nekünk a Balaton. A vá-

rosnak nyüzsgés, lendület kell. Mint régen, amikor 
a Tulipán szállót nem kellett ponyvával takargatni, 
és a móló bejáratát sem csúfította el egy életveszélyessé vált épület. 

- Kiért?
- A közel tízezer emberért aki itt él, ahol minden adott egy szép és 

jó életre, a többségük mégis egyre nehezebben boldogul. 
- Vagyis?
- Balatonalmádi képes egy gazdag és vonzó várossá válni. Tudom, 

hogy régen sikk volt Almádiban nyaralni. És tudom, látom, hogy ma 
már nem az. Most azt mondják rá: alvó város… Fel kell ébreszteni! 

- Hogyan?
- Munkahelyeket kell teremteni, és a városi beruházások kivitele-

zését helyi vállalkozókra kell bízni. Így jövedelemhez jutna a vendég-
lős, a boltos, a fodrász is… Kell egy bölcsőde, hogy az anyukák dol-
gozni mehessenek. Az idegenforgalmat is fel kell lendíteni, szükség 
lenne egy közkikötőre is, ahol vendéghajókat fogadhatunk, hogy ne a 
szomszéd városokban kössenek ki, pont Almádit elkerülve. 

- Mikor?
- Sajnos tegnap már nem lehet, úgyhogy most! Most kell nekiáll-

ni, és teljes gőzzel elkezdeni, amíg nem veszíti el a város a régi fé-
nyét. Nem jó az senkinek, ha világgá mennek a fiataljaink! Tartsuk 
helyben a gyerekeinket, unokáinkat! 

- Kivel?
- Mindenkivel, aki hosszú távra gondolkodik! 

12.
BERNÁTH GEORGINA
JOBBIK

Tisztelt választópolgár!

1985-ben születtem Veszprémben. Gyermek-
korom óta Balatonalmádiban élek, amire nagyon 
büszke vagyok. Balatonfüreden a Lóczy Lajos Gimnázium német 
kéttannyelvű tagozatán érettségiztem, majd Veszprémben a Pannon 
Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán diplomáztam. 2010-
ben Erasmus ösztöndíjasként diplomáciát és nemzetközi gazdaság-
tant tanultam Belgiumban az Antwerpeni Egyetemen. 2011 óta a 
Jobbik országgyűlési képviselőinek külpolitikai munkáját segítem 
külügyi szakértőként és nemzetközi sajtófőnökként.

Önkormányzati képviselőként képviselőtársaimmal együttműköd-
ve egy vonzóbb, a lakosságnak hosszútávú megélhetési lehetőséget 
biztosító, a fiataloknak is teret nyújtó, fejlődni képes várost szeret-
nék. Ennek megvalósításához új, munkahelyeket teremtő és szezon-
hosszabbító beruházások szükségesek, ahol kamatoztathatnám az el-
múlt években szerzett külkapcsolati tőkémet, befektetőket csalogatva 
városunkba, mindezt a helyi vállalkozók érdekeit szem előtt tartva, és 
munkához juttatva őket az önkormányzati beruházásoknál.

Fiatalként szeretném jobban megjeleníteni az almádi ifjúság 
problémáit: a munkanélküliséget és a drámai mértékű elvándorlást. 
A jövő Balatonalmádiját olyan városnak képzelem el, ahová haza 
tudnak és haza szeretnének jönni a kényszerűségből elköltöző fiata-
lok. Olyan új városarculatot szeretnék, amely Balatonalmádit újra 
vonzóvá teszi minden korosztály számára.

Előre is köszönöm bizalmukat!

14.
MÁRKUS FERENC 
független 

37 éves vagyok, rendezett családi körülmények 
között élő vállalkozó, aki itt nevelkedett gyer-
mekkora óta. Győri és siófoki középiskolai, vala-
mint német és osztrák vendéglátóipari tapaszta-
latszerzés után immár tíz éve lakom Balatonalmádiban.

Az országos hírű Jóbarátok Halsütöde tulajdonosaként igényes, 
szorgalmas és eredményes 21. századi városban látom jövőnk és 
gyermekeink biztonságát. A minél szorosabb együttműködésben le-
hetünk csak érdekeltek mindannyian, mert külön utakon járva ke-
vesebb az esélyünk a sikerre.

Fontosabb feladatok:    
- Az elhanyagolt városrészek, vendégriasztó területek rehabilitálá-

sa és fejlesztése Vörösberényben, Budataván és Káptalanfüreden is.    
- Iparűzési adókedvezmény, hogy minél több vállalkozó a mi vá-

rosunkat válassza. Egész éves munkalehetőségek megteremtése több 
lábon álló vállalkozásokkal, munkahelyekkel.

- Korszerű bölcsőde létrehozása. Magas szintű oktatás biztosítása.
- Építészeti, művészeti és kulturális értékeink népszerűsítése, a tu-

rizmus továbbfejlesztése. Szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek, 
igényes kulturális programok létrehozása.

- Az utcák, utca névtáblák rendbetétele.
Mivel ezúttal már 5 évre választunk, nagyon fontos, hogy olyan embe-

rek kerüljenek a testületbe, akik hosszú távon gondolkodnak, akik a vá-
ros fejlődését tekintik a legfontosabb feladatuknak. Megválasztásom ese-
tén képviselői javadalmazásomról lemondok, azt közcélra ajánlom fel.

 Kérem támogassanak szavazatukkal!

9.
SZABÓ ZOLTÁN
FIDESZ-KDNP

Tisztelt Almádiak!

Szabó Zoltán épületgépész, helyi lakos vagyok. 
Megtisztelő bizalmukból lettem képviselő e cik-
lusban.

Esküm, elveim a feltétel nélküli tisztesség és elkötelezettség jegyé-
ben valósultak meg. A közösségért dolgozni kiváltság.

E városban élünk családommal, itt született szeretett fiam, imá-
dott kis unokám. Nagyon kötődöm városunkhoz.

Egzisztenciám lehetővé tette,hogy ne vezéreljen önös érdek, kor-
rupció, vagy másokon való átgázolás céljaimért.

Cselekedeteimet tiszta értékrend szerint a jobbító és segítő 
szándék tükrözte. Javaslataim nem találtak mindig megértésre, 
de nem maradtak tartalom nélküli frázisok. Sikerült következe-
tesen a jó úton maradnom. A vitákat egy jó szándékú csapattal 
kellett rendre megvívnom. El kellett fogadni az érvekkel szem-
beni elutasítást, amikor szabályozók és törvények voltak irány-
adók.

Az önök felhatalmazása megtiszteltetés. Jól kell sáfárkodnom, 
hogy el tudjak számolni tetteimmel önmagamtól, jelöltként is ez az 
elvárás. Céljaim változatlanok. Gyönyörű városunk fejlesztése, az itt 
élők körülményeinek javítása közösen, együtt önökkel.

Hittel, szívvel, becsülettel. Aki önök elé járul támogatásért, e szel-
lemben tegye, ő legyen a választottjuk,képviselőjük.

A döntés az önök kezében van! Köszönöm türelmüket.

13.
SZAKÁL BALÁZS DÁNIEL 
FIDESZ-KDNP

Családom több mint hatvan éve kötődik város-
unkhoz, dédapám révén kerültünk Vörösberénybe. 
A Pázmány Katolikus Egyetemen végeztem törté-
nelem-politológia szakon, ahol a hallgatói önkor-
mányzatban több évig bizottságvezetői feladatokat láttam el.

Lokálpatriótának vallom magam, fontos szülőhelyem emlékeinek 
megőrzése, ezért csatlakoztam a Honismereti és Városszépítő Körhöz. 
Almádiban rengeteg olyan fiatal van, aki tettre kész. A munkát közö-
sen kell elvégezni! „Az ifjú emberek szemében láng ragyog, ámde a vén 
szeme világossággal árad.” Victor Hugo szavai jutottak eszembe, misze-
rint az ifjúság erejével, az idősebbek vezetése mellett kell dolgoznunk.

Városunknak egyedülálló adottságai vannak, a Balaton közelsége 
akkora kincs, amit az év minden szakaszában hasznosítanunk kell, 
a turizmust még inkább fejleszteni. Helyi kis- és középvállalkozá-
soknak támogatást nyújtani, munkahelyeket létrehozni. Olyan kör-
nyezetet teremteni, ahol családok szívesen telepednek le. Ehhez el-
engedhetetlen egy bölcsőde létrehozása. 

Célom köztereinket, parkjainkat minél inkább vonzóvá tenni, 
hulladékkérdésre jobban odafigyelni mivel nagyban hozzájárulnak 
városunk rendezett összképéhez. Olyan turisztikai látványosságok-
ra, mint a vörösberényi erődített templom, vagy a Szent Jobb ká-
polna, még inkább felhívni a figyelmet, hiszen Európában egyedül-
álló kuriózumnak számítanak. 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal lehető legjobb tudásom 
szerint kívánom a szolgálatot végezni.  
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11.
SZABÓ PÉTER
független

Szabó Péter független, konzervatív értékeket 
valló képviselő jelölt vagyok 42 éves!

Szavazzon rám mert:
2015 évben strandjaink elkészülnek, vasúti 

aluljáró akadálymentessé válik, vörösberényi iskola környékén sport 
centrum jön létre szakemberek és itt élők bevonásával. 

Tulipán Szálló és udvar, Panoráma,,diszkó”, Magtár ésszerű hasz-
nosítása elkezdődik.

2016 évben Fórum üzletközpont és környezete hasznosítása érde-
kében a terület tulajdonosaival bérlőjével leülök és tárgyalni fogok. 
Külső szakértők kapcsolatait felhasználva EU pályázati forrásokat 
elnyerünk a város fejlődése érdekében.

2017. évben a volt nevelőotthon területén fejlesztések indulnak el, 
és ez által munkahelyet biztosítok az itt élőknek. Szép korúaknak, 
egyedül állóknak olcsóbb mennyiség arányos szemét elszállítást! A ha-
jóállomástól a 4 méteresig egységes szép sétányt alakítok ki. 

2018. évben mindezek hatására munkahelyek jönnek létre, a túr-
izmus fejlődik, a művészet és a kultúra ismét jelentős szerepet kap 
városunkban. Megelőzzük a környező településeket. Nagycsaládos-
ok. Idősek több támogatást kapnak. Helyi közlekedés (MÁV, Vo-
lán) rákényszerül, hogy lépést tartva fejlődjön! A beruházások és 
fejlesztések megvalósításában a helyi vállalkozók előnyt fognak él-
vezni. 

Balatonalmádiért, önökért – önökkel együtt.
Szavazzanak rám! 11. jelölt. 

15.
DR. KUTICS KÁROLY
FIDESZ-KDNP

1957-ben születtem. Almádiban nőttem fel, itt 
jártam általános iskolába. A Lovassy Gimnázium 
után a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szereztem 
okleveles vegyészmérnöki, kutató-fejlesztő szak-
mérnöki diplomát, majd műszaki doktori címet. 10 évig az egyetem 
oktatójaként dolgoztam. Egyetemi kutatóként és K+F főmérnökként 
14 évet töltöttem Japánban, majd a BFT fejlesztési ügynökségét ve-
zettem 3 évig. 2005-től saját cégem, a K+F Consulting Kft. ügyve-
zetője, ill. a Kaposvári Egyetem Balaton Kutatóintézetének tudomá-
nyos főmunkatársa vagyok. Angolul és japánul felsőfokon beszélek. 

Párommal és 11 éves kislányunkkal a város központjában lakunk. 
Felnőtt fiam és lányom már önálló életet kezdett.

Tisztelt választópolgárok!
2006-tól vagyok képviselő az önök bizalmából. Az önkormány-

zatban 2010 óta a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke vagyok. 
Emellett számos – díjazás nélküli – társadalmi megbízatásom van. 

Az elmúlt 4 évben képviselő csoportunkkal a város megfontolt, 
kockázatmentes fejlesztésére, és intézményeinek biztonságos mű-
ködtetésére törekedtünk. Így elkerültük az oly általános adósság-
csapdát, és városunk ma jó pénzügyi helyzetben van. Ugyanekkor 
csaknem 2 milliárd Ft értékű fejlesztés valósult meg.

Ha ismét megtisztelnek bizalmukkal, szeretném megvalósítani az 
olyan, előkészített/tervezett projekteket, mint az új óvoda-bölcsőde, 
a vörösberényi központ, a sportpálya áthelyezése és területe haszno-
sítása, strandok és utak fejlesztése.

16.
DR. WALTER RÓZSA
FIDESZ-KDNP 

Bácsalmáson születtem, 58 éves vagyok. 1979-
ben Szegeden a JATE Állam és Jogtudomá-
nyi Karán végeztem. 19 éven keresztül polgá-
ri bíróként dolgoztam. Felsőfokú német nyelv-
vizsgám a testvérvárosi kapcsolatok ápolásánál is jól hasznosítható. 
Férjem okleveles vegyészmérnök. Sándor fiam 22 éves, a budapes-
ti Corvinus, 19 éves Kata leányom a Pázmány Egyetem hallgatója. 

Iskolás gyerekeim mellett több szabadidőt szerettem volna, ezért 
l998 óta vállalkozó vagyok, egy nemzetközi kereskedelmi vállalko-
zás biztosítja egzisztenciális hátterünket.

 I989 –től állandó lakosként élek Balatonalmádiban. Gyermeke-
im már itt jártak óvodába, iskolába, így városunk oktatási és kultu-
rális helyzetét közelebbről is ismerem.

2002-től vagyok önkormányzati képviselő – mindvégig az okta-
tási és kulturális bizottságban dolgoztam –, a legutóbbi ciklusban 
lettem a humán bizottság elnöke.

Képviselői munkánk középpontjában polgáraink életminősé-
gének javítása áll, ezt szolgálja az új egészségházunk is. Nagy örö-
münkre városunkban a gyermeklétszám emelkedik, tehetséges fia-
taljaink – lelkiismeretes pedagógusaink által vezetve – korszerű is-
kolaépületekben tanulhatnak, mindez pedig egy biztató jövő ígére-
tét vetíti előre.

Keszey János polgármester úr vezetésével jó légkörben dolgozha-
tott a testület. 12 éves képviselői tapasztalatommal szeretett város-
unk további fejlődését kívánom szolgálni!

Tisztelettel köszönöm eddigi – és jövőbeni – támogatásukat!

10.
KOVÁCSI-SZOLGA MÁRIA
független

Miért? 
- Mert állóvíznek itt van nekünk a Balaton. A vá-

rosnak nyüzsgés, lendület kell. Mint régen, amikor 
a Tulipán szállót nem kellett ponyvával takargatni, 
és a móló bejáratát sem csúfította el egy életveszélyessé vált épület. 

- Kiért?
- A közel tízezer emberért aki itt él, ahol minden adott egy szép és 

jó életre, a többségük mégis egyre nehezebben boldogul. 
- Vagyis?
- Balatonalmádi képes egy gazdag és vonzó várossá válni. Tudom, 

hogy régen sikk volt Almádiban nyaralni. És tudom, látom, hogy ma 
már nem az. Most azt mondják rá: alvó város… Fel kell ébreszteni! 

- Hogyan?
- Munkahelyeket kell teremteni, és a városi beruházások kivitele-

zését helyi vállalkozókra kell bízni. Így jövedelemhez jutna a vendég-
lős, a boltos, a fodrász is… Kell egy bölcsőde, hogy az anyukák dol-
gozni mehessenek. Az idegenforgalmat is fel kell lendíteni, szükség 
lenne egy közkikötőre is, ahol vendéghajókat fogadhatunk, hogy ne a 
szomszéd városokban kössenek ki, pont Almádit elkerülve. 

- Mikor?
- Sajnos tegnap már nem lehet, úgyhogy most! Most kell nekiáll-

ni, és teljes gőzzel elkezdeni, amíg nem veszíti el a város a régi fé-
nyét. Nem jó az senkinek, ha világgá mennek a fiataljaink! Tartsuk 
helyben a gyerekeinket, unokáinkat! 

