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2023. január 1. Különleges év indult el 
ezzel a nappal. Ha jól végezzük a dol-
gunkat, és Európa Kulturális Főváros-
ának részeként szívélyes vendéglátónak 
mutatkozunk, visszatehetjük Balatonal-
mádi városát az ország kulturális térké-
pére.

Nagyon szeretném, ha így lenne, és 
úgy gondolom, hogy a cél eléréséhez 
mindenünk megvan. Csodálatos kör-
nyezet, kreatív emberek, jól kitalált 
programok várják majd az ideérkező 
látogatókat.

Ez azonban a feladatainknak csak a 
kisebbik része. Sok munka vár még 
ránk. Olyan feladatok, amelyek kevés-
bé látványosak, de a megvalósításuk 
nélkülözhetetlen, ha sikeres várost sze-
retnénk építeni.

Racionalizálnunk kell a működésün-
ket. El kell érnünk, hogy minél jobban 
előre tudjunk tervezni, a terveinket vég-
re kell hajtanunk, és az elvégzett munka 
ellenőrzése sem maradhat el. Balaton-
almádi mindig is híres volt arról, hogy 
időben fizet. Márpedig ha időben fize-
tünk, elvárhatjuk, hogy tisztességesen 
szolgáltassanak a beszállítóink.

Nem csak egy évre, hanem egy hétre 
is előre kell terveznünk. Talán furcsa ez 
a mondat, de sokkal egyszerűbb egész 
éves, mint egy hetes feladatokat kitűz-
nünk magunk elé. Gyorsulnunk kell és 
össze kell dolgoznunk.

Meg kell erősítenünk a civil szerveze-
teinket. Erős civilektől ugyanis sok se-
gítséget és odafigyelést kaphatunk.

Jól indult az évünk, ugyanis közel 
120 millió forint támogatást kaptunk 
Magyarország kormányától megemel-
kedett energiaköltségeink kompenzálá-
sára. Sokat dolgoztunk ezért, az anya-
gokat előkészítő kollégáim remekül 
dolgoztak.

Nagyon remélem, hogy ez csak az első 
közös sikerünk volt a 2023-as évben.

Boldog Új Évet kívánok min-
den polgárunknak, és azt kívánom 
valamennyiünknek, hogy rakjuk össze 
együtt Almádit!
2023. január - Balatonalmádi-Káptalanfüred

Fabó Péter, polgármester

Hatodik hónap a 
Városházán
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Akikre büszkék lehetünk

Tehetséges diákokat díjaztak 
Balatonalmádiban 

Az idei „Jó tanuló – jó sportoló” és 
a „Kiváló kulturális tevékenységért” 
díjakat a Humán Bizottság decembe-
ri ülésén, a Városháza dísztermében 
Fabó Péter Balatonalmádi város pol-
gármestere és Dudás Zsolt a Humán 
Bizottság elnöke adták át. Az eseményt 
a Kósa György Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékeinek játéka tette 
ünnepélyessé. 

A „Jó tanuló-jó sportoló” díjat kapta: 

Tamás Endre, a Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola 8. osztályos tanulója

Takáts Boglárka, a Vörösberényi Ál-
talános Iskola 8.b osztályos tanulója

Fegyveres Mátyás, a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium 12.a osztályos 
tanulója

A „Kiváló kulturális tevékenységért” 
díjat kapta:

Literáti-Nagy Dorottya, a Vörös-
berényi Általános Iskola 8.a osztályos 
tanulója

Nagy Dávid, a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulója

Köves Réka, a Magyar-Angol Tan-
nyelvű Gimnázium 12. b osztályos ta-
nulója

Szabó Balázs Ágoston, a Kósa 
György Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulója

Gratulálunk a díjazottaknak, akik mél-
tán lehetnek korosztályuk példaképei! 
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Kezdjük jó hírrel az évet! 
Balatonalmádi város 119.289. 781 

forint energetikai támogatást kapott 
Magyarország Kormányától!

A kormány célja, hogy ebben a hely-
zetben is a legfontosabb közszolgál-
tatások működése fennmaradhasson, 
ezért most a 10 ezer lakos feletti vá-
rosok és fővárosi kerületek energiaár-
emelkedés miatti támogatásáról dön-
tött, közel 44 milliárd forint értékben. 
A sajtóközleményben olvasható, hogy 
a települések anyagi helyzete, ener-
gia-beszerzési szerződéseik, alapvető 
intézményeik fűtési, világítási rend-
szere jelentősen eltérő. A támogatá-
sért cserébe pedig mindenkitől taka-
rékosságot kérnek. 

Balla György miniszteri biztos és 
Láng Zsolt kormánybiztos tárgyalt a 
városi, illetve fővárosi helyhatóságok-
kal a megnövekedett rezsiköltségeik-
hez nyújtandó állami hozzájárulásról. 
Javaslatuk alapján Gulyás Gergely, a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
138 városi és 17 kerületi önkormány-
zat részére közel 44 milliárd forint tá-
mogatásról döntött, köztük városunk 
is támogatást kapott. Köszönjük! 

Tisztelt Almádiak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2022. évben semmilyen közvilágítás 
nem került kikapcsolásra Balaton-
almádiban. A jelenleg nem üzemelő 
lámpákat kérjük, hogy a www.kovika.
hu oldalon keresztül jelentsék be.

A 2022. december 15-i képviselő-
testületi ülésen Balatonalmádi Város 
Önkormányzata a közvilágítás üze-
meltetésével kapcsolatos szabályok-
ról szóló 41/2022.(XII.15.) önkor-
mányzati rendeletével döntést hozott 
a város közvilágítási rendszerének 
átmeneti korlátozásáról 2023. évtől.

A korlátozás során a meglévő lám-
patestek egyharmadát kapcsolja ki 
a Balatonalmádi Városgondnokság, 
megfelelő szakmai segítség mellett. 

A biztonságos közlekedés védelme 
érdekében útkereszteződések, gyalog- 
és vasúti átkelők, lépcsők, közintéz-
mények környékén nem kapcsolnak 
ki lámpatesteket. 

Az átmeneti szüneteltetés kivitelezé-
sének kezdete: 2023. január 9., annak 
várható befejezése 2023. február 15.

Az intézkedéssel éves kikapcsolás 
esetén 35 millió forintot takaríthat 
meg a város.

