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Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy dr. Kepli Lajos polgármester úr megválasztott alpolgármesterként 2022. március
31-én az önkormányzati törvény vonatkozó szabályozása alapján általános helyettesítésével bízott meg, amelyet elfogadtam.
Megköszönöm polgármester úr közel 2,5 év alatt végzett
munkáját, szakmai jövőjéhez és magánéletében is sikereket és
nagyon jó egészséget kívánok.
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Kedves lakosaink és üdülőtulajdonosaink
Almádiban, Berényben, Budataván és
Káptalanfüreden!

Havonta egyszer, csütörtökönként találkozunk, 17:30kor a Könyvtár Klubszobájában. Legközelebb április 21én találkozunk, és Marilynne Robinson HÁZTARTÁS című
művéről osztjuk meg élményeinket. Ez egy minden érzékre
ható, felejthetetlen regény, amit a Guardian minden idők
legjobb 100 könyvének egyike közé sorolt. Kíváncsiak,
bátrak, közösségépítők csatlakozzanak!
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A település megbízott vezetőjeként az időközi polgármester
választás időpontjáig valós összefogással és együttműködéssel
végzem munkámat alpolgármester úrral, képviselőtársaimmal
és munkatársaimmal, továbbá közösségeinkkel, vállalkozóinkkal, egyházainkkal és városunkat segítőkkel. Mindent megteszek Balatonalmádi és intézményeink biztonságos működtetése, megkezdett fejlesztéseink sikeres befejezése, egy közösen
összeállított turisztikai szezon eredményes megrendezése, a
munkánkat bemutató nyílt kommunikáció érdekében.
Az előttünk álló időszakban kérem megértő támogatásukat!

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron

Pandur Ferenc
alpolgármester

2022. április

Átadták Balatonalmádi új bölcsődéjét
Balatonalmádi Város Önkormányzata sikeresen pályázott Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kialakítása címmel a TOP-1.4.119 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című
pályázati felhívásra, melynek köszönhetően Balatonalmádiban
megvalósulhatott a bölcsőde kialakítása. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege a
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 projekt keretében 549 999 990
Ft. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100
%-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

Az ünnepélyes átadáson kedves műsort adott az Almádi Magocskák Óvoda Hóvirág csoportja (felkészítő pedagógusaik Simonné
Koppány Ildikó és Szabó Éva). Ünnepi beszédet mondott dr. Kepli
Lajos, Balatonalmádi Város polgármestere, Kovácsné Bárány Ildikó,
bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos, Beckerné
Sabján Ottilia, az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde vezetője,
Kuti Attila, Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezetője és
dr. Kontrát Károly, térségünk országgyűlési képviselője
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult, hogy a bölcsőde projekt megvalósulhatott Balatonalmádiban!
Forrás: Balatonalmádi város FB oldala
Fotók: Domján Attila – Bakony-Balaton Média Kft.

A projekt megvalósítása során bölcsődei szolgáltatás bevezetésével
új bölcsődei férőhelyeket teremtettek, melynek segítségével növekedhet a gyermekvállalók foglalkoztathatósága. Az önkormányzat
a projekt keretében létrehozandó bölcsődét az Almádi Magocskák
Óvoda intézményének többcélú intézménnyé történő átszervezése
révén kívánja működtetni. Balatonalmádi Város Önkormányzata
a fejlesztés eredményeként a korábban óvodának helyt adó Bajcsy-Zsilinszky út 29-31. szám alatti két épület – a Kánya villa és a
mellette található lapos tetős épület – átalakításával valósítja meg a
bölcsődei ellátást. A TOP-1.4.1-19 támogatásból 66 fő ellátására
lehetőséget adó, 3x14 és 2x12 férőhelyes csoportokat alakítottak ki
a Györgyi Dénes Általános Iskolával szemben.
A projekt részét képezte az épületek átalakítása, felújítása mellett
a projekthez kapcsolódó elvárt akadálymentesítés, az energiahatékonysági szempontok érvényesítése a napelemes rendszer kialakításával, a játszóudvar felújítása. Az építési beruházás mellett a projekt eszközbeszerzést is tartalmaz. A beszerzésre került eszközök a
csoportszobákhoz és a játszóudvarhoz kapcsolódnak. Az intézmény
júniusban nyitja meg kapuit.

János atya magas rangú állami
kitüntetést kapott

A március 15-i ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetését vehette át Budapesten Szabó János, a Veszprémi
Főegyházmegye gazdasági helynöke, fő esperes, a veszprémi Szent
László Plébánia plébánosa. A kitüntetés annak elismerése, hogy a
rábízott közösségeket lelkiismeretesen és hitelesen vezeti, több mint
negyedszázados papi szolgálata áll mögötte, valamint kiemelkedő a
tevékenysége hazánk építészeti, kulturális örökségének megőrzését
az egyházi tulajdonú értékek gondozása által. A Magyar Érdemrend
és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az
egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál, magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt adományozható.
Az almádi hívek szívből gratulálnak helynök atyának a kitüntetéshez!
Forrás: Veszprémi Főegyházmegye honlapja

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Gimnázium hírei
Komáromi kirándulás
Az idei tanévben először pályáztunk a Rákóczi Szövetségnél, mely
támogatja az iskolákat, hogy rendkívüli történelem óra keretében
emlékezzenek meg az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. Elnyertük a támogatást, így március 19-én reggel a 10.B osztály
és 5 tanár Komáromba indult.
Először a Monostori Erődöt néztük meg, megismerkedtünk röviden a történetével. Az erőd után a városi Klapka György Múzeumba mentünk. Itt a város múltját mutatják be a római kortól kezdve.
Volt egy külön fal, ahol Komáromnak az 1848/49-es szabadságharcban betöltött szerepét ismertették.