- Kivel?
- Mindenkivel, aki hosszú távra gondolkodik! 

12.
BERNÁTH GEORGINA
JOBBIK

Tisztelt választópolgár!

1985-ben születtem Veszprémben. Gyermek-
korom óta Balatonalmádiban élek, amire nagyon 
büszke vagyok. Balatonfüreden a Lóczy Lajos Gimnázium német 
kéttannyelvű tagozatán érettségiztem, majd Veszprémben a Pannon 
Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán diplomáztam. 2010-
ben Erasmus ösztöndíjasként diplomáciát és nemzetközi gazdaság-
tant tanultam Belgiumban az Antwerpeni Egyetemen. 2011 óta a 
Jobbik országgyűlési képviselőinek külpolitikai munkáját segítem 
külügyi szakértőként és nemzetközi sajtófőnökként.

Önkormányzati képviselőként képviselőtársaimmal együttműköd-
ve egy vonzóbb, a lakosságnak hosszútávú megélhetési lehetőséget 
biztosító, a fiataloknak is teret nyújtó, fejlődni képes várost szeret-
nék. Ennek megvalósításához új, munkahelyeket teremtő és szezon-
hosszabbító beruházások szükségesek, ahol kamatoztathatnám az el-
múlt években szerzett külkapcsolati tőkémet, befektetőket csalogatva 
városunkba, mindezt a helyi vállalkozók érdekeit szem előtt tartva, és 
munkához juttatva őket az önkormányzati beruházásoknál.

Fiatalként szeretném jobban megjeleníteni az almádi ifjúság 
problémáit: a munkanélküliséget és a drámai mértékű elvándorlást. 
A jövő Balatonalmádiját olyan városnak képzelem el, ahová haza 
tudnak és haza szeretnének jönni a kényszerűségből elköltöző fiata-
lok. Olyan új városarculatot szeretnék, amely Balatonalmádit újra 
vonzóvá teszi minden korosztály számára.

Előre is köszönöm bizalmukat!

14.
MÁRKUS FERENC 
független 

37 éves vagyok, rendezett családi körülmények 
között élő vállalkozó, aki itt nevelkedett gyer-
mekkora óta. Győri és siófoki középiskolai, vala-
mint német és osztrák vendéglátóipari tapaszta-
latszerzés után immár tíz éve lakom Balatonalmádiban.

Az országos hírű Jóbarátok Halsütöde tulajdonosaként igényes, 
szorgalmas és eredményes 21. századi városban látom jövőnk és 
gyermekeink biztonságát. A minél szorosabb együttműködésben le-
hetünk csak érdekeltek mindannyian, mert külön utakon járva ke-
vesebb az esélyünk a sikerre.

Fontosabb feladatok:    
- Az elhanyagolt városrészek, vendégriasztó területek rehabilitálá-

sa és fejlesztése Vörösberényben, Budataván és Káptalanfüreden is.    
- Iparűzési adókedvezmény, hogy minél több vállalkozó a mi vá-

rosunkat válassza. Egész éves munkalehetőségek megteremtése több 
lábon álló vállalkozásokkal, munkahelyekkel.

- Korszerű bölcsőde létrehozása. Magas szintű oktatás biztosítása.
- Építészeti, művészeti és kulturális értékeink népszerűsítése, a tu-

rizmus továbbfejlesztése. Szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek, 
igényes kulturális programok létrehozása.

- Az utcák, utca névtáblák rendbetétele.
Mivel ezúttal már 5 évre választunk, nagyon fontos, hogy olyan embe-

rek kerüljenek a testületbe, akik hosszú távon gondolkodnak, akik a vá-
ros fejlődését tekintik a legfontosabb feladatuknak. Megválasztásom ese-
tén képviselői javadalmazásomról lemondok, azt közcélra ajánlom fel.

 Kérem támogassanak szavazatukkal!

9.
SZABÓ ZOLTÁN
FIDESZ-KDNP

Tisztelt Almádiak!

Szabó Zoltán épületgépész, helyi lakos vagyok. 
Megtisztelő bizalmukból lettem képviselő e cik-
lusban.

Esküm, elveim a feltétel nélküli tisztesség és elkötelezettség jegyé-
ben valósultak meg. A közösségért dolgozni kiváltság.

E városban élünk családommal, itt született szeretett fiam, imá-
dott kis unokám. Nagyon kötődöm városunkhoz.

Egzisztenciám lehetővé tette,hogy ne vezéreljen önös érdek, kor-
rupció, vagy másokon való átgázolás céljaimért.

Cselekedeteimet tiszta értékrend szerint a jobbító és segítő 
szándék tükrözte. Javaslataim nem találtak mindig megértésre, 
de nem maradtak tartalom nélküli frázisok. Sikerült következe-
tesen a jó úton maradnom. A vitákat egy jó szándékú csapattal 
kellett rendre megvívnom. El kellett fogadni az érvekkel szem-
beni elutasítást, amikor szabályozók és törvények voltak irány-
adók.

Az önök felhatalmazása megtiszteltetés. Jól kell sáfárkodnom, 
hogy el tudjak számolni tetteimmel önmagamtól, jelöltként is ez az 
elvárás. Céljaim változatlanok. Gyönyörű városunk fejlesztése, az itt 
élők körülményeinek javítása közösen, együtt önökkel.

Hittel, szívvel, becsülettel. Aki önök elé járul támogatásért, e szel-
lemben tegye, ő legyen a választottjuk,képviselőjük.

A döntés az önök kezében van! Köszönöm türelmüket.

13.
SZAKÁL BALÁZS DÁNIEL 
FIDESZ-KDNP

Családom több mint hatvan éve kötődik város-
unkhoz, dédapám révén kerültünk Vörösberénybe. 
A Pázmány Katolikus Egyetemen végeztem törté-
nelem-politológia szakon, ahol a hallgatói önkor-
mányzatban több évig bizottságvezetői feladatokat láttam el.

Lokálpatriótának vallom magam, fontos szülőhelyem emlékeinek 
megőrzése, ezért csatlakoztam a Honismereti és Városszépítő Körhöz. 
Almádiban rengeteg olyan fiatal van, aki tettre kész. A munkát közö-
sen kell elvégezni! „Az ifjú emberek szemében láng ragyog, ámde a vén 
szeme világossággal árad.” Victor Hugo szavai jutottak eszembe, misze-
rint az ifjúság erejével, az idősebbek vezetése mellett kell dolgoznunk.

Városunknak egyedülálló adottságai vannak, a Balaton közelsége 
akkora kincs, amit az év minden szakaszában hasznosítanunk kell, 
a turizmust még inkább fejleszteni. Helyi kis- és középvállalkozá-
soknak támogatást nyújtani, munkahelyeket létrehozni. Olyan kör-
nyezetet teremteni, ahol családok szívesen telepednek le. Ehhez el-
engedhetetlen egy bölcsőde létrehozása. 

Célom köztereinket, parkjainkat minél inkább vonzóvá tenni, 
hulladékkérdésre jobban odafigyelni mivel nagyban hozzájárulnak 
városunk rendezett összképéhez. Olyan turisztikai látványosságok-
ra, mint a vörösberényi erődített templom, vagy a Szent Jobb ká-
polna, még inkább felhívni a figyelmet, hiszen Európában egyedül-
álló kuriózumnak számítanak. 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal lehető legjobb tudásom 
szerint kívánom a szolgálatot végezni.  
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19.
VIZL PÉTERNÉ
Matkaicsek Mária
független

Tisztelt Balatonalmádit szerető polgártársaim!

A támogatásukat kérem, hogy hatékonyan 
szolgálhassam szeretett városunk ügyét.

Családom az 1950-es évektől él Balatonalmádiban. Férjezett va-
gyok, 2 felnőtt fiam van, akik saját egzisztenciával rendelkeznek. 
Felsőfokú egészségügyi és menedzseri végzettséggel rendelkezem, 
és 38 éven át dolgoztam városunk egészségügyének szolgálatában, 
mígnem idén májusban nyugdíjba vonultam. Jelenleg egy országos, 
független érdekképviselet elnöke vagyok, ami mellet elegendő erőt 
érzek ahhoz, hogy képviselőként sokat tegyek szűkebb pátriámért.

Megválasztásom esetén elsősorban az alábbiakat fogom szorgalmazni:
-  A lakosság legyen bevonva a városfejlesztési döntések előkészítésébe
- Előnyt élvezzenek a munkahelyteremtő beruházások
-  A helyi vállalkozók támogatása, hogy növekedjen az iparűzé-

si adóbevétel
-  A fiatalok letelepedésének ösztönzése, többek között állami böl-

csőde létrehozásával
- A strandokat ingyenessé tételével még több vendég ide vonzása
- Egy új bevásárlóközpont engedélyezése
-  A szelektív hulladékgyűjtés támogatása
- Közösségi érdekek minden téren való előtérbe helyezése
Egy olyan várost szeretnék, ahol mindenki jól érzi magát. A hét-

köznapok kiszámíthatók, tervezhetők és biztonságosak legyenek.

23.
NÉMETH ATTILA
független
 
Nehéz sorsú, dunántúli pedagógus családból 

származom. Budapesten születtem 1939. szep-
tember 12-én. Apám sebesülten tért haza a Don-
kanyarból. Öcsém testnevelő tanár. Húgom kuta-
tó vegyészmérnök. Iskoláimat Veszprémben végeztem el. 1956-ban a 
veszprémi középiskolások egyik vezetője voltam. 1963-ban szereztem 
nyelvszakos diplomát Budapesten, az ELTE-én. Feleségem Kiss Ma-
rianna, földrajz-biológia szakos tanár. 1963-ban Várpalotán, a gim-
náziumban kaptam állást, ahol beindítottam az angol nyelvi képzést. 
Nagyobbik fiúnk, Tamás vezető tervező építész Budapesten, kisebbik 
fiúnk, Balázs angol szakos tanárként végzett Pécsett. Várpalotán a ta-
nítási szünetekben, „csillésként” munkát vállaltam. Az egyetemen a 
BEAC NB I-es kézilabdacsapatában játszottam, később az NB II-es 
Bányászban. 1967-ben állást kaptam az egyetem Nyelvi Lektorátu-
sán. 1974-től a Magyar Állami Nyelvvizsga Bizottság alelnöke vol-
tam. 1989-ben Fulbright-ösztöndíjjal Amerikában voltam, majd kol-
légámmal megalapítottuk a Tanárképző Kart Veszprémben. 

Terveim: 1. A kárpótlási időszaktól kezdve foglalkozom a város jövő-
képének fejlesztésével. 2. Új lehetőség adódott a lozsántai Projekt I. meg-
valósítására, 6000 mandulafa elültetésére, a parcellák megvásárlására, 
egyenként 1 millió Ft-ért. 3. Tervezem egy magyar nyelvű gimnáziumi 
tagozattal bővíteni a helyi intézményt. 4. Úgy érzem, nincs okom és jo-
gom tapasztalataimat magamban tartani, így arra kérem önt, hogy szava-
zatával támogasson a választások során. A részletes, eredeti szakmai anya-
got személyesen fogom eljuttatni önhöz, még a választások előtt.

24.
BÁLINT SÁNDOR
FIDESZ-KDNP 

Tisztelt Almádiak!

Harminc éve költöztünk Veszprémből Bala-
tonalmádiba, a magunk építette családi házba. 
Nyugdíjas vegyészmérnök vagyok, feleségem, három felnőtt gyer-
mekem és két unokám van (a harmadik jövő februárban érkezik). 

Az önkormányzat munkájában 2000 óta veszek részt, két évig 
külső szakértőként, majd 2002-től három cikluson át bizottsági el-
nökként, illetve tavaly november óta társadalmi megbízatású alpol-
gármesterként. 

Elnöke vagyok a Konzervatív Körnek és elnöke két iskola (a gim-
názium és a berényi általános iskola) Intézményi Tanácsának. Emel-
lett tagja vagyok az almádi Római Katolikus Egyházközség Képvise-
lőtestületének és a Városi Értéktár Bizottságnak. Életem fontos ese-
ményének tartom, hogy részese lehettem annak az évtizedes mun-
kának, amelynek révén Balatonalmádi a térség központjává, járási 
székhellyé vált. Városunk az elmúlt években sokat fejlődött, de bő-
ven áll még teendő előttünk. A csapat, amelynek tagja vagyok, jól 
ismeri a megoldandó feladatokat, s programját külön kiadványban 
tárja a választók elé. Ahogyan eddig, a jövőben is mindent megte-
szünk azért, hogy Balatonalmádi élhető és szerethető város legyen. 
Ehhez kérem az önök megtisztelő bizalmát, támogatását és szavaza-
tát október 12-én.

A szavazólapon az utolsó, a 24-es sorszámmal.

18.
ZSEMBERI IMRE
független

1981-ben születtem, azóta Balatonalmá-
diban élek. A középiskolai tanulmányaimat 
Balatonfűzfőn folytattam, majd a Pannon Egye-
temen szereztem diplomát, villamosmérnöki sza-
kon. Azóta egy nemesvámosi cégnél dolgozom, ahol fejlesztéssel, 
tervezéssel és termelés-szervezéssel foglalkozom. 1996 óta a BSE-
ben sportolok, ahol elnökségi tagként is segítem az egyesület mun-
káját.

Főbb céljaim közé tartozik, hogy gyermekeink helyi bölcső-
débe járhassanak. Az elhanyagolt fő- és mellékutak rekonst-
rukciója. Városrészek felzárkóztatása Almádi mellé. Közterü-
letek folyamatos tisztántartása, szelektív hulladék kezelés re-
formálása.

Mivel magam is tagja vagyok a Balatonalmádi SE-nek, így látom 
azt, hogy a fiatalok számára nagyon kevés sporttal, egészséggel kap-
csolatos lehetőség kínálkozik. 

Ezért fontosnak tartom a sportolási és a szórakozási lehetőségek 
megteremtését a fiatal korosztály számára. 

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

Meg szeretném köszönni támogatásukat, továbbá a bíztatást azok 
részéről, akik szívesen látnának a képviselőtestület tagjai között, a 
közös céljaink elérése és a fejlődés érdekében.

20.
DÉR ANDRÁS
független 

Születésem óta itt élek. Az ELTE TFK műve-
lődésszervezői szakán végeztem. Tíz éve vagyok a 
Budatava strand gondnoka. Évek óta érdeklődőként 
részt veszek a képviselő-testületi üléseken. A képvise-
lőséget szolgálatnak tekintem, tiszteletdíjamat közcélokra kívánom fordí-
tani, amiről rendszeresen beszámolok. Tőlem telhetően mindent el fogok 
követni, hogy a képviselő-testületi munka még közelebb kerüljön az itt 
élőkhöz. Most is függetlenként indulok, ami a pártoktól és csoportoktól 
való függetlenséget jelent. Minden jó ügyet támogatok, ami a lakosság ér-
dekeit szolgálja, viszont a magánérdekek ellen határozottan fel fogok lép-
ni. A mindenkori városvezetés érdeme, hogy településünk költségvetése 
adósságmentes, a pénzfelhasználás viszont hatékonyabb lehetne. 

Elképzeléseimből:
- az új óvoda és bölcsőde építéséig bölcsődei csoport indítása, 
-  beruházásoknál, felújításoknál a lakosság véleményének figyelembe 

vétele közmeghallgatás formájában, szigorúbb műszaki ellenőrzést,
-  semmilyen a várost hátrányosan érintő ingatlaneladást (pl. 

sportpálya) nem támogatok,
-  a Budatava strand felújítása retró hangulatának megőrzésével, 

állandó lakosoknak ingyenes strandbelépéssel,
-  az önkormányzat és intézményeinél, a helyi lakosok alkalmazása, 

helyben adózó vállalkozók foglalkoztatásának előnyben részesítése,
- piac átalakítása fedett vásárcsarnokká,
-  helyi tömegközlekedés elindítása kisbusszal. Próbajáratok indul-

nak október 11-én.
A választáskor kérem, az embert nézzék! 