Megújulnak 
Balatonalmádi útjai 

Balatonalmádi város területén zajlik az 
útfenntartási munkavégzés, mely során 
a csapadékvíz-lemosásokkal leginkább 
érintett utcák javítását végzik. Az őszi 
útfelújítási, karbantartási munkálatok 
elsősorban azokat a nehezebben járható 
utcák, meredek, víz elfolyás miatt kevés-
bé járható utakat érintik, melyek járha-
tóságának javítása érdekében indokolt a 
karbantartás. 

A közlekedésbiztonság-technikai fej-
lesztések érdekében több nem belátható 
útkereszteződésnél tükör került kihelye-
zésre. Megújult az Egry és a Wartha Vin-
ce utca burkolata, kijavításra kerültek a 
hibák.

2022. év végén Káptalandüred, 
Budatava és Vörösberény városrészben 
több járdafelújításra sor került, amit 
Balatonalmádi Város Önkormányzata 
a jövő évben az energiaválság okozta 
költségvetés lehetőségei mérten folytat-
ni szeretne. Térkőburkolatot kapott több 
már meglévő töredezett öntött aszfalt 
járda. Káptalanfüreden 71. sz. út mellet-
ti járda felújításának első üteme zajlott 
a Posta utcától a Haris közig mintegy 
260 m hosszban. Budataván a 71. sz. út 
mentén a Damjanich utca és a Bercsé-
nyi utca közötti járdaszakasz újult meg. 
Vörösberényben a templom és Kolostor 
előtti útszakasz újult meg.

A Strabag Zrt.-vel megtörtént a szerző-
dés aláírása a kormányzati támogatásból, 
belügyminisztériumi forrásból megújul-
nak belterületi utak. A munkaterület át-
adása elkezdődött, azt követően időjárás 
függvényében indulnak meg a tényleges 
munkálatok a Kurcz Rudolf, Galagonya 
és a Szabolcs utcákban. A Noszlopy Gás-
pár utcánál parkoló kerül kialakításra.

A munkálatok okozta esetleges kelle-
metlenségekért szíves megértésüket és 
türelmüket kérjük! 

Tájékoztatás 
Balatonalmádi 
közvilágításával 
kapcsolatban

Két nyertes TOP Plusz „Önkormány-
zati épületek energetikai korszerűsí-
tése” pályázatnak köszönhetően ha-
marosan elkezdődik a Vörösberényi 
Kultúrház és az Egészségház ener-
getikai korszerűsítése!

Vörösberényi Művelődési Ház ener-
getikai korszerűsítésére elnyert támo-
gatási összeg: bruttó 87. 079 999 Ft
Tervezett tevékenységek:
• külső határoló szerkezetek korsze-

rűsítése (talajjal érintkező fal hő- és 
vízszigetelése, homlokzati fal utóla-
gos hőszigetelése, homlokzati nyí-
lászárók cseréje)

• projektarányos akadálymentesítés 
rehabilitációs szakmérnök bevoná-
sával 

• tervezetten 17,7 kWp névleges tel-
jesítményű és 20 kVA csatlakozási 
teljesítményű napelemes rendszer 
kiépítése a szükséges elektromos 
vezeték-szakaszok cseréjével

• hőszivattyú rendszerek telepítése és 
hőközlő rendszerre kötése

• meglévő, kül- és beltéri világítási 
rendszerek korszerűsítése

• központi szellőző- és légkondicio-
náló rendszerek korszerűsítése

Egészségház energetikai korszerű-
sítésére elnyert támogatási összeg: 
bruttó 111. 000. 000 Ft
Tervezett tevékenységek:
• fűtési és HMV rendszer korszerűsí-

tése
• napelemes rendszer telepítése
• épületet használók képzése, szemlé-

letformálás

Energetikailag 
megújul a Vörösberényi 
Kultúrház és az 
Egészségház
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Emlékezés Boros Gyulára
Főleg a vörösberényi nyugdíjas klub 

alapítójaként vált ismertté neve vá-
rosunkban.Méltó katonai tiszteletadás 
mellett helyezték örök nyugalomra 
hamvait szeretett városrészében Be-
rényben, életének 94. évében. Elhang-
zott, hogy szegény családból szárma-
zott Gyuláról. Egészen fiatalon kötötte 
össze életét a katonasággal, Kunmada-
ras, Taszár,Szentkirályszabadja repülő-
bázisokon teljesített műszaki szolgála-
tot.Katonai pályája 1956-ban megtört, 
jóval később visszakerült a hivatásos 
állományba egészen nyugdíjba vonu-
lásáig. Több, mint negyven esztendeje 
telepedett le családjával Balatonalmá-
di Vörösberény városrészben, ahol há-
zat épített.

Én még csak távolról figyeltem az 
egyre népszerűbb Vörösberényi Nyug-
díjas Klub tevékenységét. Gyuszi bá-
csi rendszeresen bejárt az akkori Al-
mádi újság szerkesztőségébe, a híreket 
a közösség életéről szinte kötelező 
volt lehozni a lap hasábjain. Mindezt 
szívesen tettem, mert időnként láttam, 
hogy Berény utcáin ünneplőbe öltözött 
idősek csoportjai igyekeznek a havon-
ta nyugdíjas találkozóra a „Kultúrba”. 
Meg kell adni a módját, ha találkozunk 
– mondta Gyuszi bácsi. Egyre több 
kirándulásról, találkozóról, rendez-
vényről adhattunk hírt. Élénk élet kez-
dődött a kilencvenes években, az ősi  

városrészben. A szilveszteri rendezvé-
nyek, amit szintén ő honosított meg, 
frenetikus élmények voltak. Nagy ré-
sze volt a vörösberényi tánccsoport 
megalapításában is. Jellegzetes iz-
gő-mozgó, hetyke alakja mindenhol 
feltűnt, leállt beszélgetni úton-útfélen 
a boltban, a kocsmában, a postán, az 
orvosi rendelőben, a templomkert előtt 
és után! 

80 évesen érezte az idők szavát, ke-
reste utódját, meg is találta Lencse 
Sándort (sajnos már őt is elveszítet-
tük,) aki csúcsra járatta és országosan 
is ismertté tette a klubot. A volt elnök 
a későbbiek folyamán is oszlopos és 
népszerű tagja maradt a közösségnek.