Délután kettő órára a Csillagerődbe értünk, itt tárlatvezetés várt
minket. Az épület történetét, betöltött funkcióját, a felújítás lépéseit
is elmesélte a muzeológus hölgy. Az erődben jelenleg gipszmásolatgyűjteményt állítottak ki, így nem csak a 1848-49-es forradalomról
emlékeztünk meg a látogatással, hanem egy nagyon szép, a művészettörténet említésre méltó darabjairól készült másolatgyűjtemény
megtekintésével is gazdagodtunk. A tárlatvezetés végeztével körbejártuk a véd műveket és az udvart is. Az épület termei gyönyörűek
lettek a felújítás után. Az igaz, hogy az épület eredetileg laktanyának
épült, majd raktárként működött, de csodálatos kiállítótermeket
varázsoltak ide az építészek.
Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, hogy támogatásukkal részesei
lehettünk ennek a kirándulásnak!
Tulipánné Takács Zita osztályfőnök

MTA Középiskolai Alumni Program az
almádi gimnáziumban
A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium ebben a tanévben csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett MTA Középiskolai Alumni Programhoz.
A program lényege az, hogy a mára kutatóvá érett egykori diákok
segítségével, egykori alma materükhöz fűződő kapcsolatukra építve
vinné közelebb a középiskolás fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit tudomány-népszerűsítő előadások és az azokat követő
beszélgetések formájában.

A városnézés a magyar oldalon fekvő Komáromban zajlott, felkerestük a város híres írójának, Jókai Mórnak a szobrát is.

Dr. Cserép Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja tartott előadást a program keretében „Bevezetés az
agykutatói pálya rejtelmeibe” címmel iskolánk 10., 11. és 12. évfolyamának tanulói, valamint az érdeklődő kilencedikesek számára.
Dr. Kristófné Dr. Makó Éva, aki a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara
Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő Központjának egyetemi
docense, az ő előadásának címe „A nanocsövektől a csontok 3D-s
nyomtatásáig, avagy mivel foglalkozik egy anyagmérnök” volt. Az
előadás témája nagyon korszerű, a gimnáziumi tananyagban még
keveset tanulnak róla a diákok.
Az MTA Középiskolai Alumni Programot folytatni fogjuk, igyekszünk minél több szakterületet bemutatni diákjainknak.
Dr. Tófalvi Renáta
intézményvezető-helyettes, kémia szaktanár

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Vörösberényi iskola hírei
Március 15.
Iskolánkban megemlékeztünk az 1848-as forradalom 174. évfordulójáról. A nagy lelkesedéssel előadott műsort, amelynek szereplői
az 5. a osztály tanulói voltak, a város színe előtt is bemutattuk.

Lázár Ervin

A Bakony Expo „Erdei kalandok, erdei állatok” címen meghirdetett fotó - és rajzpályázatán a 6-8 éves korosztályban értékes jutalommal járó különdíjban részesült a Vörösberényi Általános Iskola
2.B osztályos tanulója Fuchs Benjámin.
Gratulálunk!

Síoktatás

A Vörösberényi Iskola 3. évfolyamos tanulói síoktatáson vehettek
részt március 3-án, Eplényben a Ski43 programjában kiírt pályázata
útján, melynek célja, hogy minél több mindenkivel megismertessék
a síelés örömeit. A kései téli élmény minden kisdiákot kárpótolt,
kellemes lezárásként megvendégelték a tanulókat ízletes fánkkal,
meleg teával. Jövőre is megyünk!

Vörösberényi diákok újra uszodában!

A Lázár Ervin Program keretében sokszínű programot biztosított
az állam diákjainknak. Szinte minden gyermekünk részt vehetett
ingyenes színházi előadáson, egy osztályunk pedig meglátogathatja
a Fővárosi Nagycirkuszt.

Víz Világnapja és Bakony Expo rajzpályázat

Bodor Fanni 5.a osztályos tanulónk a BAKONYKARSZT Zrt.
által meghirdetett Víz Világnapi rajzpályázaton alkotásával a 2. helyezést érte el.
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Hosszú kihagyás után elsőként a 2. évfolyam diákjai kezdhették
meg az úszástanulást a frissen felújított Balaton Uszodában. Ebben
a tanévben még a 3. évfolyamosok is barátkozhatnak a medencék
sekély, illetve mély vizeivel. Mindenki örömére szolgál, hogy a következő tanévben folytatódhat az iskola úszásoktatás programja.

2022. április

Györgyi iskola hírei
A Bakonykarszt Zrt. a víz világnapjára a „Felszín alatti vizek”
címmel megyei rajzpályázatot hirdetett.
49 intézményből, 481 pályamunkából válogatták ki iskolánk 3
diákját.
III. korcsoportban (5-6. osztály)
1. díj: Sveiczer Nóra 6.a
Különdíj: Erdei Julianna 6.a
IV. korcsoportban (7-8. osztály)
2. díj: Gulyás Dorka 7.o.

Nem várt siker a megyei kosárlabda
Diákolimpián
IV. korcsoportos leányaink kiválóan szerepeltek a megyei kosárlabda Diákolimpián. A körzeti verseny győztesei vehettek részt az
eseményen, ahol öt iskola csapata lépett pályára körmérkőzéses lebonyolítási rendszerben. Az első mérkőzésen a füredi Radnóti iskola
csapatát győztük le, majd a tapolcai Bárdos iskola lányaitól vereséget szenvedtünk. A hátralévő két meccset (ajkai Fekete-Vörösmarty
iskola, várpalotai Várkerti iskola) sikerült megnyerni lányainknak,
így óriási bravúrként –hiszen a csapat túlnyomó része kézilabdása képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel csapatunk. A
csapat tagjai: Ács Fanni, Blazsur Hanna, Éliás Lilla, Perényi Dorka,
Somogyi Szofi, Szabolcs Bíborka, Jaksa Kata, Rasovszky Rézi, Oláh
Rebeka, Tóth Virág. Gratulálunk a csapatnak, illetve a felkészítő testnevelőknek, Eszter néninek és Ivett néninek. Folytatás az országos
elődöntő selejtezőjében!

Gratulálunk tanulóinknak!