22.
BOROS LÁSZLÓ
FIDESZ-KDNP 

Tisztelt Almádiak!

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy 
Almádiban születtem, s még inkább azért, 
hogy eddigi életem nagyobb részét is itt éltem, s élhetem. Sze-
retek itt élni, szeretem az embereket, a berényi, az almádi „ősla-
kosokat”, a nyaralókat, a betelepült „gyütt-menteket”, akik már 
rég többen vannak, mint mi, és legtöbbjük igazi lokálpatrióta-
ként igyekszik rajtunk is túltenni városunk érdekében kifejtett 
cselekedetekben.

Hálásan köszönöm mindazok bizalmát és szavazatait, akik-
nek révén 1990 óta képviselőként szolgálhattam szülőváros-
omat. Tettem mindezt, mindig önös érdek nélkül, csak a köz ja-
vát szolgálva.

Az eltelt 24 év alatt sokat változott a város, minden tekintet-
ben. Lehet vitatni némely döntés helyességét, a fejlesztési célo-
kat, elképzeléseket, vagy azok sorrendjét, mégis józanul mérle-
gelve megállapítható, hogy a fejlődés töretlen, s Almádi egyre 
vonzóbb lakóhely, amit a lakosság számának örvendetes gyara-
podása is igazol.

Kedves választók! 
Úgy mondják, a jól húzó lovat kell ostorral bíztatni, hogy a sze-

kér haladjon. Döntsék hát el, méltó vagyok-e még ostorcsapásaikra, 
bíztatásukra, bizalmukra.

17.
FAUST GYULA
FIDESZ-KDNP
 

Szeretettel köszöntöm Balatonalmádi polgárait! 

Megköszönöm mindenkinek a bizalmat, a báto-
rítást és a tevőleges munkát, amellyel lehetővé tet-
ték képviselő jelöltként való elindulásomat. 

Faust Gyula vagyok, kétgyermekes családapa, lelkész és tanár. Kö-
zel nyolc éve lakunk e gyönyörű településen, és munkálkodunk vá-
rosunk lakósaiért. 

Jelszavam: „Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!” 
Megválasztásom esetén, folytatni szeretném az elkezdett mun-

kát annak érdekében, hogy városunk békességben tovább fejlődjön! 
Képviselni szeretném minden generáció érdekét felekezeti és párt-
hovatartozástól függetlenül.

21.
DUDÁS ZSOLT
független

Miskolcon születtem, 1965. május 19-én. Ba-
latonalmádi városát 25 éve mondhatom ott-
honomnak. Nős vagyok, feleségem, Mariann a 
Györgyi Dénes Általános Iskolában tanít. Két 
egyetemista gyermekünk Laura és Tamás.

1988-ban az Egri Tanárképzőn biológia-technika szakos tanári, 
ugyanebben az évben a Testnevelési Főiskolán tenisz edzői, majd 
2006-ban a Műegyetemen közoktatás vezetői diplomát szereztem. 
Diplomáim mellett felsőfokú kereskedelmi menedzseri és oktatás 
informatikusi szakképesítéssel is rendelkezem.

Tíz éve a Pharma Nord észak-nyugat magyarországi cégképviselője-
ként dolgozom, emellett a Balatonalmádi Tenisz Klub elnökeként, vala-
mint a Regionális Turisztikai Szövetség Felügyelő Bizottság elnökeként is 
aktívan tevékenykedem. Büszke vagyok arra, hogy a városunkban nép-
szerű Hungarikum Fesztivál és Pálinka Napok egyik ötletgazdája vagyok.

25 éve dolgozom az oktatás, a sport az egészségmegőrzés, és a 
turisztika területén. Munkámért városi, megyei ás állami elisme-
résekben részesültem. Képviselőjelöltként alapvető fontosságúnak 
tartom, hogy a turizmus fejlesztése mellett szem előtt tartsuk egy 
olyan élhető város képét, mely az állandó lakosok nyugalmát, fizikai 
és szellemi egészségét, kulturális fejlődését és kikapcsolódását szol-
gálja tiszta környezetben, igényes és színvonalas intézményekben.

Meggyőződésem, hogy ezen célok elérését komoly összefogással, 
lehetőségeink maximális kiaknázásával, civil szervezeteink fejleszté-
sével és támogatásával érhetjük el.

Tájékoztatásul: A jelöltek – a hatályos jogszabályok alapján –, nem ABC sorrendben, hanem a sorsolással megállapított sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon.
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19.
VIZL PÉTERNÉ
Matkaicsek Mária
független

Tisztelt Balatonalmádit szerető polgártársaim!

A támogatásukat kérem, hogy hatékonyan 
szolgálhassam szeretett városunk ügyét.

Családom az 1950-es évektől él Balatonalmádiban. Férjezett va-
gyok, 2 felnőtt fiam van, akik saját egzisztenciával rendelkeznek. 
Felsőfokú egészségügyi és menedzseri végzettséggel rendelkezem, 
és 38 éven át dolgoztam városunk egészségügyének szolgálatában, 
mígnem idén májusban nyugdíjba vonultam. Jelenleg egy országos, 
független érdekképviselet elnöke vagyok, ami mellet elegendő erőt 
érzek ahhoz, hogy képviselőként sokat tegyek szűkebb pátriámért.

Megválasztásom esetén elsősorban az alábbiakat fogom szorgalmazni:
-  A lakosság legyen bevonva a városfejlesztési döntések előkészítésébe
- Előnyt élvezzenek a munkahelyteremtő beruházások
-  A helyi vállalkozók támogatása, hogy növekedjen az iparűzé-

si adóbevétel
-  A fiatalok letelepedésének ösztönzése, többek között állami böl-

csőde létrehozásával
- A strandokat ingyenessé tételével még több vendég ide vonzása
- Egy új bevásárlóközpont engedélyezése
-  A szelektív hulladékgyűjtés támogatása
- Közösségi érdekek minden téren való előtérbe helyezése
Egy olyan várost szeretnék, ahol mindenki jól érzi magát. A hét-

köznapok kiszámíthatók, tervezhetők és biztonságosak legyenek.

23.
NÉMETH ATTILA
független
 
Nehéz sorsú, dunántúli pedagógus családból 

származom. Budapesten születtem 1939. szep-
tember 12-én. Apám sebesülten tért haza a Don-
kanyarból. Öcsém testnevelő tanár. Húgom kuta-
tó vegyészmérnök. Iskoláimat Veszprémben végeztem el. 1956-ban a 
veszprémi középiskolások egyik vezetője voltam. 1963-ban szereztem 
nyelvszakos diplomát Budapesten, az ELTE-én. Feleségem Kiss Ma-
rianna, földrajz-biológia szakos tanár. 1963-ban Várpalotán, a gim-
náziumban kaptam állást, ahol beindítottam az angol nyelvi képzést. 
Nagyobbik fiúnk, Tamás vezető tervező építész Budapesten, kisebbik 
fiúnk, Balázs angol szakos tanárként végzett Pécsett. Várpalotán a ta-
nítási szünetekben, „csillésként” munkát vállaltam. Az egyetemen a 
BEAC NB I-es kézilabdacsapatában játszottam, később az NB II-es 
Bányászban. 1967-ben állást kaptam az egyetem Nyelvi Lektorátu-
sán. 1974-től a Magyar Állami Nyelvvizsga Bizottság alelnöke vol-
tam. 1989-ben Fulbright-ösztöndíjjal Amerikában voltam, majd kol-
légámmal megalapítottuk a Tanárképző Kart Veszprémben. 

Terveim: 1. A kárpótlási időszaktól kezdve foglalkozom a város jövő-
képének fejlesztésével. 2. Új lehetőség adódott a lozsántai Projekt I. meg-
valósítására, 6000 mandulafa elültetésére, a parcellák megvásárlására, 
egyenként 1 millió Ft-ért. 3. Tervezem egy magyar nyelvű gimnáziumi 
tagozattal bővíteni a helyi intézményt. 4. Úgy érzem, nincs okom és jo-
gom tapasztalataimat magamban tartani, így arra kérem önt, hogy szava-
zatával támogasson a választások során. A részletes, eredeti szakmai anya-
got személyesen fogom eljuttatni önhöz, még a választások előtt.

24.
BÁLINT SÁNDOR
FIDESZ-KDNP 

Tisztelt Almádiak!

Harminc éve költöztünk Veszprémből Bala-
tonalmádiba, a magunk építette családi házba. 
Nyugdíjas vegyészmérnök vagyok, feleségem, három felnőtt gyer-
mekem és két unokám van (a harmadik jövő februárban érkezik). 

Az önkormányzat munkájában 2000 óta veszek részt, két évig 
külső szakértőként, majd 2002-től három cikluson át bizottsági el-
nökként, illetve tavaly november óta társadalmi megbízatású alpol-
gármesterként. 

Elnöke vagyok a Konzervatív Körnek és elnöke két iskola (a gim-
názium és a berényi általános iskola) Intézményi Tanácsának. Emel-
lett tagja vagyok az almádi Római Katolikus Egyházközség Képvise-
lőtestületének és a Városi Értéktár Bizottságnak. Életem fontos ese-
ményének tartom, hogy részese lehettem annak az évtizedes mun-
kának, amelynek révén Balatonalmádi a térség központjává, járási 
székhellyé vált. Városunk az elmúlt években sokat fejlődött, de bő-
ven áll még teendő előttünk. A csapat, amelynek tagja vagyok, jól 
ismeri a megoldandó feladatokat, s programját külön kiadványban 
tárja a választók elé. Ahogyan eddig, a jövőben is mindent megte-
szünk azért, hogy Balatonalmádi élhető és szerethető város legyen. 
Ehhez kérem az önök megtisztelő bizalmát, támogatását és szavaza-
tát október 12-én.

A szavazólapon az utolsó, a 24-es sorszámmal.

18.
ZSEMBERI IMRE
független

1981-ben születtem, azóta Balatonalmá-
diban élek. A középiskolai tanulmányaimat 
Balatonfűzfőn folytattam, majd a Pannon Egye-
temen szereztem diplomát, villamosmérnöki sza-
kon. Azóta egy nemesvámosi cégnél dolgozom, ahol fejlesztéssel, 
tervezéssel és termelés-szervezéssel foglalkozom. 1996 óta a BSE-
ben sportolok, ahol elnökségi tagként is segítem az egyesület mun-
káját.

Főbb céljaim közé tartozik, hogy gyermekeink helyi bölcső-
débe járhassanak. Az elhanyagolt fő- és mellékutak rekonst-
rukciója. Városrészek felzárkóztatása Almádi mellé. Közterü-
letek folyamatos tisztántartása, szelektív hulladék kezelés re-
formálása.

Mivel magam is tagja vagyok a Balatonalmádi SE-nek, így látom 
azt, hogy a fiatalok számára nagyon kevés sporttal, egészséggel kap-
csolatos lehetőség kínálkozik. 

Ezért fontosnak tartom a sportolási és a szórakozási lehetőségek 
megteremtését a fiatal korosztály számára. 

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

Meg szeretném köszönni támogatásukat, továbbá a bíztatást azok 
részéről, akik szívesen látnának a képviselőtestület tagjai között, a 
közös céljaink elérése és a fejlődés érdekében.

20.
DÉR ANDRÁS
független 

Születésem óta itt élek. Az ELTE TFK műve-
lődésszervezői szakán végeztem. Tíz éve vagyok a 
Budatava strand gondnoka. Évek óta érdeklődőként 
részt veszek a képviselő-testületi üléseken. A képvise-
lőséget szolgálatnak tekintem, tiszteletdíjamat közcélokra kívánom fordí-
tani, amiről rendszeresen beszámolok. Tőlem telhetően mindent el fogok 
követni, hogy a képviselő-testületi munka még közelebb kerüljön az itt 
élőkhöz. Most is függetlenként indulok, ami a pártoktól és csoportoktól 
való függetlenséget jelent. Minden jó ügyet támogatok, ami a lakosság ér-
dekeit szolgálja, viszont a magánérdekek ellen határozottan fel fogok lép-
ni. A mindenkori városvezetés érdeme, hogy településünk költségvetése 
adósságmentes, a pénzfelhasználás viszont hatékonyabb lehetne. 

Elképzeléseimből:
- az új óvoda és bölcsőde építéséig bölcsődei csoport indítása, 
-  beruházásoknál, felújításoknál a lakosság véleményének figyelembe 

vétele közmeghallgatás formájában, szigorúbb műszaki ellenőrzést,
-  semmilyen a várost hátrányosan érintő ingatlaneladást (pl. 

sportpálya) nem támogatok,
-  a Budatava strand felújítása retró hangulatának megőrzésével, 

állandó lakosoknak ingyenes strandbelépéssel,
-  az önkormányzat és intézményeinél, a helyi lakosok alkalmazása, 

helyben adózó vállalkozók foglalkoztatásának előnyben részesítése,
- piac átalakítása fedett vásárcsarnokká,
-  helyi tömegközlekedés elindítása kisbusszal. Próbajáratok indul-

nak október 11-én.
A választáskor kérem, az embert nézzék! 

22.
BOROS LÁSZLÓ
FIDESZ-KDNP 

Tisztelt Almádiak!

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy 
Almádiban születtem, s még inkább azért, 
hogy eddigi életem nagyobb részét is itt éltem, s élhetem. Sze-
retek itt élni, szeretem az embereket, a berényi, az almádi „ősla-
kosokat”, a nyaralókat, a betelepült „gyütt-menteket”, akik már 
rég többen vannak, mint mi, és legtöbbjük igazi lokálpatrióta-
ként igyekszik rajtunk is túltenni városunk érdekében kifejtett 
cselekedetekben.

Hálásan köszönöm mindazok bizalmát és szavazatait, akik-
nek révén 1990 óta képviselőként szolgálhattam szülőváros-
omat. Tettem mindezt, mindig önös érdek nélkül, csak a köz ja-
vát szolgálva.

Az eltelt 24 év alatt sokat változott a város, minden tekintet-
ben. Lehet vitatni némely döntés helyességét, a fejlesztési célo-
kat, elképzeléseket, vagy azok sorrendjét, mégis józanul mérle-
gelve megállapítható, hogy a fejlődés töretlen, s Almádi egyre 
vonzóbb lakóhely, amit a lakosság számának örvendetes gyara-
podása is igazol.

Kedves választók! 
Úgy mondják, a jól húzó lovat kell ostorral bíztatni, hogy a sze-

kér haladjon. Döntsék hát el, méltó vagyok-e még ostorcsapásaikra, 
bíztatásukra, bizalmukra.

17.
FAUST GYULA
FIDESZ-KDNP
 

Szeretettel köszöntöm Balatonalmádi polgárait! 

Megköszönöm mindenkinek a bizalmat, a báto-
rítást és a tevőleges munkát, amellyel lehetővé tet-
ték képviselő jelöltként való elindulásomat. 

Faust Gyula vagyok, kétgyermekes családapa, lelkész és tanár. Kö-
zel nyolc éve lakunk e gyönyörű településen, és munkálkodunk vá-
rosunk lakósaiért. 

Jelszavam: „Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!” 
Megválasztásom esetén, folytatni szeretném az elkezdett mun-

kát annak érdekében, hogy városunk békességben tovább fejlődjön! 
Képviselni szeretném minden generáció érdekét felekezeti és párt-
hovatartozástól függetlenül.

21.
DUDÁS ZSOLT
független

Miskolcon születtem, 1965. május 19-én. Ba-
latonalmádi városát 25 éve mondhatom ott-
honomnak. Nős vagyok, feleségem, Mariann a 
Györgyi Dénes Általános Iskolában tanít. Két 
egyetemista gyermekünk Laura és Tamás.

1988-ban az Egri Tanárképzőn biológia-technika szakos tanári, 
ugyanebben az évben a Testnevelési Főiskolán tenisz edzői, majd 
2006-ban a Műegyetemen közoktatás vezetői diplomát szereztem. 
Diplomáim mellett felsőfokú kereskedelmi menedzseri és oktatás 
informatikusi szakképesítéssel is rendelkezem.