Gyuszi bácsiról legendákat lehet me-
sélni! Kicsit bohó, eleven természeté-
vel példát mutatott ezeken a rendezvé-
nyeken, többek között a táncparketten 
még 90 éves korában is. 

Kedvenc, kissé szentimentális kuplé-
nótájának eléneklése, a „Volt egyszer  
egy hadnagyocska” című pedig rend-
szeressé vált az önfeledt, vidám, bú-
csúzásokkor.

Szeretnivaló, mosolygós lénye hiá-
nyozni fog a vörösberényi közéletből. 
Kedélyes, reménytelibb boldogság 
élményt adott kortársainak, családjá-
nak még akkor is, amikor elvesztet-
te az egyik gyermekét. Engem igazi 
apai-barátként fogadott be családja  

szorosabb kötelékébe, amit ezúttal kö-
szönök. Egyre közelebbről megismer-
ve érezhettem, mi rejlik a mosolygós 
arc mögött, minden fordulat az életé-
ben egy kis halál volt, de mindenkor 
jött a feltámadás. Az ő lelkének volt 
egy örök emberi arca.

Az utóbbi másfél évben csak léte-
zett, ép elmével, önuralommal visel-
te betegségét, szeretett lánya ápolása 
mellett. A katonai temetésen lerótták 
kegyeletüket városunk elöljárói is, 
Almádi-Vörösberény lakói, mindenki, 
akik ismerték és szerették őt.

A magam nevében elmondhatom 
Boros Gyula (Papus) teljes életet élt. 
Küzdelmes sorsod után legyen békéd 
mindörökké!

Veszeli Lajos 

Balatonalmádi  
Városgondnokság  
közleménye 

 Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Ba-
latonalmádi Városgondnokság szék-
helyének címe 2023. január 9-től 
megváltozott. Intézményünk admi-
nisztrációs állománya a Városháza 
épületébe költözött, a személyes 
kapcsolattartás is itt lehetséges. A 
Balatonalmádi Városgondnokság 
új székhelye, számlázási és posta 
címe: Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány. 1. (Telefonszámaink nem vál-
toztak. Központi szám: 06 88 542 561)

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi város polgármestere 

az év első fogadóóráját 

2023. január 26-án, 

csütörtök 13 órától tartja. 

Bejelentkezni email-ben a 

polgarmester@balatonalmadi.hu 

címen vagy 

a titkárság telefonszámán 

(+36/88/542-410) lehetséges.
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A Magyar-Angol 
Tannyelű Gimnázium 
diákjai sikerrel zárták a 
Best in English versenyt

A Best in English nemzetközi online 
angol versenyre már évek óta nevez 
diákokat iskolánk. A versenyt az Ins-
titute for Competencies Development, 
a Czech-usagency, az Injoyagency, a 
BHV Education és partnerei szervezik, 
és minden év novemberében kerül rá 
sor. Ebben az évben rekordszámban 
jelentkeztek diákjaink, 50 fő vett részt.

Ezidáig a legjobb eredményeket értük 
el: 22779 diák versenyzett, 34 ország 
704 középikolájában, iskolánk tanulói 
a magyarországi 226 résztvevő között 
abszolút elsőként végeztek. Az első 32 
helyet egy-két kivétellel a mi diákjaink 
hozták el a hazai mezőnyben. 

Az első 12 helyet megszerzők orszá-
gos viszonylatban a következők vol-
tak:

12. Fider Júlia – 1472. hely; 11. 
Csontos Tamás – 1392. hely; 10. Szabó 
Sára – 1059. hely; 9. Baján Alexandra 
– 904. hely; 8. Hitter Melinda – 881. 
hely; 7.Varga Bence – 875. hely; 6. 
Bujtor Dániel – 818. hely; 5. Fegyve-
res Mátyás – 504. hely; 4. Kárász Nim-
ród – 488. hely; 3. Kardos Zsombor – 
461. hely; 2. Kováts Lilla – 390. hely; 
1. Agárdi Attila 1. hely  -- nem csak 
országosan, hanem nemzetközi szinten 
is!

Agárdi Attila megnyerte a magyar 
és a nemzetközi versenyt is 118 pont-
ból 110,5 ponttal. A cseh versenybi-
zottság január végén, február elején 
érkezik iskolánkba átadni nyeremé-
nyét, ami egy kéthetes kanadai utazás 
és tanfolyam lesz. Büszkék vagyunk 
mindannyiukra!

Köszönjük felkészítő tanáraik mun-
káját: Deák-Juhász Ágnes, Kis Beáta, 
Kormány Emese, Milkovics-Révai 
Aliz, Vándor Orsolya, Wágner Máté. 

A Szegedi Tudományegyetem és a 
Pro Talentis Universitatis Alapítvány 
tizenegyedik alkalommal hirdette meg 
a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt. 
Iskolánkat Gőcze Máté, Kádár Dóra, 
Szabó Nimród, Ficsor Zsófia, Simon 
Anna és Tamara Tacey képviselte. Fel-
készítő és kísérő tanáraik: Takács Zita 
és Kercza István voltak. Takács Zita 
tehetséggondozó munkájáért az ese-
ményen oklevelet vett át. A verseny 
központi témája Szent-Györgyi Albert 
munkássága, Nobel-díjának 85. évfor-
dulója, valamint a 2017-2021 közötti 
magyar orvosi-élettani, fizikai és ké-
miai Nobel-díjasok munkájának utó-

Természettudományos érdeklődésű gimis diákok 
többszáz középiskolással versengtek Szegeden

élete volt, a feladatok fizikai, kémiai 
és biológiai kérdéseket tartalmaztak. 
Az ünnepélyes megnyitón Prof. Dr. 
Karikó Katalin köszöntötte a résztve-
vőket és  tartott plenáris előadást.