Ezüstérem a megyei kézilabda
Diákolimpián
Ajkán került megrendezésre a IV. korcsoportos kézilabda Diákolimpia megyei döntője, ahol a lányok mezőnyében iskolánk csapata képviselte a balatonalmádi körzetet. A megyei megmérettetésen
7 csapat vett részt. A sorsolást követően iskolánk csapata Pápateszér,
Tapolca és Ajka csapataival játszott. Mindhárom mérkőzést ügyes,
tetszetős játékkal megnyerték a lányok, így a döntőbe jutottunk.
A fináléban a másik csoport győztesével, a veszprémi Padányi Bíró
Márton Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola csapatával találkoztunk. A döntő mérkőzésen nagy küzdelmet, jó játékot
láthattak a nézők, mindkét csapat nagy elszántsággal, nagy akarattal játszott. A végén a veszprémi lányok örülhettek a győzelemnek,
a sérüléstől megfogyatkozott almádi lányok nyakába az ezüstérem
került.
Csapatunk a 2. hellyel továbbjutott az országos elődöntő selejtezőjébe. Gratulálunk!

A csapat tagjai: Blazsur Hanna, Tárkány-Szűcs Emma, Ács Fanni,
Kovács Lotti, Perényi Dorka, Somogyi Szofi, Szabolcs Bíborka, Jaksa
Kata, Rasovszky Rézi, Oláh Rebeka.

Zeneiskola hírei
Teltházas koncerttel köszöntötte a
tavaszt a zeneiskola

Nagy sikerrel rendezte meg a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola március végén Tavaszköszöntő hangversenyét a Pannónia Kulturális Központ nagytermében. A koncerten felléptek a
zeneiskola növendékei és tanárai, többek között a gitár-zenekar,
a fuvola-együttes, a hegedűkórus, a trombita-együttes, valamint
énekes kórusok, de a közönség hallhatott zongora négy-és hatkezes produkciót is, valamint erre a jeles alkalomra összeállt Kósaegyüttes. Különleges műsorszámban búcsúztak a zeneiskola végzős
tanulói, akik már az érettségire készülnek, s stílszerűen a Pál utcai
fiúk musicalből a Mi vagyunk a grund című Dés László szerzeményt
adták elő, melyet a közönség vastapssal köszönt meg.

Szöveg: JVE, Fotó: Tabányi Kata

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Műhely-etűdök 4 főszereplővel

némi gyanút, hogy több filmben még én is szerepelek. Más ugyanígy lehet ezzel, mert az utóbbi évtizedben sorra készülnek a helyi
filmek, DVD-k és fotók. Azt nem tudom pontosan, hogy mivel
tette le a névjegyét itthon: talán fenn a Várhegy déli lejtőjén, amikor egy emblematikus pince előtt szólaltatta meg Balatonalmádi
város ismertebb polgárait. A Berényiek kútjának avatása, vagy a
Vörösberényi Nyugdíjaskör 20. éves évfordulójáról forgatott kétórás videójával megszerettette magát és művészetét minden lelkes
lokálpatriótával. Mára a helyi ünnepélyek, események és jeles évfordulók hiteles hírmondója. Videói és riportjai régebben a Duna
Televízió, mostanában pedig a Balaton Televízió műsorán futnak
immár több mint 20 éve. A sors furcsa játéka, hogy én a Szabó
pékség tájékán találkoztam vele a legtöbbször, holott a közeli szomszédom a Töltés utcában...

