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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Polgármester-jelöltek 
bemutatkozása
Kutassy József 

Jó reggelt, Almádi! Gyerekko-
rom óta élek városunkban, fontos 
számomra a Balatonhoz való kö-
tődés. 

Többüktől kaptam felkérést, 
hogy vállaljak városunk életében 
nagyobb szerepet, ezért indulok 
el a közelgő polgármester-válasz-
táson.

Ha megtisztelnek bizalmukkal, 
polgármesterként olyan hivata-
li működést fogok kialakítani, 
amely az itt élőkről szól, ahol 
magam is a törvényes és átlátható 
működés őre leszek. Célom, hogy Almádi békés otthon, népszerű 
üdülőhely és fejlődő város legyen! 
1. A vállalkozások számára érdemi támogatást és az iparűzési adó 

25 százalékát kitevő fejlesztés-finanszírozást vezetünk be. 
2. A kutyatartók és a nem kutyások számára is megfelelő, színvo-

nalas kutyafuttató területet alakítunk ki.
3. A helyiek számára 1000 Ft-os strandbérletet vezetünk be, ezzel 

a teljes évben ingyen látogathatják az önkormányzati fenntartá-
sú strandokat.

4. A nyári szezonban több megfizethető gyermektábort fogunk 
működtetni.

5. Őrangyal házi segítségnyújtást biztosítunk az idősek, és az azt 
igénylők számára. 

6. Megteremtjük a városi piac bővítésének feltételeit.
7. Az aluljárót akadálymentesítjük, a hiányos csatornázást és jár-

daépítést megoldjuk.
8. Színvonalas közösségi programokat biztosítunk
9. Erősítjük a közbiztonságot.
10. Megoldjuk a játszótereken a homokozók árnyékolását, és pelen-

kázóval felszerelt illemhelyek kialakítását. Benyújtjuk a pályáza-
tot saját uszoda építésére.

„ Egynek nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”.
Széchenyi István

Hegyi Ilona Rózsa
Független polgármester jelölt.
1954. február 6-án születtem 

Pápán.
Bár nem vagyok ifjú, de annál 

nagyobb lelkesedéssel, sok energi-
ával, kitartással, elhivatottsággal, 
tisztelettel és alázattal rendelke-
zem.

Közszférában dolgoztam 23 
évig, majd vállalkozóként 19 évig.. 

Szerencsésnek mondhatom ma-
gam 2000 óta itt élek gyermeke-
immel.

Két felnőtt fiam van
Károly fiam faipari mérnök és mérnök közgazdász.
Veszprémben dolgozik a Continentalban.
Károly párja Várpalotán a Vásárhelyi András Tagiskola vezetője.
Iván fiam Faipari technikus Veszprémben dolgozik a Polcboltban.

Évek óta figyelemmel kísérem a Balatonalmádiban zajló esemé-
nyeket és elég sokszor hangot is adtam egyes helytelen dolgokhoz, 
mint kívülálló. 

Eddig is azon voltam, hogy az Almádiban lakók, nyaralók érde-
kéért szót emeljek.

Számtalan kérdést tettem fel az illetékesek felé levélben és nyilvá-
nosan egyaránt.
DRV-vel kapcsolatos levelezések.
Bank automata hiánya Vörösberényben.
Utak állapota, járdák hiánya, az utcákban való parkolási káoszért, 
zebrák hiánya.
Volán pályaudvar felújításával kapcsolatos tárgyalások Szákovics 
Gábor Úrral.
Aluljáró akadálymentesítés, levelezés a MEOSZ Elnökével.

Balatonalmádi megújulását, fejlődését, fiatalítását  tűztem ki cé-
lul egy remek új csapattal.

A problémákra megoldást keresni megválasztott polgármester-
ként nagyobb hangsúlyt tudnék adni.

Számítok az Önök támogatására és megelőlegezett bizalmukra.

Bercsényi László
Tisztelt balatonalmádi Polgár!
Az elmúlt időszakban megannyi 

jóízű eszmecserén vettem 
részt, amelyek mind közös 
jövőnkről szóltak. Személyesen 
győződhettem meg arról, 
hogy városunkban rengeteg 
kiaknázatlan energia munkál, 
ésnagyon sokan vannak, akik 
a közös kiutat keresik mostani 
helyzetünkből. Ez fontos érték. A 
választás valódi tétje ugyanis nem az, hogy ki nyeri meg. Mert itt és 
most a közösségnek kell nyernie végre! Ezt szolgálja az a program 
is, amely beszélgetések százaiban érlelődött, és amely a közös 
jövőtervezés hat legfontosabb pillérét tartalmazza.A programot 
a bemutatkozásommal együtt megtalálja a www.facebook.com/
Bercsenyi.Laszlo.polgarmesterjelolt oldalamon. Vannak, akik 
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Fabó Péter
Tisztelt Almádi Polgárok!
Almádi ember vagyok, már a 

nagyszüleim is itt éltek. Almádi 
szerves része az életemnek, ez az 
otthonom!

Közösségben, csapatban gon-
dolkodó, őszinte és dolgozó em-
bernek tartom magam. Az el-
múlt 30 évben felépítettem saját 
cégeimet, és közben sok ember 
munkájáért felelősséggel tartoz-
tam. Aki részt vett az első Almá-
diak Napján, láthatta a munkám 
egy részletét. Erre a napra büszke vagyok, és a Megfőzzük Almádit 
Egyesületre is, amely tagjai közé fogadott. Megtanultam közösen al-
kotni és építeni, és a városommal is ezt szeretném tenni! Összerakni 
kívül-belül. Ez egy hatalmas feladat. Tudom, mert csaknem három 
éve önkormányzati képviselője vagyok a városnak. Megismertem 
Balatonalmádi működését, erősségeit, gyengeségeit. Felelősséggel 
kijelenthetem, hogy tudom, kikre és mennyiben számíthatok, ha 
dolgozni kell.

Tisztában vagyok azzal, hogy ilyenkor ígérgetni szokás, de ígére-
tekkel tele van a padlás. Mindenkinek remek ötletei vannak, de ez 
most kevés, megvalósítások kellenek és átláthatóság, sok munkával, 
kapcsolatrendszerrel. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk és a 
Fidesz-KDNP támogatja az indulásom. A pártomra és valamennyi 
Almádi polgár bizalmára számítok. 
Almádiként az Almádiakért! Rakjuk össze Almádit!