Simon Anna rövid beszámolója az 
eseményről: Nagyon élveztük ezt a két 
napot! Nem csak felfedezhettük Sze-
gedet, ismerkedhettünk más diákokkal 
és megnézhettük az egyetem épülete-
it, de érdekes előadásokon vehettünk 
részt. A verseny írásbeli fordulója is iz-
galmas volt, a szóbelit pedig mindany-
nyian végighallgathattuk. Gondolkod-
tató, gyakorlatias kérdèsek szerepeltek 
mindkét versenyrészben. 
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Évfordulóink – MMXXIII

Serényen készülődtek azok a települé-
sek, akik közvetlen emlékek révén idén 
januárban ünnepelhetik Petőfi Sándor 
és Madách Imre 200. születésének év-
fordulóját. Bár sokfelé látogattak el, de 
errefelé csak Petőfi vette az útját, ami-
kor Pápáról Veszprémbe gyalogolt és 
két napot töltött a városban, majd Vár-
palota felé indult tovább, ahol István 
testvére volt mészárossegéd. Később 
feleségével, Szendrey Júliával szállt 
meg a mai Megyeházával szemben állt 
egykori fogadóban. Nálunk utca és tér 
viseli Petőfi nevét, akár csak Madáchét.

Így lehetünk egy jóval régebbi, pon-
tosan 998 éve történt eseménnyel is, 
amikor István serege Veszprém mellett 
1025-ben legyőzte Koppány hadait. A 
csata pontos helye ismeretlen, de ma-
gának vallja Veszprém (Csatár, Tábor-
állás), Sóly, Litér, Szentkirályszabadja 
és Vörösberény is. Szentkirályszabadja 
ősi, helyi hagyománya: István a mai 
katolikus templom helyén négyeltette 
fel Koppányt, mivel a csata a közelben, 
Berény váránál zajlott le a Kőhegyen. 
A szabadiak szerint a Koppány felett 
aratott győzelem után István megju-
talmazta azt a hét várjobbágyot, akik a 
kőhegyi várból hírt adtak az árulásról. 
Mind a hetüket szabaddá tette ivadé-
kaikkal együtt és nekik adta mindazon 
területeket Szabadi környékén, amelyet 
egy óra alatt vágtató lovaikon körbe 
tudtak nyargalni. Szakemberek szerint 
ez hatalmas terület lehetett, mert egy 
óra alatt a mostani Szentkirályszabadja 
egész határánál nagyobb terület lova-
golható körül! Egyéb forrás híján csak 
a népi emlékezetre támaszkodhatunk 
és morfondírozhatunk azon, hogy két 
év múlva hogyan emlékezzünk majd 
Szentkirályszabadjával együtt erre az 
eseményre, amikor kerek évfordu-
ló lesz. Náluk Szent István utca és tér 
van, Veszprémben kerékpárút, utca és 

völgyhíd viseli a nevét. Szent István 
sétányunk van a Balaton-parton, de 
Koppány lejtő legközelebb Kenesén 
található.

1323. július 31-én, azaz 700 éve 
említenek oklevélben először egy 
szárberényi pincét. Nem mintha nem 
lett volna pince errefelé korábban is, 
mert volt. A veszprémi káptalan és a 
Rátold nemzetségbeli Örsi Renoldus 
mester fia, Miske mester csereszerző-
dést kötöttek és ebben az átadott föl-
dek közül 2 hold Szárberényben volt a 
forráshoz vezető út mellett. Ez a forrás 
Miske mester pincéjének közelében 
volt, amelyet nyugatról Miske földjei, 
keletről pedig a veszprémvölgyi apá-
cák, illetve Nemti Heym fiainak földje 
határolt. További alsóörsi birtokrészek 
cseréjével Örsi Rénoldus fia II. Mis-
ke birtokai elérték a Balatont a mai 
Káptalanfüred és a Köcsi-tó körzeté-
ben. Az a forrás pedig, amely mellett 
elcserélték a földeket, valahol a mai 
Kisberényi út közelében lehetett. Nem 
lennék meglepődve, ha tüzetesebb 
oklevél vizsgálat és további korabeli 
források áttanulmányozása után kide-
rülne, hogy éppen Veszeli Lajos festő-
művész telkén található forrásról lenne 
szó, mert az eddig rendelkezésünkre 
álló adatok nagyon efelé mutatnak. 
Meg is lephetnénk akár a források és 
díszkutak avatásában különösen jártas 
barátunkat, ha a nyár derekán beállíta-
nánk hozzá 700 éves forrásvizet inni. 
Ha valaki esteleg másra vágyna, akkor 
van Pince utcánk, sőt Borgazda, Ezer-
jó, Hordó, Korsó, Must, Pint, Prés és 
Hörpintő, meg Szürkebarát is. Talán a 
Vessző és a Venyige és a Vödörvölgy 
utca teszi teljessé ezt a tüneményes, 
emlékeztető névbokrot.

Az emlékeztető utcanevek mellett 
még azért is emlékezhetünk erre a Rá-
told nemzetségbeli Őrsi Rénoldus fia 
Miske mesterre, mert több tagban álló 
birtokait okleveleink szerint ő akar-
ta először egyesíteni. E cél érdekében 
több csereszerződást is kötött, ha már 
pereskedéssel nem tudta rávenni az el-
lenérdekű birtokost a föld átengedésé-
re. Kimutatható, hogy a birtokhatárok 
melletti dűlők úgy alakultak át utakká, 
hogy senki sem engedett a jussából, 
ezért kanyarodnak egyes utak hegyes, 

mások pedig derékszögben mind a mai 
napig. A domborzati viszonyok miatt 
egyenes út szinte nem is akadt, pedig 
azon illett haladni, már a középkorban 
is. Ennek mond ellen a Mesgye utcánk, 
amely szinte nyílegyenes...

Másik fontos helyi évfordulónk 530 
évre megy vissza, mert 1493-ban, az 
Úrnapját követő hétfőn – azaz Pün-
kösdvasárnap után két héttel – kelt 
Almádi első ismert okleveles említése.
„Szárberény helység szőlőhegyén az 
Almádinak nevezett helyen” levő örö-
költ szőlejét a székesfehérvári Mory 
Albert 10 arany forintért eladta a te-
lekszomszéd olaszfalui Annyan (mai 
írásmóddal: Ángyán) Dénesnek, hitve-
sének, Katalinnak és a szintén olaszfa-
lui Ewrdegh (mai írásmóddal: Ördögh) 
Gergelynek. Ezt a területet nevezték 
már Kisberénynek és Kisszárberénynek 
a szomszédos Szárberény miatt, de a 
legkorábbi fennmaradt térképek ta-
núsága szerint az Almádi hegy és az 
Almádi csárda a mai Káptalanfüred 
határához jóval közelebb esett, mint 
Vörösberényhez. Egy birtok adásvéte-
lénél azonban alapvető fontosságú volt 
az egyértelmű helymeghatározás, ezért 
nevezték Szárberény szőlőhegyének. 
Bár több szőlőhegye volt már akkori-
ban is Vörösberénynek, de az Almádi 
olyan híres lehetett, hogy még székes-
fehérvári és olaszfalui birtokosok is 
érdeklődtek utána. A legtöbb birtokos 
azonban Szentkirályszabadjáról és 
Veszprémből toborzódott, mert meg is 
kellett művelni azt a területet.