Közülük csak három látható, de kezdjük a láthatatlan eggyel.
Ő pedig Koszteczky László rendező-operatőr, akinek 9 korábbi
filmjéből talán egyet, ha látott a művészet iránt érdeklődő helybeli
polgár, pedig országos visszhangot váltottak ki. Legtöbben esetleg
operatőrként tartják számon, holott 2000-es évek eleje óta egy alkotást kivéve mindig rendezőként jegyezte nagyobb alkotásait. Ha
megnézzük filmjeit, akkor viszont azt látjuk, hogy mindegyikben
rendező és operatőr is, ami fölöttébb szerencsés: nem kell vitatkoznia senkivel sem. Magával viszont meglehetősen szigorú, mert
képes egy jelenetet akár ötször is felvenni, ha lehet. Ha nem lehet,
akkor is. Szenvedélyes és kreatív ember, aki a legkisebb nüanszokra
is odafigyel, ennek ellenére ritkán láttam elégedettnek. A hatalmas kamera mellett legalább két fényképezőgép lóg a nyakában,
de kritikus pillanatok előtt előkap még egy kicsikét is a mellényEmblematikus zarándokhelyünk nekünk a Szabó pékség. Szinte
zsebéből. „Előtanulmányhoz elengedhetetlen” – mondja és eltűnik rituális szokássá lett a sorbaállás, de nem az egykori ötvenes évek
egy ének- vagy zenekar mögött,
nyomasztó emlékének felélesztéhogy hitelesebben tudja lekapni
se miatt. „Valaki azért vagyok, ha
őket elölről. El sem tudják képzelmost erre is áldozok időt a rohanás
ni a kívülállók például, hogy mit
korszakában, no meg sajnálkozva
művel, amikor a szabad tűzi népi
tekintek azokra, akik nem próbográcsozásáról forgat, mert hobálják ki.” Tekintélyt kölcsönöz az
va-tovább húsz éve hozta divatba
embernek még most is! Amikor pea természet lágy ölén sütött-főzött
dig pixillációs technikával mozgatfogások kultuszát.
ja a sort a rendező-operatőr, az vaTöbb mint morcos, de inkább
lami fenomenális. Az önbecsülésés
zabos voltam, amikor kezdő tamások tisztelete szólal meg a Szabó
nár koromban a kinti főzéseknél
pékség filmnovellájában, amelyet
azzal szórakoztattak a mesterek
többször is megtekinthettem még
„aki tudja, csinálja, aki meg nem,
a végleges változat elkészülte előtt.
az tanítja”. Nos, Koszteczky László
Zoli, Zsuzsa és Éva Fotó: Koszteczky László
Három plusz egy emberről szól
tudja is, csinálja is meg tanítja is.
a mű. Éva, Zsuzsa és Zoltán az ihEgyütt él a fellépőkkel, a főzőmesterekkel és a kóstoló társasággal, letők és László a megörökítő. Mindannyian dolgoznak s mindan�legyen az Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes, avagy egysze- nyian ugyanott. Koszteczky László kötetlen időben, a többiek pedig
rű, de bölcs emberek, akik teszik a dolgukat minden áldott nap. erősen kötöttben. Mindannyian viszont olyan egyedi ritmust vettek
Nem véletlen, hogy olyan rangos, országos sorozatokhoz hívják, fel az évek folyamán, amelyet mindenki maga is felfedezhet egy kis
amelynek a címe: „Jó pap holtig tanul”. Különösképpen le tudja őt figyelemmel. Nem csupán a zenére, a csodálatos mindent átható
nyűgözni egy olyan személy, vagy olyan műhely, akiknél hitvallás a zenére és Zsuzsa káprázatos játékára gondolok, hanem akár a csorendületlen kitartás, az évtizedeken át végzett minőségi munka és a magolási tevékenységére, avagy Zoltán ezermesteri munkálataira, a
megalkuvásmentes magatartás. Ritka együtt-állás volt ez már a XX. kemencebéleléstől egészen a friss kenyerek polcra pakolásáig. Kiheszázadban, de még ritkább manapság.
gyezett füllel hallgassuk meg a kemence aljának a bélelését, ahogy
Vajon mivel írta be a nevét a magyar filmográfiába? Távolról a kőlapok egymás után csusszannak a helyükre, akárcsak a kész kesem teljes a lista, de azért rohanjuk végig rajtuk a 2000-es évek nyerek a polcra. Az a lírai összefonódás, ami a műhelyalapító és csaelejétől: Nemcsak a húszéveséké a világ – három másik jeles ope- ládja mosolyát idézi fel a múlt század éveiből, szervesen folytatódik
ratőrrel Szenes Iván életéről. Kulcs a Tiszához – A Tisza tombolása Éva és Zsuzsa lebilincselő kedvességében. Tanítani lehetne, hogyan
és árvizei a XXI. században még megoldatlanok, pedig kell lennie fogadják a vásárlókat, mennyit és miről beszélgetnek velük. Még én
kiutaknak. Beregszászi gyermekévek – Krajnik Irén zenetanárnő is törzstagnak érezhetem magam, valahányszor ott vásárolok, már
helytállása. A ’Lukinok’ – Lukin László zenepedagógus és gyerme- pedig nem viszem túlzásba. Kimondottan kedves, hogy rámosokei. III. Regejáró Misztrál koncert – Nagymaroson készült pom- lyognak az emberre és automatikusan visszamosolygunk rájuk.
pás koncertfilm-etalon. Gastroblues I-II. Nemzetközi Gastroblues
Mesteri munka mindezeket ellesni és kamerával megörökíteni.
Fesztivál – blues, jazz, rock és gasztronómiai koktél 15 éve. Fától Az a kamera pedig bejárja a műhely minden zegét-zugát a szó szoros
az erdőt Erdőben járva, a jövőnk, gyermekeink és unokáink sorsa értelmében. Nem tudom látott-e már valaki operatőrt a kemenizgatja. 9 érv 9 év – Győri Nemzetközi Ütős Fesztivál – nemzetközi cében? Nos, látni én sem láttam, de tőle tudom, hogy képes volt
kitekintés és összegzés az ütős muzsika minden árnyalatáról legyen bemászni oda, ahol még a kisebb cipók is ösztönösen összehúzzák
az klasszikus, etno-, világ- vagy akár kísérleti jazz. No és a hagyo- magukat. Az a kép pedig, amikor a „bennfelejtett” kamera kacsinmányos Nemzetközi Gastroblues Fesztivál Pakson már csak hab a gat kifelé kemencéből, nálam legalább Oscar-díj gyanús. Ugyanígy
tortán. Ráadásul jónéhány alkotásról szó sem esett...
lenyűgözött a bolti plafon sarkából a vásárlókra letekintő „kukucsÚjabban már a Koszteczky Stúdióról szólnak a hírek, amely ont- kálás”, amit senki sem vesz észre Zsuzsán kívül, de ő is belepirul.
ja a jobbnál-jobb DVD-ket és riportokat. Ezt készséggel elhiszem, Az ajtóra szerelt giling-galang pedig Éva és Zsuzsa mosolyával adja
mert láttam néhány emlékezetes alkotást, csak az ébreszt bennem meg azt a miliőt, amit emlékezetünkben őrzünk, amíg csak élünk.
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Ez az a természetes közeg, a természetes viselkedés, ami a maga
teljességében „egy mozgásban lévő festmény, ahol bazsalyognak a
kenyerek” a kalácsokkal együtt a múlt század harmincas évei óta.
Érdemes felfigyelnünk az idősíkok metszéspontjaira, ahol változik a
zene, változik a ritmus. A csodálatos kalácsot is csak a szokott ritmussal lehet jól hajtogatni, amikor pedig másnak akarjuk megtanítani,
akkor elakad az ütem, eltéved a kéz. A közel kilencvenéves kemence
mellett dolgozók ugyanazokat a klasszikus értékeket termelik ma,
mint tették 1936-ban. Nem véletlen, mert még a felhasznált kovász
is közel ugyanennyi idős, nem pedig mesterséges adalékokkal felpumpált buborék. Miért mondom ezt? Azért, mert legtöbb ember
azt hiszi, hogy az ABC-boltok neve a sokféle árukínálatból keletkezett: az á-tól a bé-n keresztül egészen a c-ig minden kapható. Nos,
tévednek! Az amerikai ABC boltok az AeratedBreadCompany, azaz
légdúsított kenyérből rövidült le betűszóvá. A termékük is ilyen,
mert amikor ott éltem, akkor egy negyedóráig járt az állkapcsom
egy tisztességes harapás után, mert csak hitte azt, hogy kenyérbe
harapott. Nos, ezért vágyódtam ott is igazi magyar kenyérre!
Arany János egyszer, de velősen reagált a verseivel kapcsolatos
megjegyzésekre, konkrétan arra, hogy alkotás közben mire gondolhatott a költő: ”Gondolta a fene!” Most miután elmondtam gondolataimat, talán mind a négy főszereplő ugyanerre a következtetésre juthat az ütemekről, a ritmusokról és a szekvenciákról kiagyalt
gondolatfoszlányaimmal kapcsolatban. Sokkal valószínűbb, hogy a
film elején hallható tömör összefoglaló sokkal többet mond nálam:
„12 év híján egy évszázada alapította a Szabó pékséget egy istenáldotta
szorgalmú mesterember. Többet ért el, mint amit megálmodott: hajnali zarándokhely lett a boltja. Legendás kenyerébe utódai nem csak a
szívüket, hanem a lelküket is belesütik.”
Czuczor Sándor