Tíz éve a Pharma Nord észak-nyugat magyarországi cégképviselője-
ként dolgozom, emellett a Balatonalmádi Tenisz Klub elnökeként, vala-
mint a Regionális Turisztikai Szövetség Felügyelő Bizottság elnökeként is 
aktívan tevékenykedem. Büszke vagyok arra, hogy a városunkban nép-
szerű Hungarikum Fesztivál és Pálinka Napok egyik ötletgazdája vagyok.

25 éve dolgozom az oktatás, a sport az egészségmegőrzés, és a 
turisztika területén. Munkámért városi, megyei ás állami elisme-
résekben részesültem. Képviselőjelöltként alapvető fontosságúnak 
tartom, hogy a turizmus fejlesztése mellett szem előtt tartsuk egy 
olyan élhető város képét, mely az állandó lakosok nyugalmát, fizikai 
és szellemi egészségét, kulturális fejlődését és kikapcsolódását szol-
gálja tiszta környezetben, igényes és színvonalas intézményekben.

Meggyőződésem, hogy ezen célok elérését komoly összefogással, 
lehetőségeink maximális kiaknázásával, civil szervezeteink fejleszté-
sével és támogatásával érhetjük el.

Tájékoztatásul: A jelöltek – a hatályos jogszabályok alapján –, nem ABC sorrendben, hanem a sorsolással megállapított sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon.
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Jöjjön el!
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2014. október elejétől november közepéig
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Október 1. szerda 12 óra
Zene világnapja
A Savaria Budapest Kamaraopera előadásában Haydn: A patikus c. vígopera.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Szervező: Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Október 3. péntek 20 óra
BÁRmikor - A Cafe latino együttes koncertje

Október 4. szombat 9-17 óra
Gyógynövénytúra Szentbékkálla és környékére
Az autóbusz Balatonalmádiból, a Pannónia előtti parkolóból indul. Kedve-
zőtlen időjárás esetén a gyógynövény ismertető előadások a zánkai oktató 
központ területén tartjuk meg. A túrán való részvételhez előzetes jelentkezés 
szükséges a +36 88 599 923-as telefonszámon. A jelentkezőket korlátozott 
számban a jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. A részvétel ingyenes.
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

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

Október 5. vasárnap 13.30-tól
Honismereti túra
Pannónia - Szabadság-kilátó - Alsóörs - Római út - Káptalanfüred - Balaton-
almádi (12 km)
Információ: Illána Erzsébet +36 20 265 3759

Október 5. vasárnap 15 óra
BÁRmikor - Gyerekterasz
Csodatár Játszóház – Játszható játékaink

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

Október 10. péntek 20 óra
BÁRmikor - Dávid Roland unplugged
Dávid Roland - gitár, ének, Soós Arnold – ütőhangszerek

Október 11. szombat 9-17 óra
Gyógynövénytúra Monoszló-Zánka és környékére
További információ ld. az október 4-i programnál. 
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Október 11. szombat 22 óra
BÁRmikor – DISCO
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)
 
Október 12. vasárnap 15 óra
BÁRmikor– Gyerekterasz festőiskola
Helyszín: BÁRmikor (Szent István sétány 4-6.)
Tel.: +36 30 435 0999, facebook: BÁRmikor

Könyvtári hét – október 13-18.

Találkozunk a könyvtárban!
Cimboránk a Könyvtár - Cimbora Ünnep
Rendkívüli könyvvásár a Pannónia aulájában egész héten

Október 13. hétfő 10 órától
„Értékek a térképen – értékek a városban” – helytörténeti séta feladatokkal. 
Lehet indulni egyénileg, csapatban – gyerekeknek, felnőtteknek. Az indulás 
utolsó időpontja: 15 óra.
Minden résztvevő ajándékot kap!

Október 14. kedd 
Délelőtt 2014/15. évi Könyvfaló program indítása a Györgyi Dénes és a 
Vörösberényi iskolában 
A feladatok folyamatosan felkerülnek a könyvtár honlapjára (www.
strandkonyvtar.hu), az olvasásba azok a gyermekek is bekapcsolódhatnak, 
akik nem e két iskolába járnak!
16 órakor: „Ilyenek voltunk” Interaktív Cimbora fotó kiállítás
A fotók a Cimbora műsor és a Balatonalmádi táborok elmúlt 40 évét idézik. 
Házigazda: Fábián László. A kiállítást megnyitja: É. Szabó Márta.
17 órakor: „Cimboránk a Komolyzene” – „Játsszunk együtt!”
Érdi Tamás bemutatja a Zeneakadémia fiatal művészjelöltjeit. Fellép: Kovács 
Gergely (zongora), Stark János (hegedű) és Virág Mátyás (cselló)

Október 15. szerda
10-11 óra Nagy Találkozások I.
Érdi Tamás zongoraművész és Harmath Judit euritmia művész közös előadá-
sa a Vörösberényi Általános iskola tanulóinak
11.30-12.30 Nagy Találkozások II.
Érdi Tamás zongoraművész és Harmath Judit euritmia művész közös előadá-
sa a Györgyi Dénes iskola tanulóinak
14 órakor Könyvbemutató – Kocsis Noémi: A dajka
16-19 óra Cimbora játszóház 

Október 16. csütörtök
10 óra Tücsökzene – Varga Kati nénivel a gyerekkönyvtárban
14 óra TÁMOP Tudásforrás - projektzáró
15 óra  Elek Apó Kútja alapkőletétel - A kút tervét Kányádi Sándor Kos-

suth-díjas erdélyi költő álmodta meg 
15.30 Kaláka és a Cimbora – a koncert vendége Kányádi Sándor
A koncert után Kányádi Sándor és a Kaláka együttes dedikálja a helyszínen 
megvásárolható köteteit és CD-it 

Október 17. péntek
14 óra: Cimbora játszóház
16 óra:  Ramazuri Bábszínház előadása: Ki játszik ilyet? Játék bábokkal és 

stílusokkal kisiskolásoknak és felnőtteknek
18 óra:  Könyvbemutató előadás – Fődi Attila: Gyógyhatású gombák a Kár-

pát-medencében

Október 18. szombat
Szomszédolás Tapolcán a Cimborákkal

Október 18 szombat 
Őszi egészségnap a Pannóniában

Október 18. szombat 9-17 óra
Gyógynövénytúra Bakonybél és környékére
(további információ ld. az október 4-i programnál) 
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Október 23. csütörtök 11 óra
Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
Helyszín: Hősi Emlékmű

Október 25. szombat 9-17 óra
Gyógynövénytúra Zirc és környékére
További információ ld. az október 4-i programnál
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Október 31. péntek 18 óra
Kövi Szabolcs mindenszenteki gyertyafényes koncertje
Helyszín: Pannónia

November 7-8. péntek-szombat 10-17 óra között 
Mobil Civil Műhely (I-II. alkalom) 

Előadások és beszélgetés.  Témák: Testi-lelki-mentális egészség, stresszkezelési 
technikák. Szervező: Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei irodája. 
Előzetes jelentkezés: Számfira-Turupoli Nóra irodavezetőnél, turupoli.nora@
nmi.hu - tel.: +36 30 447 5219 
Helyszín: Pannónia

November 9. vasárnap 13.30-tól
HONISMERETI TÚRA
Pannónia - Vörösberény - Malom-völgy - Megye-hegy - Hársas-völgy - 
Tobruk - Vörösberény - Balatonalmádi (13 km)
Információ: Illána Erzsébet +36 20 265 3759

November 15. szombat 17 óra
Vörösberényi Lovas egyesület közgyűlése
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: Szentesi István, tel.: +36 30 270 7864

Kiscsoportok, szakkörök, foglalkozások

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
Október 4. szombat - Gombásztúra Szentkirályszabadja – Meggyespuszta
Indulás: a Pannónia elől 9 órakor
Október 25. szombat - Gombásztúra Eplény környékére 
Indulás a Pannónia elől 9 órakor 
November 8. szombat - Gombásztúra Gyulafirátót környékére 
Indulás a Pannónia elől 9 órakor

Baba-mama Klub
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Október 17. Téma: A pszichológus válaszol.
Vendég: dr. Hamar Tamás pszichológus
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya +36 20 926 1085

Babatorna
Minden kedden 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában
Információ: Idrisz-Majbó Anrienn +36 20 438 2345

Balatonalmádi Kertbarát Kör
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában. Elnök: Lőrincz József
Október 7. Szüreti teendők
Előadó: Schweiger Rezső borász
Október 21. Hogyan élünk 2050-ben?
Előadó: dr. Domokos Endre 
November 4. Mi az a portó bor? 
Kóstolással egybekötött előadás. Zártkörű, csak tagoknak!
Előadó: Bartik Tamás vegyészmérnök

Balatonalmádi Város Vegyeskara
Minden hét keddjén és csütörtökén 18-20 óráig a Pannóniában
Kórusvezető: Kovácsné Nagy Márta, titkár: Vajainé Majbó Judit

Botorka néptáncegyüttes
Minden kedden és pénteken 19 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Művészeti vezető Kovács Krisztián, tel.: +36 20 264 1561

Bridzs Klub
Szerdánként 15-19 óráig a Pannóniában
Információ dr. Sinka László, tel.: +36 70 379 7113

Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
Modern tánc tanfolyam minden hétfőn 16.30-18 óráig a Pannóniában
Kiszelyné Czibik Tünde tel.: +36 20 932 5277

Cimbora
Októberi programok a könyvtári héten!
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsa tel.: +36 70 455 4100, www.almadiert.hu

Csillagnyílás - Balett
Minden hétfőn és szerdán 15-18 óráig a Pannóniában
Oktató: Vízhányó Katalin tel.: +36 70 380 2064

Diabétesz Klub
Összejövetel minden hónap második keddjén 15-17 óráig a Pannóniában
Vezeti: dr. Árkai Anna tel.: +36 88 599 932

Fittmama torna
Hétfőn, szerdán és pénteken 10-11 óráig a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület
Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516
filespotegyesulet@gmail.com

Gerinctorna
Minden kedden és csütörtökön 17 órától a Pannóniában 
Információ: Melnecsukné Vati Judit tel.: +36 88 542 554

Gurgolya gyermek néptáncegyüttes
Minden szerdán és pénteken
További információ: Kreutz Károly tel.: +36 70 383 4455

Honismereti és Városszépítő Kör
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30-17.30-ig. 
Helyszín: Pannónia könyvtár 1-es terem
Vetítés és beszélgetés Almádi képeken Kovács Istvánnal 
minden hónap második péntekén 16.30- 17.30-ig
Elnök: Kovács István tel.: +36 88 430 091

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

Ifjúsági néptánccsoport
Minden csütörtökön 18.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kreutz Károly tel.: +36 70 383 4455

Iskolába készülök játszóház
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyermekeknek szerdán 16.45-től 
a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

Kid Rock & Roll
Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól a Pannóniában
Putics-Bondor Virág tel.: +36 70 532 4918

Kriston torna
Október 4-én és október 19-én vasárnap 8.30-tól  
a Vörösberényi Kultúrházban
Kapcsolattartó: Szalai Emese tel.: +36 88 599 923

Montessori-klub
Óvodás korúak számára fejlesztő foglalkozás Montessori-játékok segítsé-
gével minden csütörtökön 16.30-17.30-ig a Pannónia gyerekkönyvtárá-
ban
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya tel.: +36 20 926 1085

Népek tánca
Szerdánként 17 órától a Pannóniában
Tímár Lajos tel.: +36 30 528 2410

Nyugdíjas Pedagógus Klub
Minden csütörtökön 15 órától a Pannóniában
Fürtös Lászlóné tel.: +36 30 308 0102

Play Along
Játékos angol foglalkozás tipegőknek a Pannónia gyerekkönyvtárában szer-
dánként 10 órai kezdettel, időtartam kb. 45 perc
Információ: Tardi Hajnalka tel.: +36 30 452 2996

Sakk Klub
Minden pénteken 15 órától a Pannóniában
Fáncsy Imre tel.: +36 70 389 6049
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15 óra  Elek Apó Kútja alapkőletétel - A kút tervét Kányádi Sándor Kos-

suth-díjas erdélyi költő álmodta meg 
15.30 Kaláka és a Cimbora – a koncert vendége Kányádi Sándor
A koncert után Kányádi Sándor és a Kaláka együttes dedikálja a helyszínen 
megvásárolható köteteit és CD-it 

Október 17. péntek
14 óra: Cimbora játszóház
16 óra:  Ramazuri Bábszínház előadása: Ki játszik ilyet? Játék bábokkal és 

stílusokkal kisiskolásoknak és felnőtteknek
18 óra:  Könyvbemutató előadás – Fődi Attila: Gyógyhatású gombák a Kár-

pát-medencében

Október 18. szombat
Szomszédolás Tapolcán a Cimborákkal

Október 18 szombat 
Őszi egészségnap a Pannóniában

Október 18. szombat 9-17 óra
Gyógynövénytúra Bakonybél és környékére
(további információ ld. az október 4-i programnál) 
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Október 23. csütörtök 11 óra
Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
Helyszín: Hősi Emlékmű

Október 25. szombat 9-17 óra
Gyógynövénytúra Zirc és környékére
További információ ld. az október 4-i programnál
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Október 31. péntek 18 óra
Kövi Szabolcs mindenszenteki gyertyafényes koncertje
Helyszín: Pannónia

November 7-8. péntek-szombat 10-17 óra között 
Mobil Civil Műhely (I-II. alkalom) 

Előadások és beszélgetés.  Témák: Testi-lelki-mentális egészség, stresszkezelési 
technikák. Szervező: Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei irodája. 
Előzetes jelentkezés: Számfira-Turupoli Nóra irodavezetőnél, turupoli.nora@
nmi.hu - tel.: +36 30 447 5219 
Helyszín: Pannónia

November 9. vasárnap 13.30-tól
HONISMERETI TÚRA
Pannónia - Vörösberény - Malom-völgy - Megye-hegy - Hársas-völgy - 
Tobruk - Vörösberény - Balatonalmádi (13 km)
Információ: Illána Erzsébet +36 20 265 3759

November 15. szombat 17 óra
Vörösberényi Lovas egyesület közgyűlése
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: Szentesi István, tel.: +36 30 270 7864

Kiscsoportok, szakkörök, foglalkozások

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
Október 4. szombat - Gombásztúra Szentkirályszabadja – Meggyespuszta
Indulás: a Pannónia elől 9 órakor
Október 25. szombat - Gombásztúra Eplény környékére 
Indulás a Pannónia elől 9 órakor 
November 8. szombat - Gombásztúra Gyulafirátót környékére 
Indulás a Pannónia elől 9 órakor

Baba-mama Klub
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Október 17. Téma: A pszichológus válaszol.
Vendég: dr. Hamar Tamás pszichológus
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya +36 20 926 1085

Babatorna
Minden kedden 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában
Információ: Idrisz-Majbó Anrienn +36 20 438 2345

Balatonalmádi Kertbarát Kör
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában. Elnök: Lőrincz József
Október 7. Szüreti teendők
Előadó: Schweiger Rezső borász
Október 21. Hogyan élünk 2050-ben?
Előadó: dr. Domokos Endre 
November 4. Mi az a portó bor? 
Kóstolással egybekötött előadás. Zártkörű, csak tagoknak!
Előadó: Bartik Tamás vegyészmérnök

Balatonalmádi Város Vegyeskara
Minden hét keddjén és csütörtökén 18-20 óráig a Pannóniában
Kórusvezető: Kovácsné Nagy Márta, titkár: Vajainé Majbó Judit

Botorka néptáncegyüttes
Minden kedden és pénteken 19 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Művészeti vezető Kovács Krisztián, tel.: +36 20 264 1561

Bridzs Klub
Szerdánként 15-19 óráig a Pannóniában
Információ dr. Sinka László, tel.: +36 70 379 7113

Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
Modern tánc tanfolyam minden hétfőn 16.30-18 óráig a Pannóniában
Kiszelyné Czibik Tünde tel.: +36 20 932 5277

Cimbora
Októberi programok a könyvtári héten!
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsa tel.: +36 70 455 4100, www.almadiert.hu

Csillagnyílás - Balett
Minden hétfőn és szerdán 15-18 óráig a Pannóniában
Oktató: Vízhányó Katalin tel.: +36 70 380 2064

Diabétesz Klub
Összejövetel minden hónap második keddjén 15-17 óráig a Pannóniában
Vezeti: dr. Árkai Anna tel.: +36 88 599 932

Fittmama torna
Hétfőn, szerdán és pénteken 10-11 óráig a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület
Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516
filespotegyesulet@gmail.com

Gerinctorna
Minden kedden és csütörtökön 17 órától a Pannóniában 
Információ: Melnecsukné Vati Judit tel.: +36 88 542 554

Gurgolya gyermek néptáncegyüttes
Minden szerdán és pénteken
További információ: Kreutz Károly tel.: +36 70 383 4455

Honismereti és Városszépítő Kör
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30-17.30-ig. 
Helyszín: Pannónia könyvtár 1-es terem
Vetítés és beszélgetés Almádi képeken Kovács Istvánnal 
minden hónap második péntekén 16.30- 17.30-ig
Elnök: Kovács István tel.: +36 88 430 091

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

Ifjúsági néptánccsoport
Minden csütörtökön 18.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kreutz Károly tel.: +36 70 383 4455

Iskolába készülök játszóház
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyermekeknek szerdán 16.45-től 
a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

Kid Rock & Roll
Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól a Pannóniában
Putics-Bondor Virág tel.: +36 70 532 4918

Kriston torna
Október 4-én és október 19-én vasárnap 8.30-tól  
a Vörösberényi Kultúrházban
Kapcsolattartó: Szalai Emese tel.: +36 88 599 923

Montessori-klub
Óvodás korúak számára fejlesztő foglalkozás Montessori-játékok segítsé-
gével minden csütörtökön 16.30-17.30-ig a Pannónia gyerekkönyvtárá-
ban
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya tel.: +36 20 926 1085

Népek tánca
Szerdánként 17 órától a Pannóniában
Tímár Lajos tel.: +36 30 528 2410

Nyugdíjas Pedagógus Klub
Minden csütörtökön 15 órától a Pannóniában
Fürtös Lászlóné tel.: +36 30 308 0102

Play Along
Játékos angol foglalkozás tipegőknek a Pannónia gyerekkönyvtárában szer-
dánként 10 órai kezdettel, időtartam kb. 45 perc
Információ: Tardi Hajnalka tel.: +36 30 452 2996

Sakk Klub
Minden pénteken 15 órától a Pannóniában
Fáncsy Imre tel.: +36 70 389 6049



ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18

Jöjjön el! 2014. október

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 19

Zene

Anyanyelvünkről
Merről fúj a szél?

Ezt szoktuk kérdezni, ha valami titokzatos hír röppen fel. Most 
azonban nincs semmi titokzatosság; arról van szó, hogy bemutas-
sam: milyen nagy szerepe van a szélnek a világirodalomban, ezen 
belül a magyar lírában. 

A romantikában az irodalom él annak lehetőségével, hogy a szél 
a nagy erejű változásokat, szenvedélyességet vagy a forradalmisá-
got épp úgy kifejezheti, mint a dolgok illékonyságát. Talán ismert 
Shelly verse: Óda a nyugati szélhez, és bizonyosan ismert Petőfi: 
Egy gondolat bánt engemet c. verse, amelynek egy sora igazolja a 
leírtakat: „...legyek fa, melyet szélvész csavar ki tövestűl”. Petőfi 
verse ez is: Beszél a fákkal a bús őszi szél... Vagy A szél című ver-
séből: Ma lágyan suttogó szelíd szellő vagyok,/ Zöldelő mezőkön 
föl s alá sétálok. Továbbá a Téli világ című, szintén ismert verséből: 
Megölte valaki magát,/ Az hozta ezt a rút időt./ Fúj a szél, táncol 
a tányér/ A borbélyműhelyek előtt. Kevésbé ismert, rövid, A vi-
harhoz című verse így kezdődik: Lassabban, haragos lelkek testvé-
re, vihar, hogy/ Lombjaim árnyékát szét ne zihálja dühöd! 
De lépjünk tovább! Idézem (folyamatosan írva) Weöres Sándor: 
Tekereg a szél című és kezdetű versét, amely így folytatódik: Ka-
nyarog a szél,/ Didereg az eper-ág:/ Mit üzen a tél?// Fúj a szél, fúj 
a szél,/ De morog a szél./ Apró ez a szoba, mégis belefér.// Széles 
világba/ Fut a szél magába,/ Nyakában a lába,/ Sosem érsz nyomá-
ba.

Móra Ferenc: Haragos szél című versét idézem: Haragos szél 
dudorászgat,/ Tördeli a száraz ágat,/ Zokog, reszket a fa halkan: 
Minek bántod az én gallyam?/ Minek töltöd mérged rajtam?// 
Öreg anyó nagy kendőben/ Tört gallyat szed az erdőben./ Hálál-
kodva szól a szélnek:/ Áldottja vagy te a télnek,/ Favágója a sze-
génynek. 

József Attila: Óda című verséből egy rövid idézet: Itt ülök csillám-
ló sziklafalon./ Az ifjú nyár/ könnyű szellője, mint egy kedves/ va-
csora melege száll.

De tekintsünk ki is egy kicsit. Ismert M. Mitschell amerikai író-
nő világhírű regénye: Elfújta a szél. Heine egyik verséből: Őszi szél 
rázza a fákat. R. M. Rilke (Tandori Dezső fordításában): Tavaszi 
szél: Sors jön e széllel; ó, hadd jöjjön el/... Ó, a sorsunk jön el eb-
ben a szélben... E . Bronte: Üvöltő szelek, c. regénye, amely roman-
tikus szerelmi történet. 

Egy kis kitérő: A görög-római mitológiában egy szélisten tartotta 
kézben a szeleket. A hajózásban fontos szerepe volt. Égtájak szerint 
különböztették meg a négy főszelet: a gonosz, vén északit Boreának, 
az enyhe és szelíd nyugatit Zephirosznak, a viharos délit Notosznak, 
és a meleg esőt hozó keletit Eurosznak hívták. 

És hosszú sorban lehetne idézni olyan versekből, regényekből, 
amelyekben szerepe van a szélnek, a szellőnek, a viharnak. E he-
lyet azt ajánlom, hogy jön az ősz, a tél: esős, szeles időben vegyünk 
elő egy-egy verseskötetet, vagy híres regényt, és ne mindig a televí-
zió vagy az internet nézésével töltsük el azt a rövid időt, amit pihe-
nésre fordíthatunk!

Helyesbítés: Az augusztusi számban megjelent Javítsuk ki c. 
írásomba két durva hiba csúszott be. A 6 bekezdés helyesen: Ez-
után jött a következő fejezet. – Majd új fejezet kezdődött. (Azaz 
kétféleképpen is javítható a mondat.) Az utolsó bekezdés első 
mondta helyesen: A tévéadók sok-sok személlyel…(nem sze-
mélyzettel!)

A hibákért elnézést kérek.
lang.miklos@chello.hu

Táncház önképző kör
Péntekenként 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kovács Krisztián Kiki
Kapcsolattartó: Mester Ferenc tel.: +36 20 991 6213

Tartáskorrekciós torna
Minden kedden és csütörtökön 16.30 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Információ: Szalai Emese tel.: +36 88 599 923

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

Ugri-Bugri óvodás torna
Keddenként és csütörtökönként 16.20-tól a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

Ugri-Bugri Tipegő torna (1-3 éves gyermekeknek)
Foglalkozások: kedden 10 órától a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

Varázskuckó
Kézműves mesés foglalkozás ovisoknak minden szerdán 16.30-17.30-ig a 
Pannónia gyermekkönyvtárában
Első foglalkozás: szeptember 24. 
A foglalkozást Horváth Irén tartja, tel.: +36 20 358 1937

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök: Pandur Ferenc tel.: +36 70 339 5274
Október 6. október 20. és november 3. hétfő 18 óra
November 8. szombat 16 óra Márton napi megemlékezés

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor tel.: +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Október 8. szerda 16 óra - Az időskorban kifejlődő demencia megelőzése. 
A mozgás fontossága
Előadó: szakorvos
Október 29. szerda - Idősek Napja a Klubban- Ünnepi műsor
Fellép: Tóth I. és a művészeti csoportok. Emlékplakettek átadása, vacsora. 
Zenés szüli napi rendezvény, vendég: Németh Tamás
November 12. szerda - Életút tanulságokkal - Hatvári Jenő Hugó vissza-
emlékezései. „Visszatekintés” – korábbi zenés videók, képek a klub életé-
ből. 
Vendégünk: Csetényi Kristóf informatikus

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Borostyán Népdalkör
Minden pénteken 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Karvezető: Tóth László tel.: +36 70 224 7722

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Ringató Balaton Táncegyüttes
Minden kedden 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Vezető: Weleginé Pavelka Gizella tel.: +36 30 939 5129

Vörösberényi Polgári Olvasókör
Minden hónap első szerdáján 18.30-kor vezetőségi ülés a Vörösberényi 
Kultúrházban
Elnök: Mohos Mária tel.: +36 20 924 1559

Vörösberényi Vöröskereszt Alapszervezet
Vezetőségi ülés havonta egyszer a Vörösberényi Kultúrházban
Titkár: Varjas Csabáné tel.: +36 30 505 0376

Yildizlar Hastánc Csoport
Minden csütörtökön 16 órától a Pannóniában
Papp Judit tel.: +36 20 299 0855

– Immár tizenegy éve, 2003-ban kezdtél zenével foglalkozni. Ki-
számolnád, hogy hány órát fordítottál gyakorlásra, tanulásra, fel-
lépésre ez idő alatt?

– Gyakorlásra átlagosan napi 1-1,5 órát. Hétvégén többet, hét 
közben kicsit kevesebbet. Fellépés talán havonta vagy két havonta 
egy volt, de igazából nem emlékszem. 

– Érezted-e valaha, hogy lemondással is jár mindez?
– Lehet, hogy néha éreztem, de ez az érzés sosem volt maradan-

dó, mert annyira szeretek hegedülni.
– Miért a hegedűt választottad első hangszerednek?
– Van egy barátnőm, aki előbb kezdett el hegedülni, és olyan szé-

pen játszott, hogy én is kedvet kaptam.
– Ki a példaképed?
– Hegedülésben talán a legnagyobb Izthak Perlman, de gondol-

kodásmód terén rengeteg ember van, akitől tanulhatnék. Vagy pél-
dául a kutyámról is vehetnék példát, aki mindig örül nekünk.

– Van-e kedvenc zeneszerződ, kedvenc darabod?
– Nagyon sok kedvenc darabom van, úgyhogy nem is tudnám 

felsorolni őket. Kedvenc zeneszerzőim: Bach, Prokofjev, Sibelius és 
Csajkovszkij.

– Csak a „kottával” foglalkozol vagy utánaolvasol a daraboknak, 
zeneszerzőknek? 

– Néha utánaolvasok. Az egyik darabról például azt tudtam meg, 
hogy egy opera része, és sokkal jobb volt úgy játszani, hogy ismer-
tem a történetét.

– A kreativitásodat hol tudod beleadni a zenébe?
– Legjobban az improvizációval tudnám, de ezzel még nem na-

gyon próbálkoztam. Szerintem annál nincs jobb, ha valaki csak úgy 
előveszi a hangszerét, és játszik rajta valamit magától. Főleg, ha ezt 
több emberrel együtt teszi. Persze a művek előadásába is rengeteg 
kreativitást lehet, és kell vinni. Régebben anyukámmal mindig ki-
találtunk a darabokra történeteket, táncokat, ez segített eljátszani 
őket.

– Melyik darabbal „szenvedtél” meg igazán? Volt olyan, amikor 
feladtad?

– Minden darabbal meg kell kicsit szenvedni, de hát erre való a 
gyakorlás. Nem hiszem, hogy volt olyan, amikor feladtam. Előfor-
dult már, hogy egy-egy darab tanulását félbehagytam, de nem ki-
zárt, hogy a hátralévő életemben folytathatom még a velük való is-
merkedést.

– A hegedű mellett zongorázni is tanultál. Nem csábított el a má-
sik hangszer?

– Nem, de zongorázni is nagyon szeretek.
– Az almádi zeneiskola, a tanáraid mi mindenben tudtak, tud-

nak segíteni, orientálni?
– Legjobb tudásuk szerint tanítanak, és felkeltik érdeklődésemet 

a művek iránt. Hosszú évek óta nevelnek emberileg is, és nagyon 
jól érzem magam az órákon. Kicsit olyan, mintha pótszüleim len-
nének. 

– A családodnak, szüleidnek, bátyádnak milyen szerepük volt a 
zenei életed alakulásában?

– A családban mindenki nagyon szereti a zenét, és nekik köszön-
hetem, hogy először a bátyám hallgatójaként elmentem a zeneisko-
lába, és azóta sem jöttem el onnan.

– Szoktatok otthon a bátyáddal csak a családnak, magatoknak 
„örömzenét” játszani?

– Mostanában szoktunk, főleg a bátyám szerzeményeit, ő zongo-
rázik, én pedig hegedülök.

– Milyen érzéseket hív elő belőled a hegedű? 
– Ha meghallom azt a szót, hogy hegedű, akkor mindig elönt a 

boldogság, hogy tudok rajta játszani.
– Többször voltál országos döntős rangos hegedű- ének- és szolfézs-

versenyeken. Melyik díjadra vagy a legbüszkébb?
– Mindegyikre büszke vagyok. A legélénkebben az utolsó verseny 

él az emlékezetemben: a XIV. Országos Koncz János Hegedűverse-
nyen – Szombathely, 2013. november 21-23. – vettem részt, me-
lyen a VI. helyen végeztem és dicséretes oklevelet kaptam.

– Mennyire vagy fegyelmezett, kitartó a gyakorlásban?
– Szerintem kevésbé, mint kellene.
– Inkább szólóban szeretsz zenélni, vagy többekkel együtt?
– Inkább többekkel együtt. 
– Kikkel szoktál együtt muzsikálni?
– Évek óta részt veszek nyaranta zenekari táborokban. Az Auer 

Zenekarban (Veszprém) négy éve aktívan muzsikálok. Emellett a 
Lovassy Gimnázium idén alakult vonószenekarában és a Csermák 
Antal zeneiskola Gárdonyi Kamarazenekarában is hegedültem eb-
ben a tanévben.

– Önkritikus vagy magadhoz, a zenei teljesítményedhez?
– Nagyon, de ez szerintem így jó is. Mondjuk néha furcsa, ha va-

lami jól sikerül, mert már kicsit megszokássá vált, hogy mindenen 
mindig javítani kell.

– Életkorod miatt, gondolom, szereted a könnyűzenét is? Ki a 
kedvenc előadód?

– Itt is sok kedvencem van, például Bill Evans, Chet Baker, Duke 
Ellington. Mostanában főleg jazzt hallgatok. Még szeretem a francia 
chansonokat, Simon & Garfunkelt, és a Pink Floydot is.

– Milyen érzés, hogyha látod, a zenéddel örömet szerzel mások-
nak?

– Csodálatos és hihetetlen. Szeretnék fellépés előtt izgulás helyett 
mindig arra gondolni, hogy az a célom, hogy másoknak örömet sze-
rezzek.

– Hogy tudod összeegyeztetni a zenével való foglalkozást és a ta-
nulást?

– Erre a kérdésre még én sem találtam meg a megfelelő választ.
– Mi a hobbid?
– Kutyasétáltatás és zenehallgatás.
– Mik a terveid? Hol fogsz továbbtanulni?
– Még nem tudom, de azért vannak álmaim.
– Köszönöm a beszélgetést!

dr. Andok Mónika

Fiatal tehetség

Józsa Dalma, a zeneiskola hegedűszakos növendéke
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Zene

Anyanyelvünkről
Merről fúj a szél?