Az Almádi név magyarázatát pedig al-
mafás erdő, illetve egy hagyásfa alapján 
képzelték el a nyelvészek. Bár almafás 
terület nehezen képzelhető el ezen a 
talajon, de egyetlen almafa akár terebé-
lyesedhetett is, ami határjelzőként szol-
gálhatott a birtokosoknak. Történészek 
felvetették az Atyusz, másnéven Almád 
nemzetség névadási lehetőségét, mivel 
a középkori bencés Almád monostornak 
birtokai Zala és Veszprém vármegyék-
ben terültek el. Oklevelek tanúsítják a 
birtokok Balaton környéki kiterjedtsé-
gét, de a nemzetség leszármazottainak 
birtokairól hiányosak a források. Akár-
hogyan dől el a név eredete, emlékez-
zünk majd akkor is Almádira!

Czuczor Sándor
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Ma már alig van olyan munkaválla-
lója az intézménynek, aki 20 évvel ez-
előtt is itt dolgozott és részese lehetett 
az épület átadásának. Fábiánné Sáray 
Anna – aki december óta nyugdíjas – 
talán az egyik legmeghatározóbb sze-
mélyisége volt a Pannóniának. Együtt 
elevenítettük fel a sok évvel ezelőtti 
emlékeinket. 

- A könyvtár számára az új kulturális 
központ átadása minden álmot felül-
múlt, hiszen a település gyarapodásá-
val a szolgáltatás már nem tudott lé-
pést tartani az előző telephelyén.

- A könyvtári múlt régi időkre nyú-
lik vissza, hiszen az Almádi Fürdő RT 
„közhasználatra szánt könyvtár” lé-
tesítését határozta el már 1884-ben.A 
második világháború után, 1949-ben 
népkönyvtár jött létre a településen, 
ezzel a szolgáltatás állandóvá vált. 
1966-tól a Városháza mai épületében 
kapott helyet, több mint 200 m2-en. 
Abban az időben még nem volt a vá-
rosban kulturális feladatokat ellátó 
intézmény, így ez a tevékenység is a 
könyvtárhoz kötődött - a Közösségi 
Házat a rendszerváltás után, a várossá 
válás kapcsán alapították.

A könyvtár szervezte és adott otthont 
a kulturális programoknak, irodalmi 

esteknek, író-olvasó találkozóknak, 
sőt, 1979-ben a híres helytörténeti 
vetélkedő is a könyvtár nevéhez kö-
tődött. Az 1985-ös földrengés után 
el kellett költöztetni az intézményt, 8 
évig a Kánya villában rendezkedett be 
a könyvtár, nagyon szűkös körülmé-
nyek között működött.1993-ban a Baj-
csy-Zsilinszky utca 37. földszintjén, 
közel 200 m2-en került kialakításra 
könyvtári helyszín, ahol a kölcsönzés 
mellett újra lett lehetőség és főleg hely 
pl. az olvasórészleg kialakítására, de 
ez nem volt tökéletes megoldás, hiszen 
a földrengés utáni kényszerraktárakat 
nem lehetett felszámolni. A fenntartó 
önkormányzat azonban megtalálta a 
megoldást: a volt Auróra Étterem he-
lyén kulturális központ építéséről dön-
tött. Ennek szellemében határozott a 
könyvtár és a közösségi ház szervezeti 
összevonásáról 2001-ben. 2003-ban, a 
magyar kultúra napján pedig átadásra 
került az új épület. A Pannónia nevet 
kicsit később kapta meg az intéz-
mény. 2002 szeptemberében kezdtem 
a könyvtárvezetőként dolgozni, sa-
játosan az volt az első ténykedésem, 
hogy bezártuk a könyvtárat a Bajcsy 
utcában, hiszen el kellett kezdenünk 
az előkészületeket a költözéshez:  

leltároztunk, felszámoltuk a külső rak-
tárakat és dobozoltunk – körülbelül 
40.000 kötetet kellett átszállítanunk az 
új helyre. A város lakosságától renge-
teg önkéntes segítséget kaptunk, akár a 
szállításban, akár a könyvek könyvtári 
rendben történő polcra kerülésében – 
igazi közösségi összefogással költö-
zött a könyvtár – ezt a gesztust sosem 
tudom elfelejteni! Ebből is kitűnik, 
hogy mindenki nagyon várta az új és 
szép helyet. 

- Én úgy emlékszem a megnyitó idő-
szakára, hogy a környékbeli települé-
sek némi irigységgel tekintettek Almá-
dira, hiszen a térség talán legnagyobb 
és legmodernebb épülete nyílt meg. Az 
almádiak hogy fogadták a Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár nyitását? 

- Nekem leginkább az maradt meg, 
hogy a megnyitó programjaiból semmit 
nem láttak a könyvtárosok, a két nap 
folyamán szinte megszálltak bennün-
ket a lelkes érdeklődők. Hozzátenném, 
hogy az épület egyéb terei is tele vol-
tak… Tény, hogy a Pannónia nem egy 
mindennapi létesítmény, a mai napig 
van olyan ember, aki nem tudott vele 
megbarátkozni, de én szeretem az épü-
letet, nekem nagyon tetszik: a formája, 
a színe, a sokszínűsége. Ezen kívül - 
ami talán a legfontosabb -, stratégiai 
pontra került a kultúra Balatonalmá-
diban, a központba. Ez a látogatottság, 
elérhetőség szempontjából nagyon 
fontos tényező. Mi itt Almádiban na-
gyon szerencsések vagyunk: a buszpá-
lyaudvar, vasútállomás, főútvonal, Ba-
laton part, parkolóhely a közelünkben 
található – ezek mind fontos tényezők 
egy kulturális szolgáltató életében. 
(Gondoljunk bele, hogy a rendszeres 
használók egy része nem a települé-
sünkön él, s akkor még nem beszéltünk 
a turizmusban résztvevőkről!) Nagyon 
érdekes az épület többfunkciós jellege 
is – ezen sokat gondolkodtam mindig, 
hiszen ennek a különleges viszonynak 
vannak előnyei és hátrányai is. Min-
denképpen jó, hogy a különféle funk-
ciók erősíteni tudják egymást: aki pl. 
a kávézóba jön, az a könyvtár ingye-
nes wifijét használja, ami pedig azért 