Elhunyt Dr. Grundtner György

Megrendülve értesültünk, hogy a szerettei körében figyelmes és
áldozatkész gondossággal ápolt Dr. Grundtner György köztiszteletben álló ügyvéd, hittel és erővel viselt hosszantartó betegsége után
elhunyt. Örök nyugalomba helyezése a Balatonalmádi Szent Imre
templom kertjében, szülei kriptájában 2022. március 5-én történt.

egyik fő célja a magyar leleményű futballutánzó játék, a gombfoci
népszerűsítése és Nemzeti Értékként, illetve Hungarikumként való
elismertetése.

Senior Kupa: Középen (kék nadrágban) Dr. Grundtner György

Balatonalmádihoz való ragaszkodását magánemberként azzal is
tudom dokumentálni, hogy büszke tulajdonosa vagyok a dedikált
(„Imrének, drága barátomnak, igaz szeretettel: G. Gyuri”) 2010ben megjelent Korszérum című könyvének, melyet Almádi G.
György név alatt jelentetett meg.
A felelősségteljes családszerető, az ügyvédként kérlelhetetlen igazságkereső, jó kedélyű társasági ember, a kiváló humorérzékkel rendelkező dr. Grundter György pótolhatatlan egyénisége volt az őt
ismerő szűkebb és tágabb közösségeknek. Feledhetetlen személyét,
emlékét almádi barátai örökké megőrizzük.
Az Almádi Hungarikum Klub és Balatonalmádi Város Helyi Értéktár Bizottsága nevében,
Dr. Gráfik Imre (alias „Imré M. Platini-Gráfik”)

Barátai, ismerősei tudják, hogy életének két fő színhelye Budapest és Balatonalmádi volt. A régi almádiak emlékeznek a város központjában - a süteményeiről és tejszínes fagylaltjairól híres -, népszerű és kedvelt KUCKÓ cukrászdára, melyet szülei, egy százhúsz
éves cukrászdinasztia utolsó képviselői üzemeltettek.
Mi, korosztálybeliek tudjuk, hiszen megtapasztaltuk, hogy Gyuri
ezer szállal kötődött ifjúsága legszebb éveiben, de később is Balatonalmádihoz. Ennek bizonyítékaként fölidézem, hogy a Veszprémet
Balatonalmádival összekötő kerékpárút egyik pihenőhelyét az általa
donátorként állíttatott vörös homokkőből készült emlékkeresztnél
alakították ki. Nyugdíjasként egyre több időt töltött családjával Almádiban a felsőőrsi úton épített nyaralóházában. Ez a ház adott otthont az általa életre hívott Senior Gombfoci Bajnokságoknak, ezzel
is fölelevenítve az egykori almádi ifjúság (és az itt nyaraló fővárosi,
veszprémi, székesfehérvári, győri diákok) körében népszerű gombfoci játékot, mely bekerült Balatonalmádi Város Helyi Értéktárába
is. Nem maradhat említés nélkül a Gyuri által (mint „Christian
Jorge de VALERA”) irányított Uruguay, és az ő tulajdonát képező,
s a világ talán egyetlen mahagóni fából készült gombfoci pályája
(az „Estadio Centenario”). A rendszerváltás utáni években föllendülő civil kezdeményezések körében alapító tagja, majd örökös tiszteletbeli elnöke volt az Almádi Hungarikum Klubnak, melynek

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Ébredő erő:
az almádi fiatalok ismét
színre lépnek
Sokan meglepődnének,
ha fellapoznák az Alapítvány
Balatonalmádi Ifjúságáért
című „történelemkönyvet”.
Alapító atyáink 13 éve hozták létre közösséget építő
civilszervezetünket, a helyi
ifjúság megszólítása érdekében. Az elmúlt években
fiatalabb generáció vette át
a vezetést, de a 2020-2022
közötti intenzív globális
változás hatással volt ránk
is. Helyi főnixként keltünk
Balmádifjak kemény mag
életre: 2021-ben három
nemzetközi Erasmus+ projekt (nem egyetemi Erasmus külföldi szemeszter) öt eseményét bonyolítottuk le Balatonalmádi városában,
több mint 120 fiatal bevonásával. Nemzetközi programjaink témái
a mentális egészség, a közösségépítés, az európai identitástudat erősítése, iskolapadon kívüli, élményen és tapasztalaton alapuló tanuláson keresztül.
Az almádi ifjakkal fontosnak tartjuk, hogy idegen nyelvet gyakoroljunk, kultúrákkal ismerkedjünk, külföldi kapcsolati tőkére is
szert tegyünk. Ezért Európa számos országának ifjúsági szervezeteivel működünk együtt. Önkénteseink és helyi fiataljaink Cseh-, Görög-, Lengyel- és Spanyolországba utaztak ingyen az elmúlt évben.
2022 tavaszán és nyarán már biztosan tudunk utazni dán, görög,
lengyel, román és portugál partnereinkhez. Célkitűzésünk helyi
offline, kulturális és rekreációs események szervezése, a mentális és
fizikális egészség, a sport, és a művészetek: a slampoetry, a zene és a
művészetterápia témáiban. Büszkék vagyunk helyi önkénteseinkre
(eddig) a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumból
és a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumból!
Örömmel és hálával tölt el, hogy missziónkat támogatja több helyi civilszervezet, a Megfőzzük Almádit, vendéglátós, önkormányzat és közintézmény. Idei helyi rendezvényeinknek otthont adott
a Mélytányér, az Almádium terasz és a Picuri Kocsma. A jövőben
fiatalok kreativitását és tehetséggondozását megcélzó programokkal
készülünk: Lépj színre! rendezvényünkkel a helyi tehetséges fiatalokat szeretnénk színpadra juttatni és bemutatni Almádi polgárai
számára az EKF2023 program részeként. Aktívan részt veszünk a
Megfőzzük Almádit Szezonnyitó rendezvényének művészeti szegmensében. Májusban ismét Erasmus+ nemzetközi mobilitást hozunk Balatonalmádi városába a fiatalok pénzügyi tudatosságának
témájában. Hamarosan meghirdetünk egy almádi fiatalokat célzó
alkotó pályázatot az Aranyhíd Polgári Egyesülettel. Készülünk tudatos közösségi média használatra ösztönző, protokollal és illemtannal, klímavédelemmel, körforgásos gazdasággal, fenntarthatósággal és még több mentális egészséggel kapcsolatos programokkal.
Minden fiatalt és régebb óta fiatalt szeretettel várunk programjainkon! Kedves Középiskolások, huszonéves ifjúság, várunk szeretettel
Benneteket, csatlakozzatok programjainkhoz! Önkénteskedni menő!
Elértek minket: www.balmadifjak.com, @balmadifjak Facebook,
Instagram és TikTok profiljainkon
Balmádifjak Crew
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Minden rosszban van valami jó!
Káptalanfüredi tavasz