Találkozzunk személyesen: 
06.13. 17-19h Vörösberény Mandulás
06.14. 17-19h Wesselényi strand főbejárat
06.15. 17-19h Budatava strand előtt
06.17. 17-19h Káptalanfüred strand melletti játszótér

Csontos Dávid
Kedves Almádi lakosok, 

Választópolgárok, Barátaim!
Csontos Dávid Péter va-

gyok, függetlenként induló 
polgármesterjelölt. Engedjék 
meg, hogy köszöntsem Önö-
ket és szóljak pár szót Almá-
diról, magamról és az ígére-
teimről. Gyermekkoromban 
Balatonfüreden éltem. Ott 
jártam óvodába, iskolába és 
ott is érettségiztem. Már az 
érettségi évében Almádiban éltem és dolgoztam, 2010-ben nyitot-
tam meg a Picuri Kocsmát Balatonalmádi Tulipánudvarjában. Nagy 
örömmel és izgalommal tölt el, hogy indulhatok ezen a választáson, 
hiszen nagyon-nagyon régen az az álmom, hogy tenni fogok Al-
mádiért, az Almádi emberekért. És ez az álom most megvalósulni 
látszik. Én, a saját üzletemben keményen dolgozó vendéglátós, he-
lyi vállalkozó, mostantól azért is fogok dolgozni, hogy Almádi egy 
jobb hely legyen.
Komoly elképzeléseim vannak:
-az átlátható önkormányzatról,
-a helyi vállalkozók támogatásáról,
-az együttműködésről a helyi szervezetekkel,
-a közbiztonság erősítéséről,
-a városközpont és a park akadálymentesítéséről,
-a házi segítségnyújtás rendszeréről, otthoni beteggondozásról, 
-a fizető parkolásról,
-az elhanyagolt városszéli területekről,
-a víz-, csatorna-, és áramhálózat felújításáról,
-a fakivágásokról,
-a kutyafuttatóról
-az építkezésekről,
-a vaddisznó-helyzetről,
-a fedett vásárcsarnokról...
A teljes program ide nem fért volna be, ezért azt a Facebook olda-
lamon olvashatják el.
Csontos Dávid – Miért is ne? 

PANNÓNIA PROGRAMAJÁNLÓJA 
2022. augusztus 19-21. 

augusztus 19.
  19.30 – Sofi & The Funktazi(Rendezvénytér)
  21.30 – Margaret Island (Rendezvénytér)
augusztus 20.
  10 óra – Városi ünnepség (Szent István park)
  20 óra – Jumping Matt & His Combo (Rendezvénytér)
  21 óra – Tűzzsonglőrök (Wesselényi strand)
  22 óra – The Bluesberry Band (Rendezvénytér)
augusztus 21.
  18.30 – The Carbonfools (Rendezvénytér)
  20 óra – Carson Coma (Rendezvénytér)

csak pénzben tudnak gondolkodni, és megfeledkeznek arról, 
hogy a fejlődés igazi motorja az ember. Almádiban nagyszerű 
emberek élnek. Olyanok, aki tudják, hogy ha a lélek emelkedik, 
vele emelkedik minden. Ehhez sok mindennek kell megváltoznia 
Balatonalmádiban. Az idő biztosan megérett erre, a lakosság 
felkészült a változásra. A magam részéről pedig felkészültem 
a feladatra. A lehetőség adott. Azt már tudjuk, hová vezet, ha a 
saját önkormányzatunk a közösség elől elrejtett pártérdekek és 
háttéralkudozások színterévé válik. De úgy is dönthetünk, hogy 
városunkat végre olyanná tesszük, amilyennek mindig is álmodtuk. 
Fejlődjünk közösségben! Mert szeretjük Almádit. Az Ön döntését 
támogatja: Bercsényi László közösségi polgármesterjelölt
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Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a 2022. április 28-i tes-
tületi ülésén elfogadta a 2021. évi adóztatásról és az adóbevételek 
alakulásáról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2021. évben befolyt 
helyi adók összegéről.

Balatonalmádi Város 
Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a helyi 
adókról szóló 24/2014.
(IX.26.) rendelete 2021. 
évben nem változott: 
az adómértékek nem 
emelkedtek, a kedvez-
mények, mentességek 
is az előző évhez képest 
változatlanok maradtak. 

A 2021. év a 2020. 
évhez hasonlóan több 
szempontból is rendha-
gyó, rendkívüli volt. 

A koronavírus világ-
járvány következtében 2021. évben is további olyan jogszabályok 
születtek, melyek egyrészt önkormányzati adóbevételeket vontak 
el, másrészt az adóztatás tekintetében az adózói terhek könnyíté-
sét célozták meg, így nehezítették az amúgy is „szűkre fogott” adó-
bevételek beszedését. Mindemellett maga a koronavírus járvány, a 
korlátozó rendelkezések közvetlenül és közvetve is hatottak a helyi 
adóbevételekre, különösen az idegenforgalmi adóra. 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási köny-
nyítésekről kiadott kormányrendeletek alapján a 2020. április 26-
tól 2021. június 30-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszakák 
utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizet-
nie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befi-
zetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kellett 
vallania az adóhatósághoz.

Azonban míg 2020. évben a települési önkormányzat az 
illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi 

adó összegével egyező összegben negyedévente vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást igényelhetett, melynek összege 2020. évre 
vonatkozóan 37,8 millió forint volt, a 2021. évi költségvetésről szóló 
törvény alapján az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó üdülőhelyi 
támogatásban 2021. évben nem részesültek az önkormányzatok.  

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot éríntő hatásá-
nak enyhítése érdeké-
ben szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 
639/2020. (XII.22.) 
kormányrendelet a 
mikro-kis-és középvál-
lalkozások támogatására 
olyan rendelkezést ho-
zott, melynek alapján 
ezen vállalkozói kör ré-
szére a 2021. évben kez-
dődő adóévben a helyi 
iparűzési adó mértéke 1 
százalék, ha az  önkor-
mányzati rendeletben 
megállapított adómér-

ték több, mint 1%. Ennek megfelelően Balatonalmádiban e ren-
delkezés értelmében az iparűzési adó mértéke a 2021. adóév vo-
natkozásában 1%. E kormányrendelet rendelkezett arról is, hogy 
már a 2021. évben fizetendő adóelőlegeknek is csak az 50 %-át kell 
megfizetni. Ugyanakkor e rendelkezés miatt kieső iparűzési adó-
bevétel pótlására az önkormányzat támogatásban részesült 2021. 
évben, melynek összege 69,6 millió Ft volt. 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXI. törvény értelmében 
2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági fel-
adatokat az állami adóhatóság látja el, így 2021. évtől az önkor-
mányzatok gépjárműadó bevétellel már nem számolhattak. 

2021. évben adókból a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi 
pótlékot és bírságot is) és díjakból, valamint az iparűzési adóval ösz-
szefüggő kiegészítő támogatásból (69.641.589 Ft) származó bevé-
tel összesen 737.063.539 Ft volt, mely 60.203.166 forinttal több, 
mint az előző évben. 