Fábiánné Sáray Anna 2022 tavaszán egy kiállítás megnyitón

20 ÉVES A PANNÓNIA 
Beszélgetés Fábiánné Sáray Annával, az intézmény frissen nyugdíjba vonult igazgatójával
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fontos, mert a könyvtár így épül be fo-
lyamatosan a köztudatba. Az iskolások 
ebéd után beugranak kölcsönözni, akár 
innen indulnak aztán a zeneiskolába. 
A kulturális programokra érkezőknek 
szintén „kéznél van” a könyvtár, de a 
balett foglalkozásra érkező gyerekek 
szülei a várakozás perceit szintén el-
tölthetik a folyóiratokat olvasgatva. A 
többfunkciós épület tehát tud működ-
ni. Ha már említettem a hátrány szót: 
a szervezeti összevonással a könyvtár 
elveszítette önállóságának egy részét, 
ez hozzá tartozik az igazsághoz. Az in-
tézményben működő egyéb részlegek-
kel való „együtt-lakás” időnként okoz 
megoldandó problémát, de előnye sok-
kal több van véleményem szerint.

- Te vagy az egyetlen ebben az intéz-
ményben, aki mindkét részlegen dolgo-
zott, a könyvtárat és a közművelődést 
is átláttad. A jeles jubileumok kapcsán 
mindig csak a szépre emlékezünk, ezért 
kérlek, idézz fel egy jó emléket, amire a 
mai napig meleg szívvel gondolsz!

- Az élet úgy hozta, hogy én egész 
életemben könyvtáros voltam. Dol-
goztam felsőoktatási, majd isko-
lai könyvtárban. Amikor Hollóné 
Anikó nyugdíjba ment, megpályáz-
tam a könyvtárvezetői állást. Sosem 
gondoltam volna, hogy egy városi 
könyvtárban dolgozni a legjobb a 
világon! A könyvtár tevékenysége  

rendkívüli módon  eltér a közműve-
lődési részleg munkájától, annak rit-
musától. A könyvtárra jellemző a sta-
bilitás, az állandóság: a nyitva tartási 
időben érkeznek az olvasók, akiket ki-
szolgálnak a mosolygós könyvtárosok. 
A könyvtári szolgáltatás adott helyen 
és adott időpontban mindig elérhető 
minden használó számára. A közműve-
lődés egy másik műfaj: közösségekkel 
ismerkedsz meg, akik használják az in-
tézményt, rendezvényeket szervezel – 
ezek ugyan esetiek, de látványosak: pl. 
a nemzeti ünnepek szervezése, a nyári 
fesztiválok, a téli rendezvények és a 
különböző civil csoportosulásokkal 
való együttműködések. A könyvtári 
munkához képest ez eltérő tevékeny-
ség. Egy dolog azonban közös: szol-
gáltató ágazat mindkettő, ezen belül 
kultúrával „lehet foglalkozni”.A kul-
turális területre mondhatni véletlenül 
vetődtem, de szívesen vettem részt ab-
ban a tevékenységben is. Én még régi 
típusú szakmabéli vagyok, akinek fon-
tos, hogy a felmerülő igényekkel össz-
hangban értéket közvetítsünk, ízlést 
formáljunk, ha úgy tetszik, befolyást 
gyakoroljunk. Számomra fontos volt, 
hogy pl. a kiállítások kapcsán egy éven 
keresztül megmutathattuk a helyi érté-
keket, s azt, hogy a képzőművészetek 
terén mit tartunk fontosnak. Fantaszti-
kus érzés, hogy eldöntheted, ki lépjen 

fel egy nyári fesztiválon - még akkor 
is, ha nem tetszik mindenkinek, mert 
olyan fellépő egyébként sem létezik 
-, mert tudod, hogy értéket képvisel. 
Ettől szép a közművelődés. Termé-
szetesen az egyensúlyra ügyelni kell. 
Könyvtári példával élve: a polcokon 
ott kell lenniük a klasszikusoknak, a 
mai modern irodalomnak, az épp diva-
tos szerzőknek és a kevésbé ismertek-
nek is. Ugyanezt lehet vonatkoztatni a 
kulturális programkínálatra. Talán le-
het azt mondani, hogy a sokszínűség 
és az érték a fontos. Szerencsésnek 
tartom magam, mert nem csak szép 
környezetben dolgozhattam, hanem 
remek emberekkel is. Ahogy a kul-
turális részleg, úgy a könyvtár sem 
működne, ha ott nem dolgoznának 
szakképzett és a szakmájukhoz értő 
emberek. Számomra a 20 év egyik 
legfontosabb tapasztalata az, hogy ha 
az adott területen a megfelelő embe-
rek dolgoznak, akkor egy remek kö-
zegben és innovatívan tudsz működni. 
Ha kevésbé szakképzettek és motivál-
tak, akkor – mint ahogy más terüle-
ten is – kevésbé hatékonyan. Ezek az 
innovátorok, a jó emberek – ahogy én 
hívom őket – mindkét részre nagyon 
kellenek. Legalább ilyen fontosak 
azonban azok a kultúra területén te-
vékenykedő civilek is, akikkel ezalatt 
a 20 év alatt együtt dolgoztunk. Nem 
kezdek el neveket sorolni, mert nem 
lenne vége a sornak.