A már két éve tartó pandémiás időszak valljuk be őszintén megváltoztatott minket. A szükségállapot lehetőséget adott olyan vezetői döntések meghozatalára, amit normális esetben széleskörű
vitának kellett volna megelőznie. Így született meg rekordidő alatt
a 71-es út melletti „Havanna” lakótelep, ami összehozta Almádi
káptalanfüredi részének azon lakosait és nyaralóit, akik eddig nem
is ismerték egymást. A „Genius loci” a „hely szelleme” munkához látott. Megszületett egy olyan levelezőlista, ahol először csak
a panaszok gyűltek, majd a „mit tehetünk közösen, hogy jobb
legyen” hangulat kezdett kialakulni. Ötletből, tervekből nincs hiány, a Káptalanfüredi Fürdőegyesület az újonnan megismert lelkes
káptalaniakkal összefogva úgy érzi számos lehetőség kapujában áll.
Első közös tevékenységünk március 19-én délelőtt a Boróka
köz, a Szigeti József utca 51 melletti lejáró és a Ferences pihenő
melletti meredek „utca” megtisztítása volt. Tettük ezt a Városüzemeltető képviselőivel Agg. Z Tamással, Juhász Sándorral és Somlai
Ágnessel előzetesen egyeztetve, abban a reményben, hogy esetleg
előbb-utóbb néhány lépcső is születik a lejtő könnyebb leküzdésére
a „Zerge”, vagy a „Mókus” lépcsőhöz hasonlóan. Babarczi Jolán és
Vincze Ilona toborzására állt össze a csapat, melynek tagjai 7-83
éves korig egyformán órákon át lelkesen tették a dolgukat.
A találkozó reggel 9-kor a Vörösmarty téren volt, ahol frissen sült
pogácsa és némi védőital adta meg a kezdő munkakedvet. Az eredmény magáért beszél. A jól végzett munka megünneplése Káptalan
legpatinásabb villájának a Petőfi téren található, régi Polniczky villának a teraszán ért véget. Az új tulajdonosok Seller Balázs és Orsi
miután végigvezettek a rendkívüli alázattal és hozzáértéssel helyreállított épületen, vendégül látták a munkában elfáradt csapatot.
Polniczky József nevéhez fűződik a Káptalanfüred történetét feldolgozó könyv megírásán túl a Fürdőegyesület 1991-es újraélesztése is,
így szinte „jelkép”, hogy ugyanezen a helyen születhet egy új, lelkes
Káptalanfüredért rajongó csapat.
Köszönet illeti a Városgondnokság dolgozóit is, hiszen másnap
már eltűntek a takarítás eredményeként keletkezett, lomb és gallyhalmok, sőt az előzetes bejárás eredményeként megújult a két pad
és a tűzrakóhely a Köcsi-tónál és van már használható szemétgyűjtő
is cserélhető nylonzsákkal.
Fabó Péter képviselő úrral is állandó a kapcsolatunk, aki meghallgatva véleményünket, támogatásáról biztosított érdekeink védelmében. Az EON dolgozói pedig nekiláttak a tavaly otthagyott
nyesedék eltávolításához a vezetékek alól.
Lehet, hogy ez a tavasz valami új együttműködés kezdetét jelenti?
De jó lenne!!!
Szöveg: Kacskovics Fruzsina – képek: Babarczi Jolán
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Vörösberényi Nyugdíjas Klub áprilisi
programja
Április 6. szerda 16-17 óráig klubtagok jelentkezése a négynapos
szlovéniai útra
Április 8. péntek 16-17 óráig külső személyek jelentkezése a szlovéniai utazásra
Április 9. szombat 14 órától Katonadalok találkozója Balatonakarattyán a Borostyán Népdalkör részvételével
Április 13. szerda 16 órától
A klub csoportjainak
(kézművesek,népdalosok, néptáncosok) és minden érdeklődőnek:
Hétköznapok, ünnepek, Kapolcs – Újranyitás a klubban (linkek
vetítése)
Április 13. szerda 16. 30 órától Budapesti kirándulás befizetése
Április 20. szerda 16-17 óráig Jelentkezés 10.000 Ft előleggel a 3.
kirándulásra – Ügyelet: vacsora befizetése
Április 27. szerda 16 órától Férfinap – műsor, meglepetés, vacsora,
zene. Klubunk tagjainak gondolatai különböző témákban – Összegyűjti: Budai Szilvia
Április 29. péntek 14 órakor Pétfürdő – Megyei Néptánctalálkozó
Április 30. szombat 16 órakor Csoportjaink fellépése a Magtárban
egyházi rendezvényen
Május 4. szerda 8 órakor: 1. kirándulás Budapestre – az Urániában
koncert és Mici néni két élete c. film vetítése – a Városligetben a
Magyar Zene Háza-program
Május 11. szerda 14 órától Tavaszi túra a Malomvölgybe – A város
vegyes karával közös piknik: főzés, kürtöskalácssütés Ágival, nótázás.
Május 14. szombat 10 órakor Megyei Dalos Találkozó a Pannóniában. Rendező: Vörösberényi Nyugdíjas Klub és csoportjai
Május 18. szerda 16-17 óra között: Ügyelet – befizetés a SZLOVÉNIAI és a kétnapos klub kirándulásokra, vacsorára.