Tájékoztató a 2021. évi adóbevételek alakulásáról

Elismerések és jutalmazások 
Balatonalmádiban
Kiemelkedően végzett munkájuk elismeréséül díjakat ve-
hettek át a rendőrök 

Balatonalmádi Város Önkormányzata kitüntetéseket adomá-
nyozott azoknak a rendőröknek, akik a tavalyi évben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak a munkájukban. A köszöntőt követően 
Borbély Zoltán rendőr alezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság vezetője ünnepi beszédet mondott, melyben elismerte munka-
társai példaértékű szakmai és elhivatott munkáját, majd átadták az 
elismeréseket és jutalmakat. Az Év Rendőre-díjat Miskolczi Roland 
Krisztián rendőr főtörzszászlós, szolgálatirányító parancsnok vehet-
te át Pandur Ferenc alpolgármestertől, míg a Balatonalmádi Város 
Közbiztonságáért elismerést Petrák Ákos rendőr főtörzszászlós, hely-
színelő- és balesetvizsgáló kapta. Az ünnepi rendezvényen a 2021. 
évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Balatonalmádi Város 

Önkormányzata jutalomban részesítette Kolics Attila r.ftzls., bal-
esethelyszínelőt, Simon Gergely Máté, r.őrm., járőrvezetőt, Marczali 
Gábor, r.zls., Balatonalmádi Város körzeti megbízottat, Nyíri Jenő 
r.zls., Bűnügyi Osztály nyomozót, Gerőfi Roland, mv. informati-
kust. 

Szöveg és kép forrása: Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
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Arany- és bronzminősítések a 
Helikonon!

A Helikoni Ünnepségeken résztvevő diákcsapatunk és felkészí-
tő és kísérő tanáraik óriási lelkesedéssel készültek az április 21-23 
között Keszthelyen megrendezett összművészeti diákseregszemlére.

Néptánc kategóriában Nagy Boróka (10 B) és Nagy Milán 
(9knyB) duója arany minősítést szerzett. Mozgókép és multimé-
dia kategóriában a DLSB Industries Szebb napok c. kisfilmje bronz 
minősítést szerzett. Ez utóbbi a 10. és 11. évfolyamos diákok al-
kotása Farkas Domokos rendezésében, Legát Mihály főszereplésé-
vel és Szíjártó Jean László opertőri hozzájárulásával. Az ArtHouse 
színjátszókör Samuel Beckett: Godot-ra várva c. drámaátiratával 
színjátszás kategóriában szintén bronz minősítést szerzett. 

Diákjaink számos angol nyelvi 
versenyen remekeltek a 
közelmúltban

Április 25-én tartották 4 korosztályos kategóriában a 9kny, 9. és 
10. évfolyamra járó középiskolások angol nyelvi versenyének Vesz-
prém megyei döntőjét, amin iskolánkból 9 diák szerepelt sikeresen. 
A Székesfehérvári POK által rendezett eseményre a Lovassy Gimná-
ziumban került sor Veszprémben. A 300 korábbi résztvevőből im-
máron kategóriánként 7-8 főnek tartottak szóbeli megmérettetést, 
amelyen az ír és a brit kultúra és történelem bármely kapcsolódási 
pontjáról készíthettek rövid prezentációt a döntős diákok. 

A kéttannyelvű gimnáziumi tanulók kategóriájában ezen a „kis 
OKTV”-n korábbi írásbeli és az április 25-i szóbeli teljesítményük 
alapján mindkét csoportban tanulóink kerültek a dobogóra: 

• a 9/II kategória győztese Agárdi Attila (9knyB), második he-
lyezett Szabó Eszter (9knyB), harmadik helyezett Rácz Mihály 
(9knyB) lett. Elek Bálint (9knyA) 5. helyezést ért el. 

• a10/II kategória győztese Keserű Zalán Bese (9B), második he-
lyezett Csontos Tamás Szabolcs (9B), harmadik helyezett Fider 
Júlia (9A) lett. Kárász Nimród (9B) 5. helyen, Baján Alexandra 
(9B) 6. helyen zárta a versenyt.

Szóbeli prezentációik mind kivételesen jól sikerültek!

Gratulálunk mindannyiuknak, köszönjük, hogy felkészítő taná-
raikkal együtt ennyi energiát fektettek a felkészülésbe! 

Agárdi Attila 
Nyelvi alapképzésünk sikerességét mi sem bizonyítja job-

ban, mint az, hogy Agárdi Attila 9knyB osztályos tanuló ebben 
az évben már sokadik alkalommal nyújtott kiemelkedő angol 
nyelvi teljesítményt

Április 21-én rendezték meg Győrben a régió kéttannyelvű isko-
láinak angol és német nyelvi versenyét, amelyen 27 9kny. évfolya-
mos diákból iskolánk tanulója, Agárdi Attila (9knyB) első helyezést 
ért el.

A verseny, amelyet immáron 16. alkalommal rendez közösen 3 
győri középiskola, írásbeli és szóbeli fordulót is tartalmazott, és soha 
ennyi diákot nem vonzott, mint ez alkalommal: 9 város 13 közép-
iskolájának diákjait mozgatta meg. 

Attila április 6-án a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium online angol 
nyelvi szépkiejtési versenyéről a 2. helyezést hozta el.

Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk Agárdi Atti-
lának és köszönjük felkészítő tanára: Deák-Juhász Ágnes munkáját!

Ismét elrepült 5 év ….Ballagás 2022
Végzős diákjainkat és osztályfőnökeiket, Pálné Gáspár Emilia 

(12A) és Deák-Juhász Ágnes (12B) tanárnőket, április 29-én, pén-
teken búcsúztattuk ballagási ünnepségünkön. 

A legkülönbnek járó Patrik díjat Vigh Frodó Gergely (12B) ve-
hette át a tantestülettől. Dudásné Pirik Mariann a következő mon-
datokkal emelte ki ballagó diákunk érdemeit: 

„Ebben az évben a díjat egy olyan fiatalember kapja, aki több 
tekintetben is kiérdemelte azt. Tanulmányait az elmúlt öt tanév-
ben magas színvonalon és kitartóan művelte. Minden tantárgy-
ból kiegyensúlyozott és kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el. 
Több rangos tanulmányi egyéni és csapatversenyen is lelkesen sze-
repelt. Olaszból és földrajzból kiemelkedően teljesített és az olasz 
OKTV-n második fordulóba jutott. Figyelmes, segítőkész, higgadt, 
szelíd közösségi ember. Mind diáktársai, mind tanárai bármilyen 
kérdéssel fordulhattak hozzá, mindig számíthattak segítségére. Isko-
lai rendezvények szervezésében, hangosításában, és fényképezésében 
folyamatosan segédkezett. Esti bulikon többször vállalta a DJ sze-
repét. Állandó szereplője volt az immár hagyományossá vált slam-
esteknek is. A legkülönbnek járó Patrik-díjat 2022-ben Vigh Frodó 
Gergely 12B osztályos diákunk kapja.”