Ezt szoktuk kérdezni, ha valami titokzatos hír röppen fel. Most 
azonban nincs semmi titokzatosság; arról van szó, hogy bemutas-
sam: milyen nagy szerepe van a szélnek a világirodalomban, ezen 
belül a magyar lírában. 

A romantikában az irodalom él annak lehetőségével, hogy a szél 
a nagy erejű változásokat, szenvedélyességet vagy a forradalmisá-
got épp úgy kifejezheti, mint a dolgok illékonyságát. Talán ismert 
Shelly verse: Óda a nyugati szélhez, és bizonyosan ismert Petőfi: 
Egy gondolat bánt engemet c. verse, amelynek egy sora igazolja a 
leírtakat: „...legyek fa, melyet szélvész csavar ki tövestűl”. Petőfi 
verse ez is: Beszél a fákkal a bús őszi szél... Vagy A szél című ver-
séből: Ma lágyan suttogó szelíd szellő vagyok,/ Zöldelő mezőkön 
föl s alá sétálok. Továbbá a Téli világ című, szintén ismert verséből: 
Megölte valaki magát,/ Az hozta ezt a rút időt./ Fúj a szél, táncol 
a tányér/ A borbélyműhelyek előtt. Kevésbé ismert, rövid, A vi-
harhoz című verse így kezdődik: Lassabban, haragos lelkek testvé-
re, vihar, hogy/ Lombjaim árnyékát szét ne zihálja dühöd! 
De lépjünk tovább! Idézem (folyamatosan írva) Weöres Sándor: 
Tekereg a szél című és kezdetű versét, amely így folytatódik: Ka-
nyarog a szél,/ Didereg az eper-ág:/ Mit üzen a tél?// Fúj a szél, fúj 
a szél,/ De morog a szél./ Apró ez a szoba, mégis belefér.// Széles 
világba/ Fut a szél magába,/ Nyakában a lába,/ Sosem érsz nyomá-
ba.

Móra Ferenc: Haragos szél című versét idézem: Haragos szél 
dudorászgat,/ Tördeli a száraz ágat,/ Zokog, reszket a fa halkan: 
Minek bántod az én gallyam?/ Minek töltöd mérged rajtam?// 
Öreg anyó nagy kendőben/ Tört gallyat szed az erdőben./ Hálál-
kodva szól a szélnek:/ Áldottja vagy te a télnek,/ Favágója a sze-
génynek. 

József Attila: Óda című verséből egy rövid idézet: Itt ülök csillám-
ló sziklafalon./ Az ifjú nyár/ könnyű szellője, mint egy kedves/ va-
csora melege száll.

De tekintsünk ki is egy kicsit. Ismert M. Mitschell amerikai író-
nő világhírű regénye: Elfújta a szél. Heine egyik verséből: Őszi szél 
rázza a fákat. R. M. Rilke (Tandori Dezső fordításában): Tavaszi 
szél: Sors jön e széllel; ó, hadd jöjjön el/... Ó, a sorsunk jön el eb-
ben a szélben... E . Bronte: Üvöltő szelek, c. regénye, amely roman-
tikus szerelmi történet. 

Egy kis kitérő: A görög-római mitológiában egy szélisten tartotta 
kézben a szeleket. A hajózásban fontos szerepe volt. Égtájak szerint 
különböztették meg a négy főszelet: a gonosz, vén északit Boreának, 
az enyhe és szelíd nyugatit Zephirosznak, a viharos délit Notosznak, 
és a meleg esőt hozó keletit Eurosznak hívták. 

És hosszú sorban lehetne idézni olyan versekből, regényekből, 
amelyekben szerepe van a szélnek, a szellőnek, a viharnak. E he-
lyet azt ajánlom, hogy jön az ősz, a tél: esős, szeles időben vegyünk 
elő egy-egy verseskötetet, vagy híres regényt, és ne mindig a televí-
zió vagy az internet nézésével töltsük el azt a rövid időt, amit pihe-
nésre fordíthatunk!

Helyesbítés: Az augusztusi számban megjelent Javítsuk ki c. 
írásomba két durva hiba csúszott be. A 6 bekezdés helyesen: Ez-
után jött a következő fejezet. – Majd új fejezet kezdődött. (Azaz 
kétféleképpen is javítható a mondat.) Az utolsó bekezdés első 
mondta helyesen: A tévéadók sok-sok személlyel…(nem sze-
mélyzettel!)

A hibákért elnézést kérek.
lang.miklos@chello.hu

Táncház önképző kör
Péntekenként 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kovács Krisztián Kiki
Kapcsolattartó: Mester Ferenc tel.: +36 20 991 6213

Tartáskorrekciós torna
Minden kedden és csütörtökön 16.30 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Információ: Szalai Emese tel.: +36 88 599 923

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

Ugri-Bugri óvodás torna
Keddenként és csütörtökönként 16.20-tól a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

Ugri-Bugri Tipegő torna (1-3 éves gyermekeknek)
Foglalkozások: kedden 10 órától a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

Varázskuckó
Kézműves mesés foglalkozás ovisoknak minden szerdán 16.30-17.30-ig a 
Pannónia gyermekkönyvtárában
Első foglalkozás: szeptember 24. 
A foglalkozást Horváth Irén tartja, tel.: +36 20 358 1937

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök: Pandur Ferenc tel.: +36 70 339 5274
Október 6. október 20. és november 3. hétfő 18 óra
November 8. szombat 16 óra Márton napi megemlékezés

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor tel.: +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Október 8. szerda 16 óra - Az időskorban kifejlődő demencia megelőzése. 
A mozgás fontossága
Előadó: szakorvos
Október 29. szerda - Idősek Napja a Klubban- Ünnepi műsor
Fellép: Tóth I. és a művészeti csoportok. Emlékplakettek átadása, vacsora. 
Zenés szüli napi rendezvény, vendég: Németh Tamás
November 12. szerda - Életút tanulságokkal - Hatvári Jenő Hugó vissza-
emlékezései. „Visszatekintés” – korábbi zenés videók, képek a klub életé-
ből. 
Vendégünk: Csetényi Kristóf informatikus

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Borostyán Népdalkör
Minden pénteken 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Karvezető: Tóth László tel.: +36 70 224 7722

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Ringató Balaton Táncegyüttes
Minden kedden 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Vezető: Weleginé Pavelka Gizella tel.: +36 30 939 5129

Vörösberényi Polgári Olvasókör
Minden hónap első szerdáján 18.30-kor vezetőségi ülés a Vörösberényi 
Kultúrházban
Elnök: Mohos Mária tel.: +36 20 924 1559

Vörösberényi Vöröskereszt Alapszervezet
Vezetőségi ülés havonta egyszer a Vörösberényi Kultúrházban
Titkár: Varjas Csabáné tel.: +36 30 505 0376

Yildizlar Hastánc Csoport
Minden csütörtökön 16 órától a Pannóniában
Papp Judit tel.: +36 20 299 0855

– Immár tizenegy éve, 2003-ban kezdtél zenével foglalkozni. Ki-
számolnád, hogy hány órát fordítottál gyakorlásra, tanulásra, fel-
lépésre ez idő alatt?

– Gyakorlásra átlagosan napi 1-1,5 órát. Hétvégén többet, hét 
közben kicsit kevesebbet. Fellépés talán havonta vagy két havonta 
egy volt, de igazából nem emlékszem. 

– Érezted-e valaha, hogy lemondással is jár mindez?
– Lehet, hogy néha éreztem, de ez az érzés sosem volt maradan-

dó, mert annyira szeretek hegedülni.
– Miért a hegedűt választottad első hangszerednek?
– Van egy barátnőm, aki előbb kezdett el hegedülni, és olyan szé-

pen játszott, hogy én is kedvet kaptam.
– Ki a példaképed?
– Hegedülésben talán a legnagyobb Izthak Perlman, de gondol-

kodásmód terén rengeteg ember van, akitől tanulhatnék. Vagy pél-
dául a kutyámról is vehetnék példát, aki mindig örül nekünk.

– Van-e kedvenc zeneszerződ, kedvenc darabod?
– Nagyon sok kedvenc darabom van, úgyhogy nem is tudnám 

felsorolni őket. Kedvenc zeneszerzőim: Bach, Prokofjev, Sibelius és 
Csajkovszkij.

– Csak a „kottával” foglalkozol vagy utánaolvasol a daraboknak, 
zeneszerzőknek? 

– Néha utánaolvasok. Az egyik darabról például azt tudtam meg, 
hogy egy opera része, és sokkal jobb volt úgy játszani, hogy ismer-
tem a történetét.

– A kreativitásodat hol tudod beleadni a zenébe?
– Legjobban az improvizációval tudnám, de ezzel még nem na-

gyon próbálkoztam. Szerintem annál nincs jobb, ha valaki csak úgy 
előveszi a hangszerét, és játszik rajta valamit magától. Főleg, ha ezt 
több emberrel együtt teszi. Persze a művek előadásába is rengeteg 
kreativitást lehet, és kell vinni. Régebben anyukámmal mindig ki-
találtunk a darabokra történeteket, táncokat, ez segített eljátszani 
őket.

– Melyik darabbal „szenvedtél” meg igazán? Volt olyan, amikor 
feladtad?

– Minden darabbal meg kell kicsit szenvedni, de hát erre való a 
gyakorlás. Nem hiszem, hogy volt olyan, amikor feladtam. Előfor-
dult már, hogy egy-egy darab tanulását félbehagytam, de nem ki-
zárt, hogy a hátralévő életemben folytathatom még a velük való is-
merkedést.

– A hegedű mellett zongorázni is tanultál. Nem csábított el a má-
sik hangszer?

– Nem, de zongorázni is nagyon szeretek.
– Az almádi zeneiskola, a tanáraid mi mindenben tudtak, tud-

nak segíteni, orientálni?
– Legjobb tudásuk szerint tanítanak, és felkeltik érdeklődésemet 

a művek iránt. Hosszú évek óta nevelnek emberileg is, és nagyon 
jól érzem magam az órákon. Kicsit olyan, mintha pótszüleim len-
nének. 

– A családodnak, szüleidnek, bátyádnak milyen szerepük volt a 
zenei életed alakulásában?

– A családban mindenki nagyon szereti a zenét, és nekik köszön-
hetem, hogy először a bátyám hallgatójaként elmentem a zeneisko-
lába, és azóta sem jöttem el onnan.

– Szoktatok otthon a bátyáddal csak a családnak, magatoknak 
„örömzenét” játszani?

– Mostanában szoktunk, főleg a bátyám szerzeményeit, ő zongo-
rázik, én pedig hegedülök.

– Milyen érzéseket hív elő belőled a hegedű? 
– Ha meghallom azt a szót, hogy hegedű, akkor mindig elönt a 

boldogság, hogy tudok rajta játszani.
– Többször voltál országos döntős rangos hegedű- ének- és szolfézs-

versenyeken. Melyik díjadra vagy a legbüszkébb?
– Mindegyikre büszke vagyok. A legélénkebben az utolsó verseny 

él az emlékezetemben: a XIV. Országos Koncz János Hegedűverse-
nyen – Szombathely, 2013. november 21-23. – vettem részt, me-
lyen a VI. helyen végeztem és dicséretes oklevelet kaptam.

– Mennyire vagy fegyelmezett, kitartó a gyakorlásban?
– Szerintem kevésbé, mint kellene.
– Inkább szólóban szeretsz zenélni, vagy többekkel együtt?
– Inkább többekkel együtt. 
– Kikkel szoktál együtt muzsikálni?
– Évek óta részt veszek nyaranta zenekari táborokban. Az Auer 

Zenekarban (Veszprém) négy éve aktívan muzsikálok. Emellett a 
Lovassy Gimnázium idén alakult vonószenekarában és a Csermák 
Antal zeneiskola Gárdonyi Kamarazenekarában is hegedültem eb-
ben a tanévben.

– Önkritikus vagy magadhoz, a zenei teljesítményedhez?
– Nagyon, de ez szerintem így jó is. Mondjuk néha furcsa, ha va-

lami jól sikerül, mert már kicsit megszokássá vált, hogy mindenen 
mindig javítani kell.

– Életkorod miatt, gondolom, szereted a könnyűzenét is? Ki a 
kedvenc előadód?

– Itt is sok kedvencem van, például Bill Evans, Chet Baker, Duke 
Ellington. Mostanában főleg jazzt hallgatok. Még szeretem a francia 
chansonokat, Simon & Garfunkelt, és a Pink Floydot is.

– Milyen érzés, hogyha látod, a zenéddel örömet szerzel mások-
nak?

– Csodálatos és hihetetlen. Szeretnék fellépés előtt izgulás helyett 
mindig arra gondolni, hogy az a célom, hogy másoknak örömet sze-
rezzek.

– Hogy tudod összeegyeztetni a zenével való foglalkozást és a ta-
nulást?

– Erre a kérdésre még én sem találtam meg a megfelelő választ.
– Mi a hobbid?
– Kutyasétáltatás és zenehallgatás.
– Mik a terveid? Hol fogsz továbbtanulni?
– Még nem tudom, de azért vannak álmaim.
– Köszönöm a beszélgetést!

dr. Andok Mónika

Fiatal tehetség

Józsa Dalma, a zeneiskola hegedűszakos növendéke
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Környezetünk

Két keréken U13 lány „B” kategória:
Bérces Bíbor Györgyi Dénes Ált. Isk. 6. hely
Izsó Lili Györgyi Dénes Ált. Isk. 11. hely
Katz Orsolya Györgyi Dénes Ált. Isk. 12. hely
Savanyu Bettina Györgyi Dénes Ált. Isk. 14. hely
Kéri Kincső Györgyi Dénes Ált. Isk. 19. hely

A Veszprémi Kerékpáros Egyesület utánpótlás csapatában ver-
senyző almádi gyerekek nemcsak a diákolimpián szerepeltek jól, ha-
nem a Magyar Kupasorozatban is remek sikereket érnek el. Pár ki-
emelkedő eredményt is meg kell említenünk, mivel országos szin-
ten nagyon jól helyt állnak juniorjaink, főként, hogy többeknek ez 
az első versenyszezonjuk:
Salgótarján XCO Kupa:
Dolezsai Mátyás 7. hely, Kiss Kata 3. hely, Bokros Csenge 1. hely
Vértes Endura XCO Kupa:
Kiss Kata 3. hely, Egressy Domonkos 5. hely, Szabó Csaba Dávid 
10. hely
Eplény Bikemag XCO Kupa:
Egressy Domokos 5. hely, Szabó Csaba Dávid 9. hely, Pálinkás Ta-
más 11. hely, Kiss Kata 4. hely, Bokros Csenge 1. hely
Zalaegerszeg XCO Kupa:
Szabó Csaba Dávid 12. hely, Pálinkás Tamás 13. hely, Kiss Kata 6. 
hely, Bokros Csenge 1. hely
Borsodnádasd XCO Kupa:
Egressy Domonkos 4. hely, Pálinkás Tamás 10. hely, Kiss Kata 3. hely

A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség a 2014. évi XCO 
Országos Bajnokságot az egyik legrégebbi MTB-s egyesülettel a 
Pilis Cross-Country Clubbal karöltve rendezte meg a Pilis ösvé-
nyein. 

Mint minden hazai utánpótlás csapat, mi is nagyon vártuk és ké-
szültünk az év legrangosabb eseményére, melyen eldől, hogy 2014-
ben kik húzhatják magukra a magyar bajnoki mezeket. 

Bokros Csenge csuklótörése miatt nem tudott harcba szállni a 
bajnoki címért, de junior csapatunk többi tagja számára is bíztatóak 
voltak az elmúlt versenyek eredményei. így több dobogós helyezés-
nek is volt esélye, ami nem kis fegyvertény, figyelembe véve, hogy 
növendékeink első versenyszezonjukat gyűrik. 