- Van kedvenced? 
- Legkedvesebb emlékem a Vodku 

v glotku koncert... sosem fogom őket 
elfelejteni! Könyvtári részről kettőt 
emelek ki, hiszen mégis könyvtáros 
vagyok: hatalmas élmény volt 800 
diákkal, Jordán Tamás vezényletével 
József Attila versének szavalása a 
Balaton partján. A másik az Almádi 
Nagy Könyv! Valami ilyesmire vágy-
na az ember mindig, de nem lehet ál-
landóan nagy dolgokat teremteni, az a 
jó, ha vannak ünnepi pillanatok, me-
lyekre sok év távlatából is boldogan 
emlékszünk vissza. Ezért nagyon jó 
lenne még egy Almádi Nagy Könyvet 
összehozni egyszer…

- Tudod mit, Anna, egyszer majd 
együtt összehozzuk… 

JVEAlmádi Nagy Könyv 2005
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ALMÁDI ADVENT 
Közösségi programok várták az al-

mádiakat az adventi időszakban. Bala-
tonalmádi mind a négy településrészén 
feldíszített karácsonyfa köszöntötte 
az ünnepet. Budataván és a Városhá-
za előtt az ültetett fenyőre kerültek 
fel díszek. Vörösberényben, az Ady 
térre egy ezüstfenyő került, melyet 
Jancsó Erika ajánlott fel a városnak. 
Káptalanfüreden, a Csillag téren állt a 
városrész karácsonyfája, amely Bóka 
Viktor felajánlása volt. A Városház 
téren, a szökőkút mellett álló fát Mol-
nárné Gyenge Irénnek köszönhettük. 

A díszeket a Berill Reklámstúdió Kft. 
ajánlotta fel, s a fák díszítését is önkén-
tesen végezték. 

Az adventi koszorú 4 gyertyáját a 4 
adventi hétvégén a város 4 település-
részén gyújtották meg, és minden al-
kalommal különböző helyi felekezet 
képviselője (református, evangélikus 
és katolikus) mondott áldást. Az ad-
vent nyitóeseményeként nyílt meg 
a VasútArtjáró kiállítás, immár 20. 
alkalommal. A következő fél évben 
helyi fotósok munkái díszítik a város 
aluljárójának falát. Minden adventi 
hétvégén a Megfőzzük Almádit Egye-
sület egyik vendéglátós tagja tartott 

szeretetvendégséget. Hagyományosan 
a Mikulás is végigjárta hintóján a vá-
rost, a legkisebbek legnagyobb örö-
mére. Balatonalmádi iskoláinak alapít-
ványai nagy sikerrel rendezték meg a 
már hagyományos adventi vásáraikat. 
Az Adventi Világító Kalendárum ke-
retében ezúttal is sok „vadász” indult 
útnak, hogy megtalálják a feldíszített 
ablakokat, s jutalmuk sosem maradt el. 
A vörösberényi néptáncosok pedig a 
Luca napon mutatták be a népszokáso-
kat. Az adventet a Vörösberényi Polgá-
ri Olvasókör által szervezett Mindenki 
karácsonya zárta Balatonalmádiban. 

JVE 

Feldíszített karácsonyfa a 
Városháza előtt

Első gyertya meggyújtása a 
városközpontban

Mikulás hintóján segítőivel 
Vörösberényben

Magocskák adventi vására 
a piacon

Második gyertya 
meggyújtása 

Káptalanfüreden

VasútARTjáró 2023
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Negyedik gyertya meggyújtása 
Budataván

Mindenki karácsonya 
a Vörösberényi Polgári 
Olvasókör szervezésében

Györgyi Iskola 
adventi vására

Daloló Advent - a zenesiskola 

adventi vására

Harmadik gyertya meggyújtása 
Vörösberényben

Adventi vásár a 
Vörösberényi Iskolában

Luca-napon a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub Ringató 
Balaton Táncegyüttese

Adventi világító 
kalendárium 

- Polgár Ottó fotója
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A reményteljes jövőnkért – Eggenfeldenben járt az almádi küldöttség

A korlátozások és háborús körülmé-
nyek ellenére ez év sem telt el test-
vérvárosi találkozó nélkül. Bajor ba-
rátaink 2 év szünet után decemberben 
ismét megrendezték a hagyományos 
karácsonyi vásárt, a Christkindlmarkt-
ot Eggenfeldenben. Kis küldött-
séggel – meghívásukra – részt vet-
tünk a Balatonalmádi-Eggenfelden 
Freundeskreis közös adventi estjén, 
ahol átadtuk polgármesterünk és az al-
mádi barátok üdvözletét, és „a Mikulás 
krampuszaival együtt” átadta ajándé-
kainkat. 

Köszöntőnkben az alábbi gondolato-
kat is átadtuk: Nehéz időszakot élünk 
meg, s az is ismeretlen, mi vár ránk a 
közel- és távoli jövőben. Lehet, hogy 
gyengülni fog a hitünk, kevesebb örö-
möt élünk meg, s szeretetben is keve-
sebbet részesülünk. De a reményt soha 
nem adhatjuk fel. Együttlétünk annak 
bizonyítéka, hogy pozitívan nézünk 
előre, él bennünk a remény, hogy jobb 
és szebb jövő vár ránk. Karácsony ide-
jén a legfontosabb, hogy együtt legye-
nek a családok, együtt legyenek a ba-
rátok. Mi ott ebben példát mutattunk. 
együtt örültünk és a szeretett lángja ég 
közöttünk.

Szentesi István – a korábbi évek ha-
gyományainak megfelelően – a kará-
csonyi vásár almádi standján értéke-
sítette jellegzetes magyar portékáit, 
többek között kolbászt, szalámit, saj-
tot, paprikát, zsíros kenyeret, forralt 
bort, bort és pálinkát. Az eggenfeldeni 
karácsonyi vásár egyik legszebb,  

leglátogatottabb standjaként szolgálta 
a vendégek igényeit. 

Martin Biber polgármester úr foga-
dott bennünket az eggenfeldeni Pol-
gármesteri hivatalban. Látogatásunk 
során átadtuk Fabó Péter polgármeste-
rünk meghívó levelét a 2023. májusá-
ra tervezett testvérvárosi találkozóra, 
ahol a pandémia és egyéb korlátozó 
tényezők miatt elmaradt jubileumokat 
megünnepelhetjük. Az egyesület elnö-
kével, Daniel Keßlerrel és a képvise-
lőtestület testvérvárosi referensével, 
Helmut Gabreillel együtt cseréltünk 
gondolatokat a fiatalok bevonási le-
hetőségeiről a partnervárosi tevékeny-
ségekbe. Közös programokon vettünk 
részt a carcassonne-i vendégekkel, a 
francia egyesület vezetőjével, Brigitte 
Schneiderrel is előrevetítettük közös 
programok létrehozását. 