A képeket Korpádi Márk 9knyB osztályos diákunknak köszön-
hetjük.

Gimnázium hírei
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Irány a jövőbe!
A fenntarthatósági témahét során iskolánk 3. évfolyamos tanu-

lói izgalmas előadáson vehettek részt, melyet Langó Viktor őrnagy, 
a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis JAS39 
Gripen repülőgépvezetője tartott számukra. A jövő közlekedési for-
mája a repülésben rejlik, melyre jó példa a magyar katonai repülés-
ben alkalmazott korszerű eszköz is. A gyerekek rengeteg új ismeretet 
szerezhettek a modernharcászati repülőgépekről, tartalmas videó-
kon keresztül betekintést nyerhettek a vadászpilóták életébe. Köze-
lebbről megnézhették a repülőgépvezetők felszereléseit, a repülések 
során viselt túlterhelés elleni ruhát és a sisakjukat is. Különleges és 
maradandó élményben lehetett részük, melyet ezúton is köszönünk!

Oszlár Tamásné, Laczkó Anita

Vörösberényi iskola hírei

Vörösberényi sikerek a Vigyázz, kész, 
pénz! pénzügyi vetélkedőn

A neves versenyre az idei tanévben már közel 10 000 tanuló 
nevezett be országszerte, köztük iskolánk 4.b osztály B.coin nevű 
csapata is. A gyerekek több fordulóban izgalmas és játékos feladato-
kon keresztül küzdötték magukat az előkelő országos II. helyezésig. 
Naprakész tudásukat, felkészültségüket Kocsis Anita szülő segítette. 
Gratulálunk az egész csapatnak!

A képen látható tanulók balról jobbra: Maus Gergő, Gál Domonkos, 
Kiss-KocsisManka, Nagy Csongor

Kosaras hírek Vörösberényből

Egy májusi délutánon ismét hangos szurkolás verte fel iskolánk 
tornatermének csendjét. A gyerekek kosaras osztálytársaikat buz-
dították a minél sikeresebb játékra. Hosszú idő óta először ismét 
megrendezhettük a Vörösberényi Kosaras Jamboree-t, melyre a ba-
latonfűzfői Irinyi iskola korosztályos csapatait hívtuk meg. Az 1-2. 
osztályosok játékos labdás sorversenyben mérték össze erejüket, a 
3-4.-esek kosárlabdázásban mérkőztek meg egymással. Mindkét 
verseny a berényiek győzelmével zárult. Gratulálunk játékosaink-
nak!

 Purgel Henriett

Vörösberényi sikerek
Szűcs Olivér 5.a és Szabó Nimród 4.b osztályos tanulóink a Ba-

latonbogláron megrendezésre került tenisz diákolimpia országos 
döntőjén II. korcsoportban, „A” kategóriában a legjobb 8 között 
végeztek. Gratulálunk nagyszerű teljesítményükért!
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Édesanyák ünnepe Almádiban 
Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen az előtt 

az ember előtt tisztelgünk ezen a napon, akinek születésünktől kezd-
ve mindent köszönhetünk. Az anyák megünneplésének története 
az ókori Görögországba nyúlik vissza. Magyarországon 1925-ben a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Má-
ria-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már minisz-
teri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák 
napját. Balatonalmádiban pár éve újra hagyománnyá vált, hogy vá-
rosi ünnepség keretében köszöntjük az édesanyákat, köszönet ezért 
a főszervező Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének.

A Pannóniában megtartott rendezvényen az édesanyákat Benedek 
Anna, a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének elnök asz-
szonya köszöntötte, valamint Fabó Péter, önkormányzati képviselő 
mondott üdvözlő beszédet. A szívhez szóló, kedves műsor szerep-
lői a Györgyi Dénes Általános Iskola alsó tagozatos tanulói és vitéz 
Káplán György énekművész voltak. Köszönet a gyerekeknek és az 
őket felkészítő pedagógusoknak a csodálatos műsorért: 1/b. osztály 
– Hegyessy-Takács Edit; 3/b. osztály – Csécsi Zoltánné; 4/b. osztály 
– Vadas Györgyné; 4/a. osztály – Glöckl Eszter valamint Mester Fe-
rencné, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. 

Mély megrendüléssel értesült Balatonalmádi minden polgára 
Lencse Sándor elnök úr haláláról! A Vörösberényi Nyugdíjas Kör 
elnökeként képviselte városunkat országos pályázatokon megyei és 
járási rendezvényeken, kiállításokon és bálokon. Emlékezetes ese-
mény volt minden olyan alkalom, amikor vele találkozhattunk, 
beszélgethettünk vagy csak hallgathattuk alapos beszámolóit az 
nyugdíjasokkal végzett irigylésre méltóan gazdag tevékenységükről. 
Örömmel fogadtuk, hogy az Új Almádi Újság hasábjain rendsze-
resen beszámolt sikereikről, ezáltal a szerzőgárda szívesen olvasott 
írója lett. Az elődeitől örökölt nyugdíjas klub életét felpezsdítette, 
gazdagította és élménydússá tette. A nyugdíjas klub tagságát olyan 
mértékben megnövelte, hogy még a várakozó listán is több mint 
százan reméltek mielőbbi belépési lehetőséget. Csodálatos kapcso-
latteremtő készsége, más klubokkal és intézményekkel való együtt-
működése, önkéntes feladatvállalása és igaz emberi hozzáállása örök 
példa marad minden balatonalmádi polgárnak és lokálpatriótának. 
Nyugodjék békében!

Czuczor Sándor 

JVE 

Fotó forrása: Internet

ÉRTESÍTÉS 
Lencse Sándor temetése 2022. június 18-án, szombaton 11 órakor 
lesz a Vörösberényi temetőben. 

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetősége 

Forrás: Kurd település FB oldala
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Balatoni alkotóművészek grandiózus 
tárlata

Hatalmas érdeklődés jellemezte a Balaton Szalon megnyitóját 
Vörösberényben. A Kerényi Imre Kult-Magtár három szintjén het-
venöt, a Balaton régióban élő és alkotó festő-, grafikus-, szobrász-, 
ipar- és fotóművész mutatkozott be alkotásaival.

