
„Miénk itt a tér…”

Örömteli hírről adhatok számot a Kedves Olvasóknak!  2014. szeptember 17-én megtörtént a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság új épületének hivatalos átadása.
Az átadó  ünnepségen részt  vettek  az  Papp Károly r.  altábornagy  Országos  rendőr-főkapitány, a  Megyei
Rendőr-főkapitányság,  a  Kormányhivatal  és  Járási  Hivatal  vezetői,  a  Kapitányság  illetékességi  területén
található települések polgármesterei,  a történelmi egyházak és a jelentősebb társszervek, civil szervezetek,
intézmények képviselői. 

Az ünnepség napjára még a nap is kisütött, ezzel is fokozva az erre a napra már nagyon készülő állomány
hangulatát.  A gondozott környezetben elhelyezett szép, új, modern épületben izgalommal várták a kollégáim
az ünnepi pillanatokat, pedig már június 20-án birtokba vehették a kényelmes, irodákat, a kulturált szociális
helyiségeket. Egy európai színvonalú környezetben a munka is jobban megy, bár a kapitányság állománya
az ezévi és korábbi eredményessége alapján is bebizonyította, hogy megérdemli a jobb elhelyezést.

A Himnusz  és  Szózat  hangjai  Baksa  Kata  énekével  a  Készenléti  Rendőrség  zenekarának  kíséretében,
valamint a litéri Zöldág gyermek néptánccsoport (vezetőjük Pintér Katalin) bemutatója emelték az ünnepség
fényét.   
A  ceremónia  részeként  a  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  vezetője,  majd  Balatonalmádi  Város
polgármestere beszéde után dr. Kontrát Károly a belügyminisztérium parlamenti államtitkára hivatalosan is
átadta az új Kapitányság kulcsát. Az átadó ünnepség nagy meglepetése volt, hogy két vadonatúj szolgálati
gépkocsit is kaptunk ajándékba, hogy a rend megőrzése, a jó közbiztonság érdekében még hatékonyabban
tudjunk dolgozni.
Az új épület birtokba vételével kapcsolatos örömünket fokozta az a mindenfelől érkező segítség, amelyet a
civil  életből  kaptunk:  a  költöztetés,  a  szerelések,  a  berendezkedés,  a  fuvarozás,  a  cipekedés,  az  épület
környezetének  rendezése,  díszítése  az  ünnepségre  való  készülődés  során,  az  ollótartó  párna  készítése,
hangosítás, a fogadás széppé tétele.

Az új épületbe költözés nem járt jelentős változással az elérhetőségünkben!

NEM VÁLTOZOTT:
 A telefon/fax szám: 88/438-711, 593-910, 593-920, igaz Veszprémben veszik fel, de ugyan úgy 

kapcsolják a balatonalmádi munkatársakat, mintha itt szólna a telefon.
 Az e-mail cím: ugylet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
 Postafiók szám: 8220 Balatonalmádi, Pf: 46
 Engedélyügyi ügyfélfogadás rendje Balatonalmádiban:

H-K: 8-12, Sze: 8-15
Cs : 8-12 P: nincs

 Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtök 14-15 óra között, előzetes 
bejelentkezés alapján

 Balatonkenese Rendőrőrs elérhetőségei: 
Postacím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
Tel/Fax: 88/584-970
e-mail cím: Bkenese@veszprem.police.hu

VÁLTOZOTT AZ UTCACÍM: 
 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.

Segélyhívó számok: 107, 112 
Továbbra is kizárólag segélyhívásra, bűncselekmény, baleset bejelentésére használhatók! 

Őszinte szívvel köszönünk és fogadunk a jövőben is minden, a közösségért végzett munkánkat segítő jó
szándékot!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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