Kiss Kata a legutóbbi kupafutamon a nehéz borsodnádasdi pá-
lyán egy másodperccel csúszott le a 2. helyről, Egressy Domon-
kos pedig rutinos nagykovácsis ellenfelével meccselt a dobogó 
harmadik fokáért, melyről végül a befutót megelőző hajrában 
maradt csak le. Pálinkás Tamás és szabó Csaba Dávid is moti-
vált volt a pályabejárást követően, mindkettőjüknek tetszett a 
kijelölt versenypálya és jó esélyük volt javítani korábbi eredmé-
nyeiken. 

Sajnos ezúttal U13-as fiaink formájukon, tudásukon messze alul 
teljesítettek, Doma 13. Dávid 14. Tomi pedig a 19. helyen végzett.

Mindezek után Kiss Katán volt a sor, hogy megmentse a mun-
dér becsületét.

Kata ezúttal fejben is összeszedett volt és köszönhetően felké-
szültségének kis híján felért a Magyar Bajnoki címig. Végig jól 
tartotta magát és sorra előzte eddig legyőzhetetlennek hit (leg-
alábbis általa, annak vélt) ellenfeleit és alig 20 másodperccel le-
maradva az első helyről a Magyar Bajnoki dobogó második fo-
kára léphetett.

A mountain bike versenyszezonból még egy kupafutam és pár ki-
sebb szezonzáró rendezvény vár növendékeinkre, majd ősztől kez-
dődik felkészülésük a következő évre. 

Csapatukhoz csatlakozhatsz ill. további információkat kaphatsz: 
www.mtbsuli.hu , www.vkse.hu

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Aranysakál Almádiban?...
Csak idő kérdése!

A nyár megérkeztével utánpótlás mountain bike csapatunk is be-
levetette magát a versenyszezon sűrűjébe, hogy öregbítse egyesüle-
tünk és a város hírnevét mind a magyar kupasorozatban, mind a di-
ákolimpia országos döntőjében.

A diák mountain bike sport legrangosabb eseménye a Mountain 
Bike Országos Diákolimpia Döntője 2014. június 7-én került meg-
rendezésre Veszprémben a Gulya-dombon, melyen több, a tavaszi 
területi válogatón jól szereplő almádi tanulónk is részt vett.

A Diákolimpiának kettős célja volt: szólt a már licenszes és a 
még csak a kerékpározással ismerkedő versenyzőknek egyaránt. A 
sportág utánpótlása szempontjából különösen fontos az olyan ver-
seny, ahol nem csak a licenszes (A kategória) versenyzők, hanem az 
amatőrök (B kategória) is lehetőséget kapnak a versenyzésre. Így 
az amatőrök példát vehetnek a rutinos versenyzőkről és nagyobb 
kedvet kapnak az elhivatott sportolásra. Az ország több mountain 
bike-os egyesülete – köztük a veszprémi is – végez utánpótlás neve-
lést, ahonnan a jövő profi versenyzői kinevelődhetnek.

A 202 résztvevő nemek szerint 6 korcsoportban és kettő kate-
góriában vágott neki az egyelőre még szokatlan versenystruktúrá-
nak. Először egy 5 állomásból álló ügyességi pályát kellett teljesí-
teni, ahol az idővel nem, csak a technikai tudásukkal kellett meg-
mérkőzni. Az ügyességi feladatok közt a szlalomozás, egyenes vo-
nalban hajtás, elengedett kézzel kerékpározás, a kulacs kerülgetés és 
egy technikás erdei ösvény is szerepelt.

Az itt gyűjtött hibapontok alapján csoportokra bontva késlelte-
tett idővel rajtoltak el a körversenyen, ahol a hibapontok másod-
percbüntetést jelentettek. A különböző korosztályok csoportjai 
5-30 másodperces időközönként vágtak neki a Gulya-dombon ki-
jelölt körpályáknak. 

Almádi tanulóink a versenyen igen szép eredményeket, közöttük 
egy Diákolimpiai Bajnoki címet értek el:
U11 fiú „A” kategória:
Dolezsai Mátyás Györgyi Dénes Ált. Isk. 7. hely
U11 fiú „B” kategória:
Kiss Ádám Györgyi Dénes Ált. Isk. 8. hely
Molnár Szabolcs Györgyi Dénes Ált. Isk. 21. hely
Gyimóthy Olivér Györgyi Dénes Ált. Isk. 22. hely
U13 fiú „A” kategória:
Szabó Csaba Dávid Györgyi Dénes Ált. Isk. 6. hely
Pálinkás Tamás Györgyi Dénes Ált. Isk. 8. hely
U13 lány „A” kategória:
Bokros Csenge Györgyi Dénes Ált. Isk. 1. hely
Kiss Kata Emma Györgyi Dénes Ált. Isk. 6. hely

A „Salgó” csapat

Máhl Ferenc az almádi határában elejtett aranysakállal

Belterületi Vízrendezés felsőörsön
Felsőörs község önkormányzatának (8227 felsőörs, Szabadság tér 2.) közleménye

Felsőörs község önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében 158 millió Forint támogatási forrást nyert a belterületi csapadékvíz elvezetési gon-
dok megnyugtató és végleges rendezésére. A beruházás célja, a belterületi létesítmények veszélyeztetettségének megszüntetése, a községrészben élők 
életminőségének javítása, a jelentős vízkárok megelőzése. A kivitelezési munkák 2014. év elején elkezdődtek és 2014. nyarán befejeződtek.

A projekt Felsőörsön a Petőfi, Hóvirág, Szilvás, Béke, Kökény, Csendvilla, Csalogány, Liliom, Rózsa, Csöpp, Bárókert, Eperfa, Körmendy prépost, Fő 
utca, valamint a környezetük csapadékvíz-elöntésekkel veszélyeztetett területén valósult meg. Minden esőzés alkalmával a sajátos mély-fekvésű, lefo-
lyástalan területen a környező utcákból lezúduló víz elárasztotta a településrészt. A fejlesztés eredményeként létrejött csapadékvíz elvezető rendszer al-
kalmas a megnövekedett vízmennyiség elvezetésére, így a jövőben a lakosság és az önkormányzat jelentős anyagi károktól mentesül.
A beépített és felújított zárt csapadék csatorna és nyílt árok együttes hossza 4,253 km, mely a meg lévő csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódva 
jut el a Lovasi Séd patakig, a végső befogadó a Balaton. A bel- és csapadékvíz károktól megvédendő terület 101 ha, a projekt által érintett szakaszon 
1528 fő lakos veszélyeztetettsége csökkent.
Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül a „Felsőörs belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című, KDOP-
4.1.1/E-11 2012-0007 azonosító számú projekt teljes költségvetése 158 473 000 Ft volt.
A támogatási forrás segítségével – minden vízügyi szakmai előírásnak megfelelően –, kiépült az idáig rendezetlen terület csapadékvíz elvezetése, mely 
hozzájárul község környezeti állapotának javításához, a belvíz- és helyi vízkár veszélyek csökkentéséhez, valamint további környezeti káresemények 
megelőzéséhez.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Felsőörs község önkormányzata
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
www.felsoors.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

házi dögöt. A rókáéval táplálékátfedése 73 % -os, így az bölcsen ar-
rébb költözik. Megérhetjük még azt is, hogy a peremvárosi részeken 
kukázni látjuk a sakált. Amíg meg nem jönnek a medvék! 1989-ben 
még Vörös Könyves faj, 2012 októbere óta egész évben vadászha-
tó. Fentiek alapján kedves vadászok, gazdálkodók, nincs ok aggo-
dalomra, csak visszatér egy régi lakótársunk, mi meg megtanulunk 
újra együtt élni vele. A természetjárók a sakál jelenlétéről a hang-
járól értesülnek, az esti órákban, vagy a lábnyomát fedezhetik föl, 
a jellegzetesen összenőtt, szív alakú két középső ujjpárnával. Látni 
nincs esély, olyan óvatos. Magam is csak villanását láttam a Fekete-
hegy bozótosában, és a Hanság berekvilágában egy-egy alkalommal. 
Most engedjék meg kedves olvasóim egy személyes élményem fel-
idézését. Néhai Manó kutyánk egy tanyasi szabadtartású, Tamási-
ban élő szuka alomjából való volt. Mint a képen látni, sakálosan rö-
vid farokkal, sárga színnel, és sötétebb panyókával. Kutyára kevés-
sé hasonlító viselkedése, sakálos tutolásai, vad rókával való játszása, 
megfejtetlen titok marad. Engedtessék meg nekem az a hit, hogy 
valahol a sakálok génjeit is hordozta a mi Manónk. Feri barátom 
sikerének örülök, 
de mindig össze-
szorul a szívem ha 
lőtt sakált látok. 

A j á n l o m : 
h t t p : / / w w w .
v m i . i n f o . h u /
k u t a t a s / H M /
sakal_felismeres.
pdf, www.nimfea.
hu/kiadvanyaink/
e g y e b /
ragadozoemlosok.
pdf

tszabango@
gmail.com

E hónapban gyorsan terjedt a hír hogy a sokak által ismert és tisz-
telt vadász, Máhl Ferenc a szabadi pelengátorház közelében egy fia-
tal hím aranysakált lőtt! 200 éve nem esett itt ilyen vad. Bepillant-
hatunk így egy folyamat elejébe. Az aranysakál immár nálunk is 
terjeszkedik, a neki alkalmas biotópokban. Szereti a változatos nö-
vényzetű, ezért változatos táplálékot adó, nagyragadozóktól-med-
ve, farkas, hiúz- mentes területeket. Ja és a pocok inváziót, táplá-
lékvizsgálat alapján ez 48-96 % is lehet. A vaddisznót télen dög-
evőként, tavasszal ragadozóként – malac – eszi 12 %-ban, míg nö-
vények 16–32 %-ot tesznek ki étrendjében. Szarvast csak télen fo-
gyaszt 5,6 %-ban, míg őzet csak 0–2,4 % -ban. Madarakat 8 %-ban 
eszik, de fácán és mezei nyúl fogyasztása csak elenyésző mértékű. 
Eszik viszont hüllőt, kétéltűt, halat, izeltlábút, lárvát, gyümölcsöt, 

Fotó: Máhl F.

Fotó: tszab
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Környezetünk

Két keréken U13 lány „B” kategória:
Bérces Bíbor Györgyi Dénes Ált. Isk. 6. hely
Izsó Lili Györgyi Dénes Ált. Isk. 11. hely
Katz Orsolya Györgyi Dénes Ált. Isk. 12. hely
Savanyu Bettina Györgyi Dénes Ált. Isk. 14. hely
Kéri Kincső Györgyi Dénes Ált. Isk. 19. hely

A Veszprémi Kerékpáros Egyesület utánpótlás csapatában ver-
senyző almádi gyerekek nemcsak a diákolimpián szerepeltek jól, ha-
nem a Magyar Kupasorozatban is remek sikereket érnek el. Pár ki-
emelkedő eredményt is meg kell említenünk, mivel országos szin-
ten nagyon jól helyt állnak juniorjaink, főként, hogy többeknek ez 
az első versenyszezonjuk:
Salgótarján XCO Kupa:
Dolezsai Mátyás 7. hely, Kiss Kata 3. hely, Bokros Csenge 1. hely
Vértes Endura XCO Kupa:
Kiss Kata 3. hely, Egressy Domonkos 5. hely, Szabó Csaba Dávid 
10. hely
Eplény Bikemag XCO Kupa:
Egressy Domokos 5. hely, Szabó Csaba Dávid 9. hely, Pálinkás Ta-
más 11. hely, Kiss Kata 4. hely, Bokros Csenge 1. hely
Zalaegerszeg XCO Kupa:
Szabó Csaba Dávid 12. hely, Pálinkás Tamás 13. hely, Kiss Kata 6. 
hely, Bokros Csenge 1. hely
Borsodnádasd XCO Kupa:
Egressy Domonkos 4. hely, Pálinkás Tamás 10. hely, Kiss Kata 3. hely

A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség a 2014. évi XCO 
Országos Bajnokságot az egyik legrégebbi MTB-s egyesülettel a 
Pilis Cross-Country Clubbal karöltve rendezte meg a Pilis ösvé-
nyein. 

Mint minden hazai utánpótlás csapat, mi is nagyon vártuk és ké-
szültünk az év legrangosabb eseményére, melyen eldől, hogy 2014-
ben kik húzhatják magukra a magyar bajnoki mezeket. 

Bokros Csenge csuklótörése miatt nem tudott harcba szállni a 
bajnoki címért, de junior csapatunk többi tagja számára is bíztatóak 
voltak az elmúlt versenyek eredményei. így több dobogós helyezés-
nek is volt esélye, ami nem kis fegyvertény, figyelembe véve, hogy 
növendékeink első versenyszezonjukat gyűrik. 

Kiss Kata a legutóbbi kupafutamon a nehéz borsodnádasdi pá-
lyán egy másodperccel csúszott le a 2. helyről, Egressy Domon-
kos pedig rutinos nagykovácsis ellenfelével meccselt a dobogó 
harmadik fokáért, melyről végül a befutót megelőző hajrában 
maradt csak le. Pálinkás Tamás és szabó Csaba Dávid is moti-
vált volt a pályabejárást követően, mindkettőjüknek tetszett a 
kijelölt versenypálya és jó esélyük volt javítani korábbi eredmé-
nyeiken. 

Sajnos ezúttal U13-as fiaink formájukon, tudásukon messze alul 
teljesítettek, Doma 13. Dávid 14. Tomi pedig a 19. helyen végzett.

Mindezek után Kiss Katán volt a sor, hogy megmentse a mun-
dér becsületét.

Kata ezúttal fejben is összeszedett volt és köszönhetően felké-
szültségének kis híján felért a Magyar Bajnoki címig. Végig jól 
tartotta magát és sorra előzte eddig legyőzhetetlennek hit (leg-
alábbis általa, annak vélt) ellenfeleit és alig 20 másodperccel le-
maradva az első helyről a Magyar Bajnoki dobogó második fo-
kára léphetett.

A mountain bike versenyszezonból még egy kupafutam és pár ki-
sebb szezonzáró rendezvény vár növendékeinkre, majd ősztől kez-
dődik felkészülésük a következő évre. 

Csapatukhoz csatlakozhatsz ill. további információkat kaphatsz: 
www.mtbsuli.hu , www.vkse.hu

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Aranysakál Almádiban?...
Csak idő kérdése!

A nyár megérkeztével utánpótlás mountain bike csapatunk is be-
levetette magát a versenyszezon sűrűjébe, hogy öregbítse egyesüle-
tünk és a város hírnevét mind a magyar kupasorozatban, mind a di-
ákolimpia országos döntőjében.

A diák mountain bike sport legrangosabb eseménye a Mountain 
Bike Országos Diákolimpia Döntője 2014. június 7-én került meg-
rendezésre Veszprémben a Gulya-dombon, melyen több, a tavaszi 
területi válogatón jól szereplő almádi tanulónk is részt vett.

A Diákolimpiának kettős célja volt: szólt a már licenszes és a 
még csak a kerékpározással ismerkedő versenyzőknek egyaránt. A 
sportág utánpótlása szempontjából különösen fontos az olyan ver-
seny, ahol nem csak a licenszes (A kategória) versenyzők, hanem az 
amatőrök (B kategória) is lehetőséget kapnak a versenyzésre. Így 
az amatőrök példát vehetnek a rutinos versenyzőkről és nagyobb 
kedvet kapnak az elhivatott sportolásra. Az ország több mountain 
bike-os egyesülete – köztük a veszprémi is – végez utánpótlás neve-
lést, ahonnan a jövő profi versenyzői kinevelődhetnek.