A művészeket és az érdeklődőket a kiállítóhelyet üzemeltető Pe-
tőfi Színház igazgatója, Oberfrank Pál, majd Kajári Gyula önkor-
mányzati képviselő köszöntötte, aki röviden ismertette a XVIII. 
század második felében épült granárium történetét. A „kultúra és 
a művészetek templomává”akkor lett, amikor a 2018-ban elhunyt 
Kerényi Imre Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, kultúrpolitikus, 
Veszeli Lajos festő- és grafikusművész, Kontrát Károly országgyűlési 
képviselő, és még sok elhivatott lokálpatrióta közreműködésével a 
város birtokába került az épület. A köznyelvben csak „Magtár”-nak 
nevezett kiállítóhely már eddig is számos rangos eseménynek, mint 
például a Dunántúli tárlatnak adott otthont. A képviselő szólt arról 
is, hogy a Balaton Szalon létrejöttét a Balatoni Szövetség és a Vesz-
prém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 is támogatta, ám az 
érdem elsősorban Veszeli Lajosé, aki szenvedéllyel, alázattal, büsz-
keséggel töltötte be azt a kultúraformáló szerepet, melynek ered-
ménye a grandiózus kiállítás. Oberfrank Pál felelevenítette Kerényi 
Imre művészeti programját, melyet sikerrel vittek tovább követői. 
Hangsúlyozta: a jövőben európai szintre kell emelni a Magtár szere-
pét, melyhez minden esélye megvan.

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke kifejtette: a Balaton 
része az életünknek, itt éljük mindennapjainkat, s a művészek szer-
ves részei a „Balaton-érzésnek”. Ennélfogva nemcsak a természeti 
értékeinket, hanem a művészeti értékeket is meg kell mutatnunk a 
tóhoz látogatóknak, s attól lesz valami a kultúra temploma, ha ab-
ban élet van. Kontrát Károly megfogalmazása szerint a kolostorral, 
a Szent Ignác templommal együtt a Magtár nemzeti érték, mely a 
mostani kiállítással kivételes esztétikai élményt nyújt. Ezt követően 
a színpadra szólította Veszeli Lajost, aki mindvégig szerényen a hát-
térben maradt. A gratuláló szavak és az őszinte köszönet nagy tapsot 
váltott ki. A tárlatot Novotny Tihamér művészettörténész nyitotta 
meg, aki valamennyi művész munkáját egy-egy mondattal méltatta. 
Véleménye szerint a kiállított alkotások két téma köré rendeződ-
tek: a Balaton, mint tájkép, természeti kép, épített környezet; illetve 
mint átvitt értelmű ember- és Balaton-ábrázolás.

A későbbi szalonokra egy logó-pályázatot is meghirdettek, melyre 
heten pályáztak. A nyertes munka Lipovszky Drescher Mária alkotá-
sa. A megnyitó szép pillanata volt, amikor a nyolcvanéves Somogyi 
Győző képzőművészt köszöntötték. A zenei élményt Nagy Zsuzsa 
hegedűművész játéka adta.

Zatkalik 
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Mitől vadultak meg a vaddisznók?
Ezt a kérdést még csak egyes számban tettem fel a múlt század-

ban, amikor Dr. Zongor Gábor emlékezetes németalföldi képét 
elemezgettem. Azon a képen ugyanis látszólag csak egy vaddisznó 
rakoncátlankodott az éjszakai Brugge egyik behavazott terén. Fenn 
az égen telihold virított, de fényudvarában anyadisznó kocogott hét 
malacával az örök vadászmezők felé. A termetes vadkan uralta az 
előteret odalenn, miközben egy tábortűzhöz gondosan felállított 
ágakat szórt szerteszét.

Nem véletlenül kap-
tam elő ezt a képet, 
mert azóta is több-
ször foglalkoztatott 
a jelkép-rendszere. A 
csodaszép flamand 
kisváros középkor óta 
tartó nyugalmát dúlta 
fel a vadkan, amit az-
tán mindenki úgy ma-
gyarázhat, ahogy neki 
tetszik. Leginkább 
persze a flamandok 
véleményére lennék 
kíváncsi, de történelmi 
tanulmányaim arra ta-
nítanak, hogy nézzünk 
már körül a kontinensünkön, hátha nem egyedi ez a vadkan-eset. 
Nem is kell nagyon messzire visszatekinteni, csak az ógörög mito-
lógia koráig, amikor Héraklész legyőzte az erümanthoszi vadkant. 
A negyedik hőstettével elűzte Árkádia tartomány rettegését és a téli 
zimankóban a vállára vetve vitte a király elé, aki a félelmében egy 
vázába bújt előle.

Nem féltek ennyire a kelták, akik Asterix és Obeliszk vezetésével 
rendre legyőzték a betolakodó rómaiakat, legalább is abban a film-
vígjáték sorozatban, amelyet sokkal többen ismerünk. Történelmi 
tény, hogy a kelta kultúra szent állata volt a vadkan, amit ennek 
ellenére vígan vadásztak különösen a megnyert viadalok vagy csaták 
után és magától értetődően a hősök kaphatták a legízletesebb fala-
tokat az egészben sült jószágból. Ezek ismeretében azonnal felkap-
tam a fejem, amikor régészek kelta és római vadkansírokat tártak fel 
Kádárta határában a geleméri dűlőben. A csontleletek mellett szép 
számmal edénytöredékek is előkerültek, tehát igen komoly vadkan-
lakomák zajlottak le errefelé.

A magyar történelemben azonban nem éppen ezekre a leletek-
re emlékezik a legtöbb olvasóm, hanem Imre herceg halálára, aki 
a veszprémi Szent György templomban tett örök önmegtartózta-
tási fogadalmat. Bár a német évkönyvek szerint felbőszült vadkan 
okozta halálát egy vadászaton 1031-ben, de a magyar legendaképzés 
azonnal beindult. Elterjedt, hogy nem egy felbőszült állat, hanem 
egy a „vadkan nemzetségbe” tartozó, pogány besenyő, név szerint 
Tonuzoba ölte meg. A legenda politikai alapját ezen túl az szolgál-
tatta, hogy Imre herceg lett volna a nőági örökös a német uralkodó-
család kihalása után.

Az igazságot megállapítani ma már nem lehet, ugyanúgy, mint a 
költő, hadvezér és politikus Zrínyi Miklós 1664. évi halála esetében 
sem. Furcsa módon őt is éppen egy vadkan ölte meg vadászaton, 
amikor fővadászával egy sérült állat nyomába eredt. A Poka 
nevezetű fővadász azonban egyes dokumentumok szerint életben 
maradt, felelősségre sem vonták, később viszont életjáradékot 
kapott Bécsből. Több oknyomozó történész váltig állítja, hogy 

Bécsnek igencsak jól jött Zrínyi halála, amit a velencei és a francia 
udvar sem vadkannak tulajdonított. A szemtanúk szerint egy golyó 
ütötte seb is volt az arcán, mielőtt a vadkan végzett volna vele. Erre 
a golyóra pedig azért volt szükség, mivel Zrínyi állítólag tárgyalt a 
törökökkel, hogy ő lehessen Magyarország királya...