Elöljárók és vendégek együtt az Adventi esten

„Itt a karácsony, a béke, az elmélke-
dés és az öröm ünnepe. Különösen a 
mai világban, amelyet háborúk, jár-
ványok és egyéb válságok jellemez-
nek. Érdemes ezeket a napokat arra 
használni, hogy megálljunk, és elme-
neküljünk a hektikus, rohanó időktől. 
Friedrich Nietzsche mondta: „A si-
etség egyetemes, mert mindenki ön-
maga elől menekül.” Élvezd hát ezt a 
különleges időt csendes és pihentető 
órákkal. Boldog karácsonyt és sok sze-
rencsét, egészséget és Isten áldását az 
új évre.” Martin Biber,  Eggenfelden 
polgármesterének üzenetével kívánok 
egyesületeink nevében is áldott ünne-
peket és reményteljes új esztendőt.

 
Silló Piroska, 

Eggenfelden-Balatonalmádi 
Baráti Társaság elnöke

Martin Biber polgármesternél

Este az Almádi stand előtt.
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A podcast tulajdonképpen egy szer-
kesztett hanganyag, olyan, mintha rá-
diót hallgatnánk, csak ezt akkor és ott 
tehetjük, ahol és amikor csak akarjuk. 
Az almádi podcast szereplői helyi em-
berek, akiknek érdekesek a minden-
napjaik, és akiknek a gondolataikat 
érdemes megosztani. Ők a város hang-
jai, innen a név: Almádi Hangok. A be-
szélgetéseket Juhászné Vincze Eszter 
vezeti, akit a legtöbben az Öböl TV 
riportereként és műsorvezetőjeként is-
mertek, de 12 évig dolgozott a Pannó-
nia programszervezőjeként. 2015-től 
az Új Almádi Újság felelős szerkesz-
tője. „Rádiós újságíróként különösen 
nagy öröm volt számomra, mikor meg-
tudtam, hogy elindul a városi podcast 
és én leszek az, aki almádiként almá-
diakkal beszélgethet. S hogy kikkel be-
szélgetek? Azokkal, akikre kíváncsi va-
gyok, akik nélkül Almádi nem lenne az 

Almádiak a megye legjobb sportolói között!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 
és a Veszprém Megyei Sportszövet-
ség 2022-ben is megrendezte a hagyo-

mányos év végi sport díjátadó gálát. 
Ennek keretében adták át a 2022. évi 
Tüskés Endre-díjat, a Veszprém Me-

gye Legjobb Sportolója díjat és a szö-
vetségi elismeréseket.

Veszprém megye legjobb sporto-
lója 2022-ben a nőknél Kosztyu  
Veronika (Mongúzok SE, edzője: 
Kosztyu György) lett. A taekwondós a 
balatonalmádi Mongúzok Taekwon-do 
SE egyik alapítója, az Európa-bajnok-
ságon erőtörésben csapatban negyedik, 
egyéniben ötödik helyet szerzett. Ma-
gyar bajnok lett, és számos nemzetközi 
versenyen ért el dobogós helyezést. 

Roni a balatonalmádi Mongúzok 
Taekwon-do SE egyik alapítója, Euró-
pa bajnokságon egyéni 5. helyezett, or-
szágos bajnokságon aranyérmet nyert. 
Számos kupaversenyen szerzett már 
díjat, legutóbb a Taekwon-do Világku-
pán formagyakorlatban és erőtörésben 
aranyérmet nyert. Kosztyu György 
munkáját is elismerték, mint a megye 
legjobb sportolójának edzője kapott 
díjat. 

A Balatonalmádi Tenisz Club 1925 
SE versenyzője szintén elismerést ka-
pott. Hitter Csaba a Veszprém Megyei 
Tenisz Igazgatóság jelöltjeként kapott 
szövetségi díjat senior kategóriában, 
elismerve ezzel az almádi teniszező ki-
emelkedő sport tevékenységét. 

Gratulálunk!

Kosztyu Veronika, Veszprém megye legjobb sportolója, 
mellette férje és edzője, Kosztyu György

a város, aminek ismerjük és szeretjük.” 
Az Almádi Hangok közt az első Fábi-

án László grafikusművész, nyugalma-
zott iskolaigazgató. A macskadorom-
bolással kísért beszélgetés közben szó 
esett a művészetről, a gyermekekről és 
a helyi közéletről is. Őt követi Fényes 
Lóránd, akivel az asztrofotózásról, 
csillagászatról, Istenről és a híres Fé-
nyes családról is beszélgettünk. Somo-
gyi Esztert sokan ismerik Almádiban, 
talán leginkább az év elején megjelent 
Ébresztőmesék című könyvéről, mely-
lyel a nehezen ébredő gyerekek szü-
leinek nyújt segítőkezet. Azt viszont 
kevesen tudják, hogy kutatóbiológus-
ként hihetetlenül érdekes és rendkívül 
hasznos munkát végez. Fodorné Lász-
ló Mária népi iparművésszel főként a 
szövésről volt szó, pozitív életszemlé-
lete és mosolygó személyisége miatt 
érdemes meghallgatni ezt az adást is. 

Novák László természetfotós mesélt 
csodálatos hobbijáról és arról, hogyan 
sikerült a lappantyú bizalmát elnyer-
nie. Kovács Piroska Rózsa azon kevés 
almádiak egyike, aki egész életében 
a településért dolgozott és akinek so-
kat köszönhet ez a város. Nádasné 
Varga Katalin 17 éve énekel együtt a 
legkisebbekkel a Tücsökzene foglal-
kozáson, csengő hangja igazi almádi 
karakter, mégis kevesen tudják róla, 
hogy eredetileg nem pedagógusnak, 
hanem operaénekesnek készült. Kövi 
Szabolcs, zeneszerző és zenész, játszik 
furulyán, pánsípon és fuvolán. Nem-
csak művészként, zenészként érdemes 
rá odafigyelni, hiszen a világról alko-
tott képe is példaértékű, ráadásul ő is 
Almádi szerelmese. 

Az Almádi Hangok adásai mindig 
elérhetőek Balatonalmádi Város olda-
lán: 
https://balatonalmadi.hu/
balatonalmadi/almadi-hangok-podcast

ALMÁDI HANGOK – hallgassa Ön is!  
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Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

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