Tegyünk környezetünkért!
A Honismereti és Városszépítő Kör újból várostakarítást szervezett. Március azért jó időpont, mert akkor még látszanak a bokrok
alatt a szemetek, míg áprilisra már benövi őket a zöld. Köszönjük
mindenkinek, aki segített szebbé tenni városunkat! Voltak, akik
már a meghirdetett nap előtt jöttek zsákokért.
Sokan a meghirdetett 7 helyszínen, a lelkes koordinátoroktól
vették át a zsákot, kesztyűt. (Berényi ABC - Tabányi Kata, Hattyú
ABC - Barta Livia, móló - Molnár Jánosné Éva, Pannónia - Töltési
Zsóka, Aldi parkoló - Hegyi Ilona, Káptalanfüred - Illána Zsóka,
Lozsánta - Földi Angéla.) A legfiatalabb önkéntesünk idén a 4 éves
Bíborka volt, aki délelőtt édesanyjával együtt szedte a szemetet,
és annyira tetszett neki ez a “játék”, hogy kérte, délután újból
menjenek ki! A legvidámabb takarítók a Vörösberényi Nyugdíjas
Klub hölgytagjai voltak, nekik is köszönjük a munkát!
Ami meglepő volt, idén rengeteg kutyás zacskót találtunk, tartalommal megtöltve, fűbe, bokrokba dobva. A gazdi még összeszedi a
kutya után, de aztán, szemetest nem találván, így szabadul meg tőle.
Sajnos idén rengeteg építési anyagot, szemetet is találtunk. Több
zsák telt meg Nikecell törmelékkel. Szinte mindenhol építkeznek
Almádi területén, nagy szélviharok is röptették, amit lehet, így valószínű sok, úton, zöldben fekvő szemét az építkezésen dolgozók
lelkén szárad. Várunk ötleteket, hogy lehetne elérni, hogy az építkezéseken gondoskodjanak arról, hogy ne fújjon el semmit a szél?
Köszönjük a Balatonalmádi Városgondnokság dolgozóinak, hogy
elvitték a zsákokat. Köszönjük mindenkinek, aki folyamatosan

vigyáz a rendre, városunk tisztaságára! A Honismereti kör további
rendezvényei, amire szeretettel várunk mindenkit:
Április 14. – Tojáskészítés a tojásfára a Pannóniásokkal
Július 15. – Böjte Csaba testvér és a gyermekkar jön hívásunkra
Almádiba
Szeptember 17. – Templomok Éjszakája
Templomséták: a Vörösberényi Református Erődített templomtól 18.30-kor indul a séta, a Szent Imre templomtól 20.00-kor.
Időpontok: Almádi: Július 2., 16., 30., augusztus 13, 27. Szombat
20.00, Berény: Július 8., 22, augusztus 6., 20. Szombat 18.30.
Villaséták: július augusztus minden péntekén 18.00, indulás a
Tourinform irodától.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényinkre!
Töltési Erzsébet titkár
Honismereti és Városszépítő Kör

Ukrajnai kisgyermekes menekült
családokon segített a Nagycsaládosok
Balatonalmádi Egyesülete
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete Balatonalmádiban,
2022. 03. 02-án, az elsők között kezdte el a gyűjtést az Ukrajnából
érkező menekült családok számára. Az összegyűjtött adományokat
(játékokat, pelenkákat, popsitörlőket, bébi ételeket, cumisüveget,
itatópoharakat stb.) 2022. 03. 10-én elszállítottuk Nyíregyházára, ahol átadtuk a Katolikus Karitász humanitárius szervezetnek.
Az általunk indított gyűjtéshez később csatlakozott az Optimum
Patika és Eignerné Pálffy Zsuzsanna védőnő is. A közösen összegyűjtött adományokat 2022. 03. 22-én a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász humanitárius szervezetének adtuk át. Ők juttatják
el a megyénkben elhelyezett ukrán menekült családoknak, illetve
a magyar-ukrán határon telepített “segítség pontokra”. Balatonalmádi városa most is bizonyította, hogy az itt élők szeretetből,
empátiából és segítőkészségből élen járnak, így rengeteg adomán�nyal segíthettük az Ukrajnából menekült kisgyermekes családokat.
Hálás köszönet azoknak, akik eddig segítettek! A Nagycsaládosok
Balatonalmádi Egyesülete együttműködik a Veszprém Megyei Segítők civil csoportjával is: élelmiszert, játékokat, tisztálkodó szereket
rendszeresen juttatunk a Veszprém megyei családoknál elhelyezett
menekülteknek.
Benedek Anna elnök

FIGYELEM!

BOLHAPIAC LESZ ÁPRILIS 24-ÉN DÉLELŐTT
A VÁROSI PIACTÉREN.

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

Köszönet

Tájékoztatjuk Önöket, hogy egyesületünk, a Vörösberényi Polgári Olvasókör 2022-ben – technikai okok miatt – le lett tiltva az
SZJA 1%-nak felhasználásáról. Sajnáljuk, de idén senki nem tudja
felajánlani adója 1%-át a Vörösberényi Polgári Olvasókör számára.
Fájó pont ez számunkra, hiszen így is nehezen tudjuk megteremteni
azokat a forrásokat, melyből a terveink megvalósulhatnának. Bízunk abban, hogy támogatásukat egyéb úton el tudják juttatni számunkra, akár az alábbi bankszámlaszámra: 72900037-10505207.
Köszönjük a megértésüket!
A Vörösberényi Polgári Olvasókör vezetősége nevében:
Kasza Katalin elnök