Akárhogyan is volt, a legendának sajnos van alapja és egyre töb-
ben inkább ennek adnak hitelt, mint a hivatalos vadászbaleset-vál-
tozatnak. Nem tudtam utánajárni az összes vadkan által okozott 
vadászbalesetnek, de időről-időre újabb és újabb rémtörténetek kel-
nek szárnyra, még tőlünk nyugatabbra is. Ilyen eset lehetett a híres 
néprajzos és régész, Carlos Ortega furcsa halála Írországban a múlt 
század hetvenes éveiben, amikor autójával egy vadkannak ütközött, 
holott már a XII. század óta kipusztult onnan. Életrajzíróra, Juan 
Ramirez azért látogatott el Veszprémbe, hogy Imre herceg példájá-
val találjon magyarázatot a balesetre...

Ezek után már meg sem lepődtem, amikor Balatonalmádiban is 
megjelentek a vaddisznók, amit fényképek bizonyítottak a belvá-
rosi kerítésszaggató jószágokról, az erdőszéli vadkan-útonállókról 
és a káptalanfüredi nádasban szendergő kis kocákról. Azért nem 
lepődtem meg, mert az én kerítésemet is kiszakították a dúvadak 
fenn az erdő felől, majd alul pedig a Remete-patak felé távoztak. 
Később már az unokáimat nem hagyták kiszállni az autóból mert 
az esti „körülröfögésük” sem tűnt annyira barátságosnak. Ha későn 
megyek ki az autómhoz, akkor tanácsos elemlámpával körbevillog-
ni, mert a bokrokból kihallatszó röffenéseket nem kabócák vagy 
szöcskék produkálják. Aki rendszeresen kerékpározik vagy sétálgat 
a Töltés utcán, az naponta láthatja az újabb és mélyebb túrásokat 
az úttest mellett, illetve „gyönyörködhet” a felborogatott kukák lát-
ványában. Két hete nekem is „kikutatták” az utcára kitett kukákat 
úgy, hogy szorgosan sepregettem utánuk, miközben nagyon csú-
nyákat gondoltam róluk.

Hangot azért nem adtam eleddig a felháborodásomnak, mert 
azért fölöttébb furcsa látvány lenne egy szimultán sepregető és ká-
romkodó nyugdíjas a kerékpárúton. Az is befolyásolt persze, hogy 
még mindig jobban jártunk, mint egy krakkói szépségszalon, ahova 
besétált egy kozmetikára vágyó vadkan s a bennlevő hölgyek meg 
kimenekültek.  A „naprakész” bulvár-hírek szerint nálunk viszont 
egy medve közelít székesfővárosunk felé. Mit tehet tehát ezidőtájt 
egy jogkövető, állatbarát balatonalmádi polgár? Adnak erre is taná-
csot a lapok: először is kerüli a konfliktust a vaddisznókkal, nem 
szorítja őket sarokba, hanem inkább kolompol, fütyül vagy valamit 
lenget. Elfutni nem tud, mert a vadcoca csúcssebessége állítólag 45 
kilométer per óra, fára mászni viszont nagyon nem érdemes, mert a 
türelmes jószág addig vár a fa alatt, amíg le nem pottyanunk. 

Egy dunaszerdahelyi ismerő-
söm küldte a mellékelt képet 
az esetleges ottani megoldásról: 
úgy megnevelik őket, hogy bele-
illeszkednek a civilizált környe-
zetbe. Jómagam a hosszútávú 
védekezés élelmesebb formáját 
választom: csökkentem a vad-
disznók számát! Hogyan? Nos, 
lebattyogok a belvárosba és 
megpróbálok olyan fagyasztott 
vadhúst venni, amiből vas vár-
megyei, pontosabban velemi 
vaddisznópörköltet lehet rity-
tyenteni. Aszalt szilva helyett 
inkább „menyecskés” nokedlit és kovászos uborkát készítek hozzá...

Czuczor Sándor

Dr. Zongor Gábor:
Vaddisznó járta be Brugge utcáit

Jólnevelt vadmalacok.
Forrás: Internet
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Közgyűlés Eggenfeldenben – Múlt és 
jövő

Két év szünet után a Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Kör 
Eggenfeldenben megtartotta éves közgyűlését, melyre meghívásuk 
alapján 5 fős delegációval mi is részt vettünk a polgármester, a pol-
gármesteri hivatal és az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság 
vezetősége képviseletében.  Az Eggenfeldenben működő testvérvá-
rosi kapcsolatokat segítő-éltető baráti körnek 263 tagja van, 10 fős 
elöljárósággal az élen. 

A társaságot a hagyományok szerint köszöntötte a két polgár-
mester és a két baráti kör elnöke: Martin Biber, Eggenfelden pol-
gármestere, Pandur Ferenc Balatonalmádi alpolgármestere, Silló 
Piroska az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnöke, s 
Bruno Holzleitner, a Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Kör elnö-
ke. Mindkét városban a baráti körök 24 éve alakultak, a két város 
2000-ben kötött testvérvárosi szerződést. Arra szövetkeztünk, hogy 
hidat építünk ember és ember, város és város, nemzet és nemzet kö-
zött. Ezt nem feledhetjük el. Negyed század – sokan jó barátokként 
sokat tudtak meg egymásról, a múltról, a jelenről, s szeretet övezi 
kapcsolatukat. Ez a hídépítés alap-pillére.

A 20 éves jubileumunkon ültettünk egy vérbükköt (Barátságfát) 
Almádiban, a Szent Erzsébet Ligetben, a mólóhoz közel. A Barátsá-
gunkat őrző fa hirdeti minden arra járónak, és emlékezetünkbe vési, 
hogy Eggenfelden és Balatonalmádi népe közötti barátság örök. Jö-
het bármilyen vihar, tombolhat bármilyen erő, mi egymás barátsá-
gát hűen őrizzük, ápoljuk azt. 

Számtalan közös programban volt részünk. Fotók őrzik a találko-
zásokat Eggenfeldenben és nálunk is. Horgászversenyek, szüreti fel-
vonulások, kiállítások, karácsonyi vásárok, gimnazisták találkozója, 
kórustalálkozók, néptánccsoportok, zenészek, ifjú zeneiskolások 
fellépése itt is ott is, öregfiúk és ifjak futballtalálkozója, grillfestek 
Eggenfeldenben, az eggenfeldeniek évenkénti buszos kirándulásai 
során „gondűzés” Söveg Miklósnál, Rozs Gyulánál, hajókirándulá-
sok, kerékpártúra Eggenfeldenből Almádiba, felejthetetlen utazá-
sok, felsorolni sem lehet.  