A 202 résztvevő nemek szerint 6 korcsoportban és kettő kate-
góriában vágott neki az egyelőre még szokatlan versenystruktúrá-
nak. Először egy 5 állomásból álló ügyességi pályát kellett teljesí-
teni, ahol az idővel nem, csak a technikai tudásukkal kellett meg-
mérkőzni. Az ügyességi feladatok közt a szlalomozás, egyenes vo-
nalban hajtás, elengedett kézzel kerékpározás, a kulacs kerülgetés és 
egy technikás erdei ösvény is szerepelt.

Az itt gyűjtött hibapontok alapján csoportokra bontva késlelte-
tett idővel rajtoltak el a körversenyen, ahol a hibapontok másod-
percbüntetést jelentettek. A különböző korosztályok csoportjai 
5-30 másodperces időközönként vágtak neki a Gulya-dombon ki-
jelölt körpályáknak. 

Almádi tanulóink a versenyen igen szép eredményeket, közöttük 
egy Diákolimpiai Bajnoki címet értek el:
U11 fiú „A” kategória:
Dolezsai Mátyás Györgyi Dénes Ált. Isk. 7. hely
U11 fiú „B” kategória:
Kiss Ádám Györgyi Dénes Ált. Isk. 8. hely
Molnár Szabolcs Györgyi Dénes Ált. Isk. 21. hely
Gyimóthy Olivér Györgyi Dénes Ált. Isk. 22. hely
U13 fiú „A” kategória:
Szabó Csaba Dávid Györgyi Dénes Ált. Isk. 6. hely
Pálinkás Tamás Györgyi Dénes Ált. Isk. 8. hely
U13 lány „A” kategória:
Bokros Csenge Györgyi Dénes Ált. Isk. 1. hely
Kiss Kata Emma Györgyi Dénes Ált. Isk. 6. hely

A „Salgó” csapat

Máhl Ferenc az almádi határában elejtett aranysakállal
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dok megnyugtató és végleges rendezésére. A beruházás célja, a belterületi létesítmények veszélyeztetettségének megszüntetése, a községrészben élők 
életminőségének javítása, a jelentős vízkárok megelőzése. A kivitelezési munkák 2014. év elején elkezdődtek és 2014. nyarán befejeződtek.
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A beépített és felújított zárt csapadék csatorna és nyílt árok együttes hossza 4,253 km, mely a meg lévő csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódva 
jut el a Lovasi Séd patakig, a végső befogadó a Balaton. A bel- és csapadékvíz károktól megvédendő terület 101 ha, a projekt által érintett szakaszon 
1528 fő lakos veszélyeztetettsége csökkent.
Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül a „Felsőörs belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című, KDOP-
4.1.1/E-11 2012-0007 azonosító számú projekt teljes költségvetése 158 473 000 Ft volt.
A támogatási forrás segítségével – minden vízügyi szakmai előírásnak megfelelően –, kiépült az idáig rendezetlen terület csapadékvíz elvezetése, mely 
hozzájárul község környezeti állapotának javításához, a belvíz- és helyi vízkár veszélyek csökkentéséhez, valamint további környezeti káresemények 
megelőzéséhez.
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Felsőörs község önkormányzata
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
www.felsoors.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

házi dögöt. A rókáéval táplálékátfedése 73 % -os, így az bölcsen ar-
rébb költözik. Megérhetjük még azt is, hogy a peremvárosi részeken 
kukázni látjuk a sakált. Amíg meg nem jönnek a medvék! 1989-ben 
még Vörös Könyves faj, 2012 októbere óta egész évben vadászha-
tó. Fentiek alapján kedves vadászok, gazdálkodók, nincs ok aggo-
dalomra, csak visszatér egy régi lakótársunk, mi meg megtanulunk 
újra együtt élni vele. A természetjárók a sakál jelenlétéről a hang-
járól értesülnek, az esti órákban, vagy a lábnyomát fedezhetik föl, 
a jellegzetesen összenőtt, szív alakú két középső ujjpárnával. Látni 
nincs esély, olyan óvatos. Magam is csak villanását láttam a Fekete-
hegy bozótosában, és a Hanság berekvilágában egy-egy alkalommal. 
Most engedjék meg kedves olvasóim egy személyes élményem fel-
idézését. Néhai Manó kutyánk egy tanyasi szabadtartású, Tamási-
ban élő szuka alomjából való volt. Mint a képen látni, sakálosan rö-
vid farokkal, sárga színnel, és sötétebb panyókával. Kutyára kevés-
sé hasonlító viselkedése, sakálos tutolásai, vad rókával való játszása, 
megfejtetlen titok marad. Engedtessék meg nekem az a hit, hogy 
valahol a sakálok génjeit is hordozta a mi Manónk. Feri barátom 
sikerének örülök, 
de mindig össze-
szorul a szívem ha 
lőtt sakált látok. 
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E hónapban gyorsan terjedt a hír hogy a sokak által ismert és tisz-
telt vadász, Máhl Ferenc a szabadi pelengátorház közelében egy fia-
tal hím aranysakált lőtt! 200 éve nem esett itt ilyen vad. Bepillant-
hatunk így egy folyamat elejébe. Az aranysakál immár nálunk is 
terjeszkedik, a neki alkalmas biotópokban. Szereti a változatos nö-
vényzetű, ezért változatos táplálékot adó, nagyragadozóktól-med-
ve, farkas, hiúz- mentes területeket. Ja és a pocok inváziót, táplá-
lékvizsgálat alapján ez 48-96 % is lehet. A vaddisznót télen dög-
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Lutra Állatorvosi Rendelő
Kisállatok teljes körű ellátása

Szolgáltatásaink röntgen és ultrahangvizsgálattal bővültek.

Válassza a megbízható minőséget!
Ha idén még nem oltatta be kutyáját, kérjen időpontot,

vagy vakcináztassa kedvencét otthonában!
Négy kutya felett kiszállási díjat nem számítunk fel.

Az oltás ára: 4000 Ft.

Balatonalmádi, Veszprémi út 18.
70/215 65 25 vagy 88 439 390
dr.szabo.eszter@gmail.com 
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 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

Húsz éves a szeretetszolgálat
Kevés város mondhatja el,hogy a magyarországi alapító Csilla von 

Boesenlager személyes kívánságára alakult meg a helyi szervezet.
Ez nálunk így történt.
Sajnos ezt már ő nem érte meg, hiszen nagyon korán, 54 éves ko-

rában hagyott itt bennünket. Kérését végrendelkezésnek vettük és 
hozzáfogtunk. Először csak a nehézségeket láttuk, de hál Istennek 
sok jó szándékú ember akadt,akik az ügy mellé álltak.

Veszprémi filiaként kezdtük.
A Máltai Lovagrend lassan ezer éves múltra tekint vissza. Jelsza-

va a hit védelme és a rá szorulók segítése. Mi is a szervezethez tar-
tozunk. A gondokkal, bajokkal küszködő emberek között élünk és 
ahol tudunk, igyekszünk segítséget nyújtani.

Balatonalmádi segítőkészsége példaértékű, sok felajánlást ka-
punk. Egész lakásfelszámolással felszabadult használati tárgyak, bú-
torok, konyhafelszerelés, ágynemű, könyvek, ruhanemű, stb. Ado-
mányokból, gyűjtésekből élelmiszert vásárolunk és a legrászorultab-
bakon így segítünk. Önfeláldozó munkatársaink vannak, akik ide-
jüket energiájukat nem sajnálva végzik munkájukat. A római kato-
likus egyháztól raktárt  és kiosztó helyiséget, a református egyház-
tól bútorraktárt kaptunk ingyen. Sőt a szállításnál is nagy segítség, 
hogy önköltségi áron sikerül lebonyolítani időnként a fuvarokat.

Annak ellenére, hogy nagyon szűkösen vagyunk, nehézségekkel is 
meg kell kűzdenünk, pl. beázás, a munka zavartalanul folyik. Min-
den csütörtökön összegyűlve imával, megbeszéléssel kezdünk. Nem 
csak almádiak, de a környékbeliek is jönnek hozzánk, mi egyetlen 
rászorulót sem utasítunk el. Természetesen minden kívánságot nem 
tudunk teljesíteni, ami nem rajtunk múlik.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden adakozónak, 
segítő embernek szervezetnek, az önkormányzatnak. Kérjük, hogy 
a további munkánkat ezután is támogassák.

M.M.SZ.SZ.

Szüreti felvonulás

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 

Lapzárta: minden hónap 25-én.
(Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, vagy a 
06 30 29 88 995 telefonszámon. 

Kéziratot nem őrzünk meg! 
Nyomdai kivitelezés:

Onyxprint Kft. www.onyxprint.hu
Eng. sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

HIRDETÉSI ÁRAK:

1 oldal = 60 e Ft+áfa
1/2 oldal = 30 e Ft+áfa
1/4 oldal = 15 e Ft+áfa
1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa
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23. alkalommal gyülekeztünk a vörösberényi iskola előtt a hagyo-
mányos szüreti felvonulásra szeptember 13-án.

Az időjárás rendkívül kegyes volt hozzánk, az esős napokat követően, 
szombaton ragyogó napsütésben köszöntötte a kisbíró a megjelenteket, 
majd dobpergés közepette elindította a mazsorettek, fúvószenekar, hu-
szárok, lovasok, feldíszített hintók és autók színes menetét.

Két helyszínen, a vörösberényi Templom téren és a Pannónia Kultu-
rális Központ előtt élvezhettük a mazsorett csoport, Varga József nóta- 
és dalénekes, a Borostyán népdalkör, a Ringató Balaton néptánccsoport 
vidám előadását, valamint a borosztó asszonyok által kínált finom bort, 
gyümölcsöt. Az esti bál hangulatát az újra szakadó eső sem ronthatta el.

Ezúton is köszönjük a magánszemélyek és vállalkozások ön-
zetlen segítségét, a Vörösberényi Nyugdíjas Klub, a Fábián Jó-
zsef Kertbarátkör, a Lovas Egyesület, a Polgárőrség, Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság segítő közreműködését a lebonyolítás során, va-
lamint Balatonalmádi Város Önkormányzata, a Pannónia Kulturá-
lis Központ és a Városgondnokság támogatását!

Vörösberényi Polgári Olvasókör
Karate edzőtábor Almádiban

Immáron másodszor három megye – Szabolcs-Szatmár, Hajdú-
Bihar, Veszprém –, több mint száz karatékája táborozott együtt Ba-
latonalmádiban. A napi kétszer két órás edzés mellett jutott egy kis 
idejük a nyaralásra, pihenésre is a résztvevőknek. A tábort három 5. 
danos sensei (mester) vezette, Rézmüves Miklós, Tímár Zoltán és 
Ferencz Tibor. A magas rangú tanítók színvonalas edzéseinek kö-
szönhetően mindenki saját fokozata szerint fejlődhetett. Az egy he-
tes tábor végén az Almádi karatékák sikeres övvizsgát tettek a kezdő 
fokozattól egészen a fekete övig.

A szervező Rézmüves Miklós, az Almádi Shotokan Karate S. E. el-
nöke jövőre is visszavárja a Balaton partjára a Tiszántúli karatékákat. 

Shotokan Karate Edzések a Györgyi Dénes Ált. iskolában. Vá-
runk mindenkit, aki mozogni, sportolni szeretne, megismerked-
ni egy kiváló tradicionális harcművészettel. Érdeklődni: Rézmüves 
Miklós, +36 20 506 6732, e-mail: rezmuvesmiklos50@gmail.comA menet élén a fúvószenekar alapozat meg a hangulatot

Ez alkalommal is lehetett licitálni a szüreti fürtre!

Lutra Állatorvosi Rendelő
Kisállatok teljes körű ellátása

Szolgáltatásaink röntgen és ultrahangvizsgálattal bővültek.

Válassza a megbízható minőséget!
Ha idén még nem oltatta be kutyáját, kérjen időpontot,

vagy vakcináztassa kedvencét otthonában!
Négy kutya felett kiszállási díjat nem számítunk fel.

Az oltás ára: 4000 Ft.

Balatonalmádi, Veszprémi út 18.
70/215 65 25 vagy 88 439 390
dr.szabo.eszter@gmail.com 

A szép mosolyért sosem késő!
10% kedvezmény: minden rögzített fogszabályozó készülék árából
50% kedvezmény: műtéti csomag 7000 Ft helyett MOST CSAK 3500 Ft
100% kedvezmény: röntgen 5000 Ft helyett MOST 0 Ft

Éljen kihagyhatatlan ajánlatunkkal, hívjon minket még ma!
Kérjen időpontot ingyenes állapotfelmérésre!

A kedvezmények igénybevételének feltételei:
A kedvezmény a 2014. szeptember 10-től 2014. október 25-ig megkezdett kezelésekre vonatkozik. A ked-
vezmény a kezelés megkezdése előtt felmutatott ak-
cióval érvényes. (vágja ki és hozza magával.) A fent 
felsorolt kedvezmények együttesen is igénybe vehe-
tők, viszont egyéb akciókkal nem összevonhatóak.

Elérhetőségeink: 
Telefonszám: +36 88 574 865 
Email: info@globedental.eu
Web: www.globedental.hu
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A vöröskő bányászat  
és kőfaragás

A földtörténet Perm időszakában kép-
ződtek a balaton-felvidéki homokkő for-
máció rétegei.

A permi vörös homokkő a Balaton-fel-
vidéken jelenleg két sávban bukkan fel-
színre, Balatonfűzfőtől Aszófőig egy 3 km 
széles, valamint Zánka-Badacsonyörs kö-
zött egy körülbelül 5 km széles zónában. 
Ezeken a területeken találkozhatunk a fel-
tűnő színű homokkővel, ami évszázadok 
óta kedvelt építőanyag. 

A kőzet felhasználását kedvező mecha-
nikai tulajdonságai mellett az is segítette, 
hogy az erózió sok helyen a felszínre hoz-
ta. A XX. század elejéig gyakoriak a kibú-
vások mentén spontán létrejött „bicska-
bányák”, melyek a térség legfőbb építőkő 
forrásai voltak. A XX. század elején Alsó-
örs, Kővágóörs, Szepezd, Zánka és Almá-
di határában műveltek üzemszerűen vö-
rös homokkő bányát, melyek kőanyaga 
főként építőipari célokat szolgált. 

A vörös homokkövet faraghatósága mi-
att kváderkövek, fedkövek, lábazati lapok, 
kőkapukeretek készítésére is évszázadok 
óta alkalmazták (pl.: felsőörsi románko-
ri templom, vörösberényi erődtemplom, 
csopaki Szent Miklós templomrom). A 
kőzetet szerkezete, keménysége és időt-
állósága miatt csak durvább faragványok 
készítésére lehetett használni. A vörös ho-
mokkő évszázadokon át a térség szakrális 
emlékeinek (feszületek, sírkövek) legfon-
tosabb kőanyaga volt.

A Lomb, majd Batthyány utcában volt 
az almádi vöröskő bányászat központja. 
Első írásos emlékeit XIII. századi okleve-
lekben találták meg, de a régészeti leletek 
azt is elárulják, hogy a vörös homokkö-
vet már a rómaiak is szívesen megfarag-
ták. Az itteni középkori kőfaragó-kultú-
ra kialakításában falusi mestereink mellett 
olasz mesterek is szerepet játszottak. Apá-
ról fiúra szállott a kőzet és a kőfaragás sze-
retete. Hozzáértésüket, eredendő szépér-
zéküket ma is számtalan alkotás őrzi.

Kányádi Sándor: Madármarasztaló 
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tó vize
őrzi még
nyári nap
melegét.

Őszi ég,
nyári nap
színarany
sugarak,
ugye még
nem hagy itt,
ugye még
melegít
éltető
sugarad.

És veled
itt marad
bár egy-két
hetet még,
ha lehet,
halogat.
Őszi ég
messzi kék
útjait
keresőn,

messzi kék
messziség
hangjait
figyelőn,
ugye még
itt marad
te sok szép
madarad.
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Almádi  
értéktár

Remekbe faragott vöröskő síremlékek 
láthatók többek között a Pinkóczi úti 
temetőben

Győri Miklós kőfaragó mester egykori műhelye

Fotó: Pászti György