Március hónapban a Balaton Játékpont nyitva tartásában a
Vörösberényi Nyugdíjas Klub és a Vörösberényi Polgári Olvasókör tagjai segítettek. Az első szóra, kérdés nélkül felajánlották a segítségüket és önként vállalták, hogy a késő délutáni órákban felügyeljék a
játszóházat. Vidámságot, mosolyt és jókedvet hoztak az egyébként
is jó hangulatú délutánokba, és függetlenül attól, hogy épp sok látogatónk volt aznap, vagy kevés, mindig lelkiismeretesen ellátták a
munkát, amit önként vállaltak. Sőt, többen jelezték, hogy szívesen
jönnének máskor is. Ennek kapcsán már felvettük a kapcsolatot a
nemrég újraszerveződött Baba Mama Klubbal, de erről majd később…
Külön köszönet a két egyesület elnökének, Kasza Katalinnak és
Lencse Sándornak, akik a szervezésben sokat segítettek, s hatalmas
hála és köszönet azoknak, akik ránk szánták márciusi délutánjaikat:

MEGHÍVÓ
Balatonalmádi Város Vegyeskara
szeretettel hívja és várja a kórust és a kórusmuzsikát kedvelőket
2022. április 23-án, szombaton 17 órakor kezdődő
30 + 2 éves jubileumi koncertjére!
Helyszín:
Kerényi Imre Kult-Magtár – Balatonalmádi-Vörösberény
Vezényel:
Borbásné Gazdag Gabriella, karnagy
Vendégek:
Balatonfüred Város Vegyeskara
Káplán György
Tinódi Kamarakórus – Várpalota
Szeretettel várunk mindenkit!
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Anka Vince és felesége
Bingyu Sándorné
Deli Lászlóné
Dublecz Józsefné
Földesi Gizella
Gábor Istvánné
Gáspár Gábor
Gönci György
Göndics Jenő és felesége
Kasza Katalin

Korpádi Sándor
Kurucz Lászlóné
Mojzer Józsefné
Nagy Istvánné
Navratyil János és felesége
Pazony Lilla
Szilágyi Ferencné
Urbánszki Mária
Winkler Istvánné
Juhászné Vincze Eszter
kulturális szervező

2022. április

Olvasói levél

Programok - Pannónia

A 2022. március 15-i nemzeti ünnepi megemlékezésről röviden.
Nagyon szép volt a Vörösberényi Általános Iskola diákjainak műsora, amely jól látható volt, de sajnos a rossz technika miatt csak
itt-ott volt hallható (hiányos felszereltség). Az ünnepi beszédek
elhangzása után következett a koszorúzás, eleinte a konferanszié
felolvasta a koszorúzó intézmények nevét, majd következtek volna a civil szervezetek. Sajnos elég megalázóan a szervezetek nevei
nem hangzottak el. Ennek ellenére mindenki elhelyezte koszorúit,
virágait. Remélem, ez a jelenet nem fog többet előfordulni, mert a
városra nézve ez katasztrofális lenne, ugyanis a civil szervezeteink
odaadó, önzetlen tevékenységükkel csak emelik a város színvonalát.
Balatonalmádi, 2022. március 16.
A Honismereti és Városszépítő Kör nevében: Kovács István, elnök

Április 14. csütörtök 10-13 óra - Vidám húsvéti kézműves
foglalkozás a Pannónia előcsarnokában

Almádi aranyérem
A 2022-es év ITF Taekwon-do Magyar Bajnoksága Makón került megrendezésre. A versenyen gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt egyéni versenyzők mérettették meg tudásukat formagyakorlat,
szabad küzdelem, erő- és speciál törés, tradicionális küzdelem versenyszámban. Összesen 32 klub 262 nevezője indult el ezen a kiemelt Országos Szövetségi eseményen. A balatonalmádi Mongúzok
Taekwon-do SE Balatonalmádi III. Danos mestere, edzője Kosztyu
Veronika országos magyar bajnok lett a felnőtt, női erőtörésben.
Gratulálunk az aranyéremhez! Irány az EB!

információ: www.pkkk.hu; 88/542.514 és 88/542.515
Április 11. hétfő 18 óra - „Nagyon egyszerűen kellene
szólni...” – Összművészeti előadás a magyar költészet napján.
Harmath Judit euritmia mozgásművész, Mesterházy Mária
előadóművész, Rabovay Júlia hegedűművész, Fóris Szilád
zongoraművész – Szervező: Fehérlófia Waldorf Iskola

Április 21. csütörtök 17.30 - KOR-TÁRSak olvasókör.
Ajánlott könyv: Marilynne Robinson: Háztartás
Április 29. péntek 16.30 - Anyák napi ünnepség a
Balatonalmádi Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében
Május 1. vasárnap 10-18 óra - Piknik a parton színes
programokkal, játékos gyerekfoglalkoztatókkal, sok-sok
finomsággal
Május 14. szombat 10 órától - Megyei Nyugdíjas Dalos
Találkozó. Fellépnek a megye legjobb népdalkörei. Szervező
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub és művészeti csoportjai
Kiállítások:
Április 9. szombat 17 óra - Deák-Németh Mária
grafikusművész kiállításának megnyitója. Látogatható
április 30-ig a Pannóniában
Április 25-30. hétfő-szombat - „Megzöldülök” rajz- és
fotópályázat kiállítása. Szervező: BalKom Balatonalmádi
Május 7. szombat 17 óra - Fülöp Lajos emlékkiállítás.
A megnyitón közreműködik Lukács Péter brácsaművész.
Látogatható május 28-ig

Forrás: Mongúzok Taekwon-do SE Balatonalmádi és Magyar ITF
Taekwon-do Szövetség

Balatonalmádiban részemre (egy fő) a
nyári hónapokra 6-8 hetes nyaralásra olcsó
szálláslehetőséget keresek. Nem probléma,
ha a konyha, a wc és a fürdőszoba közös,
viszont a szobát egyedül szeretném lakni.
Amennyiben a szállásssal meg leszek elégedve,
az elkövetkezendő szezonokban
visszajáró vendég leszek!
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
pctanf1@gmail.com és 06 30 607 63 87

Apartmanok kezelése Balatonalmádiban
Nyári szezonra balatonalmádi apartmanok rövid
távú kiadásával járó feladatok elvégzését vállaljuk.
Takarítás, karbantartás, vendégfogadás és
távoztatás, hirdetési felületek kezelése.
Jelentkezését az alábbi email címre várjuk:
ancsizi1978@gmail.com

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