A két város 20 éves jubileumát a pandémia miatt ezidáig nem 
tudtuk megünnepelni, reméljük, hogy szeptemberben megte-
hetjük. Az eggenfeldeni polgármester kinyilvánította szándékát a 
kapcsolat folytatására, fellendítésére. A baráti kör közgyűlése kere-
tében tisztújításra is sor került. Bruno Holzleitner több mint egy 
évtizedes elnöki tisztségéből, s az egyesület motorja, Monika Buhl 
16 éves titkári tisztségéből visszavonult, s két fiatalt választottunk 
a helyükre. A baráti kör elnökének Daniel Keßlert, egy 30 éves fia-
talembert, titkárnak a 25 éves Alexandra Diem-et választotta meg 
a közgyűlés. Mindkettejüknek van magyar kötődése. Bíznak a kap-
csolat jövőjében, s fiatalként szándékuk annak fellendítése. Mi is 
bízunk bennük. Funkciójukban megerősítettük Leonhard Kapser 
elnökhelyettest, Andrea Brunner kincstárnokot, Rainer Niberle if-
júsági elnököt, Anita Höltzl könyvvizsgálót, Monika Hinterwinkler, 
Josef Mühlthaler, Erich Krapf ülnököket. A képviselők részéről erő-
sítik a baráti kör vezetőségét Ruppert Starzner, Renate Hebertinger, 
Werner Schießl, Helmut Gabriel, a képviselőtestület testvérvárosi 
kapcsolatok referense, s természetesen Martin Biber polgármester. 
13 éven át Helmut Lugeder segítette az egyesületet a testvérvárosi 
kapcsolatok referenseként a képviselőtestület részéről. Hálás köszö-
netünket fejezzük ki a sok segítségért, sajnálattal vettük tudomásul, 
hogy betegsége elszólította a közszerepléstől. Jó egészséget, sok erőt 
kívánunk minden eddigi és jövőbeli elöljárónak a balatonalmádi 
barátok nevében is. 

Itt Almádiban már januárban megtartottuk vezetőségválasztó 
közgyűlésünket. Jelenleg 63 tagunk van. A mi egyesületünk – az 
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság – élén 4 fős vezetőség áll. 
Mind a négyünket megerősített tisztségünkben a tagság, melyet el-
vállaltunk: Silló Piroska elnök, Szentesi István elnökhelyettes, Balikó 
Ferencné Zsuzsa titkár, Szabóné Kormosói Kornélia gazdasági vezető. 
Bízunk a jövőben. 

Egyesületünk 24 éves működése során – alapításkori célját ki-
bővítve – koordinálja Balatonalmádi minden testvértelepülésével 
(Eggenfelden, Nyitragerencsér, Tusnádfürdő, Serock, Kalajoki) való 
kapcsolattartását is, segíti a közös rendezvények szervezését, a további 
partnervárosi kapcsolatok létrejöttét és fejlődését. „Bár más ország-
ban élünk, más nyelvet beszélünk, de a szívünk egy ütemre dobban.” 
www.testvervarosok.hu

Silló Piroska, az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnöke

Eggenfelden polgármestere, Martin Biber

Látogatás a Városházán

Látogatás a Városházán
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Böjte Csaba és a gyermekkórus újra a 
Balaton partján

A IX. Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csa-
ba szerzetes, és a Kodály Zoltán Gyermekkar idén nyáron is ellá-
togat a Balaton partjára. A kórus szovátai kulturális központja, a 
Marianum fenntartási költségeire gyűjt. Vera nővér ezt írta: „Min-
dent köszönünk mindenkinek! Nagy örömmel készülünk! Gyönyörű 
műveket tanulunk, és sokat emlegetjük a Balatont! Aki már volt, 
annak az élmények miatt csillog a szeme - aki még nem, annak a 
várakozás miatt.”
Szeretettel várunk mindenkit a szentmisékre:
Július 14. csütörtök 17.00 Balatonfüred
Június 15. péntek 18.00 Balatonalmádi Zenepavilon
Június 16. szombat 10.00 Várpalota 
Június 17. vasárnap 10.30 Balatonfűzfő,18.00 Siófok
Június 18. hétfő 18.00 Zirc

Köszönjük Balatonalmádi Városának támogatását. Örömmel 
fogadunk étel és pénzadomány felajánlást a gyerekek reggelijé-
hez, ebédjéhez, vacsorájához a következő számokon: Lajkó Frigyes 
NIKE Étterem 88/586-155, 20/9521-768, Töltési Zsóka 30/9719-
446 és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál.

Fényből és árnyékból

Kovács Piroska Rózsa tíz év népművelői munka után közel har-
minc évig dolgozott a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalban. A 
fotózás középiskolás kora óta foglalkoztatja. Ott ismerkedett meg a 

fekete-fehér filmelőhívás és nagyítás rejtelmeivel. Azóta is foglalko-
zik fotózással, a műfaj szakmai mélységeinek, változásainak meg-
ismerésével. Örömet szerez számára a „részben az egész”, a fények 
markáns változása okozta, a szinte grafikus felületek, az évszakváltó 
fények adta pillanatok meglátása és megláttatása. 2021. szeptem-
berében nyílt meg fotóiból a „Fényből és árnyékból” című kiállítása 
a Balatonalmádiban, a fotókból pedig idén a Semmelweis Kiadó 
adott ki ugyanazon néven fotókönyvet. Ez alkalomból tartott ün-
nepélyes bemutatót a Kerény Imre Kult-Magtárban a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár, ahol a szerző-fotós Kovács Piroska 
Rózsa beszélgetett Novák László természetfotóssal, Czuczor Sándor 
szakíróval, Veszeli Lajos festőművésszel és Táncos László grafikusmű-
vésszel, akik inspirálták és segítették mind fotós pályafutása alatt, 
mind a fotókönyv megjelenésében. A megnyitón közreműködött 
Varga József, aki csellójátékával adott méltó keretet a könyvbemu-
tatónak. A könyv megvásárolható a kiadó oldalán, online és szemé-
lyesen a Kerényi Imre Kult-Magtárban. 

Forrás: Balatonalmádi város FB oldala és 
Semmelweis kiadó honlapja 

Vörösberényi Polgári Olvasókör hírei 

A Vörösberényi Polgári Olvasókörnek a májusi hónap a Madarak 
és fák napjára emlékezéssel kezdődött. Május 7-én a szép napfé-
nyes időben  kirándultunk  a Malomvölgyben Dénes Péter orni-
tológus, vadgazda vezetésével. Nem csak a velünk tartó gyerekek, 
de sok felnőtt is választ kapott az erdő fáival és a látott madarak-
kal kapcsolatos kérdéseikre a szakembertől. A túra végén a berényi 
kultúrházban Lőrincz Attila tagtársunk és vadászbarátaitól kapott 
őzhúsból bőséges ebéd mellett pihentük ki  a jóleső fáradalmunkat. 
Még júniusban lesz egy fontos programunk, ugyanis Diósberény-
be megy egy 50 fős delegációnk az évenként más-más településen 
tartandó Berényiek találkozójára. Jövő évben pedig Balatonalmádi-
Vörösberényben lesz a 15 Berény utónevű települések találkozója, 
így tapasztalatcserének is jó lesz a kirándulásunk. Az egyesületünk-
ben a július nyári szünet, viszont augusztusban már konkrét terve-
inket egyeztetjük a szeptember 3-i hagyományos Szüreti felvonulás 
programjaihoz. Felajánlásaikat, támogatásukat továbbra is szere-
tettel várjuk és köszönjük szépen! Elérhetőségünk: 30/445-3781, 
kaszakatalin@gmail.com, Polgári Olvasókör, 8220 Balatonalmádi, 
Gábor Áron u.6. Olvasóinknak, régi és újonnan jelentkező tagtár-
sainknak szép nyarat, jó pihenést kívánunk! 

A Vörösberényi Polgári Olvasókör 
vezetősége nevében Kasza Katalin elnök. 



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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal,  

mi segítünk. Anonim Alkoholisták Közössége. 
Helye: 8220 Balatonalmádi Családsegítő Központ 

Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András

ÁLLÁSAJÁNLAT 
Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot 

hirdet MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ munkakör 

betöltésére, határozatlan időtartamra.

A részletes kiírás megtekinthető a 

www.balatonalmadi.hu oldalon

Érdeklődni Agg Z. Tamás intézményvezetőnél 

lehet a +36 20 928 7812 telefonszámon

Pontosítás 
A Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület kérésére 

ezúton pontosítjuk az Új Almádi Újság májusi számában 

megjelent, EKF Almádiban című írás szövegét. Az Európa 

Kulturális Fővárosa projektben aktívan részt vevő helyi egye-

sület neve pontosan: Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesü-

let. A támogatásra javasolt rendezvénytervek közül két terv, 

a Balatoni Filmzene Fesztivál és a Színes lépcsők – a Rad-

nóti rejtély elnevezésűek a Balatonalmádi Aranyhíd Polgári 

Egyesület rendezvénytervei, a Csikász életmű bemutatásról 

szóló projekt esetében azonban az egyesület az ötletgazda.

A szerkesztőbizottság 
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ALPHAZOO Áruház nyílt 
Balatonalmádiban 

2022. május 21-én, szombaton óriási ünnepléssel nyitotta meg 
50. master áruházát az ALPHAZOO. A teljes mértékben magyar 
tulajdonban lévő állateledel és kisállatfelszerelés áruházlánc üzle-
te mostantól Balatonalmádiban, a Szabolcs utca 2. szám alatt is 
megtalálható. 

Mostantól Balatonalmádiban is elérhetővé vált a gazdik számára 
a legismertebb és legmegbízhatóbb magyar és külföldi gyártók ter-
mékválasztéka a Szabolcs utcai ALPHAZOO áruházban. A hálózat 
szakmai hátterét az ország legmeghatározóbb állatgyógyszereket, 
állateledeleket, és állatfelszerelési cikkeket gyártó és forgalmazó vál-
lalata, a több évtizedes állatkórházi és állatorvosi szakmai múlttal 
rendelkező Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. adja.

Ahogy Czibula Zoltán, az AlphaZoo Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, a Franchise jogok tulajdonosa, az Alpha-Vet Kft. idén 30 
éves fennállását ünnepli, és talán éppen ezért olyan különleges az, 
hogy Balatonalmádiban az 50. master Alphazoo áruházat nyitják 
meg. E 100 %-ig magyar tulajdonú vállalat 2010-ben nyitotta első 
saját áruházát hazánkban, és bő 10 év alatt ez az 50. mérföldkő. 

„Óriási büszkeség és megtiszteltetés számomra, hogy ennél a fél-
századik szívdobbanásnál jelen lehetek, hogy képviselhetem ezt a 
fantasztikus vállalatot.” -mondta Czibula Zoltán. 

Talán nem mindenki tudja, hogy az Alpha Zoo Kft. közel 200 
embernek nyújt biztos megélhetést és több milliárd forint adóval 
járul hozzá a magyar gazdaság erősödéséhez. Dolgozóik elkötele-
zettsége és szakértelme sok tízezer gazdinak ad szilárd támaszt és ki-
váló vevőélményt, ezzel járulva hozzá a kiskedvencek egészségéhez.

Az Alpha Zoo Kft. minden dolgozója tudja, hogy vásárlóik nem 
maguknak válogatnak, hanem a kedvenceik számára akarnak kiváló 
minőséget adni a megvásárolt termékekkel. Sikerük abban rejlik, 
hogy osztoznak a vásárlóink szenvedélyében, számukra is kiemelten 
fontos a kedvencek egészsége, jóléte, jól léte. 

Szakembereik kiemelkedő tudása és az évtizedek során összegyűj-
tött tapasztalatok jelentik a garanciát arra, hogy az ALPHAZOO 
minden kedvenc számára legmegfelelőbb dolgot kínálja a 
kisállatfelszerelésektől kezdve az állateledeleken túl egészen az állat-
gyógyászati készítményekig.

A megnyitó napján jelen volt Pandur Ferenc alpolgármester úr is, 
aki beszédében megemlékezett a régmúlt időkről, amikor a Fórum 
üzletközpont létrejött. Elmondta, hogy e terület már akkor is egy 
remek találkahely volt, amely most végre újra betöltheti ezt a funk-
cióját a gazdik körében. 

A megnyitó rendezvényen alkalmi hétvégi akciókkal, ugrálóvárral, 
arcfestéssel, ajándékcsomagokkal és extra Kedvenckártya pontokkal 
kedveskedtek a szervezők a kíváncsi látogatóknak, ahol közel 800 
látogató ismerhette meg az újonnan nyílt kisállatkereskedés kíná-
latát. 

Ismerje meg az ALPHAZOO-t Ön is! 

Elérhetőségek: 

Weboldal:   http://alphazoo.hu
Cím:          Balatonalmádi, Szabolcs u. 2.
Facebook:   https://www.facebook.com/ 
          alphazoobalatonalmadi

(X)

Czibula Zoltán beszéde az 50. ALPHAZOO Áruház megnyitóján. 
Mellette balról Dr. Zsigmond Gábor, Alpha Zoo Kft. ügyvezető igazgatója.

A képen balról jobbra haladvaPandur Ferenc alpolgármester – 
Balatonalmádi és Fekete Rózsa ALPHAZOO területi vezető

Ünnepélyes szalagátvágással nyitotta meg 50. üzletét Balatonalmádiban 
az ALPHAZOO. A képen jobbról balra haladva Dr. Zsigmond Gábor, 

Alpha Zoo Kft. ügyvezető, Fekete Rózsa ALPHAZOO területi vezető, 
Pandur Ferenc és Dér András alpolgármesterek szerepelnek.
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