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Kik vagyunk mi? 
Bemutatkoznak a szerkesztőbizottsági tagok 

Balatonalmádiban a civil élet feltűnően gazdag, az Újság pedig 
ezzel a számmal kezdődően szeretné bemutatni ezeket a városi kö-
zösségeket. Ha már civil szervezetek, akiket az Újság mutat be, mi 
sem lehetne kézenfekvőbb kezdés, mint az Almádi Újság szerkesz-
tőbizottságának bemutatása. 

Eszter, Czuczor Sándor, Fábián Laci bácsi, Kovács Pista bácsi, 
Szolga Mária és Zatkalik András mind-mind örömmel fogadták az 
ötletemet, és válaszoltak három rövid kérdésre, melyek a következők 
voltak:
1. Milyen szálakkal kötődik Almádihoz?
2. Miért vállal civil munkát a városért?
3. 2020-at nem mi tervezhettük. Mindenki reméli azonban, hogy 
ez 2021-ben nem így lesz. Mit vár ettől az évtől?

Juhászné Vincze Eszter, felelős szerkesztő

1. 2000 óta élek Almádiban. Először 
a munkám miatt kötődtem ide, aztán 
a férjem miatt, akivel itt találkoztam, 
majd a gyerekeink miatt, akik már itt 
születtek. Szeretem Almádit, mert télen 
kissé álmos, de tavasszal ébred, nyáron 
pezseg, ahogy az egy balatoni város-
hoz illik, ősszel pedig mintha minden 
nap mosolyogna. Almádi olyan, mint 
mi vagyunk: a legtöbbször elégedetlen 
önmagával, többre vágyik, pedig csak a 
saját értékeit kellene szem előtt tartania 
és meglátni, hogy milyen csodálatos és 
mennyire szeretnivaló. 

2. Lassan 18 éve dolgozom az Új Almádi Újság szerkesztőbizott-
ságában, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mindig más szerepkör-
ben. Minden lapszám olyan, mint a saját gyermekünk; szívünket, 
lelkünket és legjobb tudásunkat beletesszük, és igyekszünk minden 
hónapban a legjobbat adni. Úgy gondolom, hogy fontos az a tájé-
koztatás, amit az Új Almádi Újság képvisel, még akkor is, ha a mai 
rohanó világban úgy tűnik, hogy egy papír alapú, hagyományos saj-
tóterméknek nincs jövője. A mi lapunkat mindenki olvassa, még 
az is, aki azt mondja, hogy nem. Ezért készül az újság: Önökért és 
Önöknek szerkesztjük.

3. Én örök optimista vagyok, hiszek a jóban, de főleg a „még 
jobb”-ban. Hálás vagyok a családomért, örömmel végzem a munká-
mat, bízom abban, hogy amit tervezünk, az megvalósul. Igyekszem 
minden napban megtalálni a jót, a szépet és azt, ami boldogságot 
ad. Így tettem eddig is és így teszek 2021-ben is.  

Czuczor Sándor

1. Ezer szállal. Elsősor-
ban emberi-baráti kapcso-
latok, majd intézményi és 
szervezeti kötődések, a vá-
ros és környékének gazdag 
történelme, végül pedig az 
itteni táj és annak ezeréves 
helynevei. Büszke vagyok 
rá, hogy immár harmincöt 
éve élek itt, és már régóta gyüttmaradtnak számítok az itteni embe-
rek szemében.

2. Civil munkát azért vállal az ember, mert természetesnek tart-
ja, hogy tennie kell Balatonalmádiért, hogy annak városiasodását 
a maga szerény módján elősegíthesse. Önzetlen munkát meg azért 
végez, mert könnyen és szívesen végzi, valamint tudja, hogy megfi-
zethetetlen. Olyanokkal dolgozhatunk együtt, akiktől sokat tanul-
hatunk emberségből, szerénységből és bölcsességből.

3. Nagyon sok mindent várunk természetesen, de majd meglát-
juk, mi valósulhat meg belőle. Az biztos, hogy a normális körülmé-
nyek nem maguktól térnek vissza, azt magunknak kell megterem-
teni. Még az is előfordulhat, hogy amit mi normálisnak véltünk 
eddig, az már nem működik, vagy nem úgy működik, ahogyan 
eddig megszoktuk. Japánban rácsodálkoztam az utcai járókelőkre, 
akik mindig száj-maszkot viseltek influenzajárvány idején. Mos-
tantól fogva ez itthon is megszokott gyakorlat lehetne. Virginiában 
nem emlékszem olyan boltra, ahol kilincs lett volna a bejárati ajtón, 
pedig nem mindegyik volt automata: több volt a forgóajtó. Hogy 
én magam mit várok? Inkább kit várok lenne a helyes kérdés. Nos, 
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a gyermekeimet, unokáimat és a barátaimat. Sok mulasztást kell 
behoznunk és ezeket sem telefonon sem pedig skype-on nem lehet 
maradéktalanul pótolni. A skype szóra pedig kellene találni egy jó 
magyar megfelelőt, mert a beszélke, a csevettyű, vagy az égbekiáltó 
nem vált be. Talán a netefon lehet a befutó...

Fábián László

1. Balatonszemesen szü-
lettem, pályakezdő pedagó-
gusként kerültem Almádi-
ba 1977-ben. 1980-tól 33 
éven át a Györgyi Dénes is-
kola igazgatójaként és gra-
fikusművészként lehettem 
részese városunk kulturális 
életének. Részt vettem az 
Almádiért Közalapítvány munkájában, öt évig a felelős szerkesztője 
voltam az Új Almádi Újságnak, többedik ciklusban vagyok a Helyi 
Választási Bizottság elnöke, kiállítások szervezésében, rendezésében 
veszek részt, a 16. kiállítást készítjük elő az aluljáróban, tehát nem 
unatkozom.

2. Nálunk a családban a közösségi munka természetes volt, 
mondhatni belenőttem. Pedagógusként és képzőművészként a kö-
zösségi munka szintén hozzátartozott, hozzátartozik a mindennap-
jaimhoz, de ezen túl valószínűleg én így érzem igazán jól magamat. 
Hiszek abban, hogy egy kisvárost igazán a kultúrája tesz értékessé, 
gazdaggá, és ez az igazi közösségformáló erő. 

3. Én is úgy vagyok, mint sokan mások...szeretném megérni a 
végét a járványnak. Várni már nem várok semmit ettől az évtől sem, 
örülök majd ha nem vesz el tőlünk annyit mint a tavalyi, esetleg 
kicsit vissza is ad belőle, addig meg rajzolgatok...

Kovácsi-Szolga Mária

1. Kovács István helytör-
ténész szerint a családom 
1623 óta lakik Balaton-
almádiban. Lehet, hogy 
régebb óta, de akkor még 
latinul írták az anyakönyvi 
kivonatokat, és Pista bácsi 
azt a nyelvet nem ismeri! 
Születésemtől itt élek, és 
most már úgy tűnik, hogy 
a halálomig ez nem fog vál-
tozni. Ahogy az Almádi Magazin köszöntőjében írtam: „Úgy öt éves 
koromban döbbentem rá, hogy Almádin kívül más városokban, or-
szágokban is élnek emberek. Nagyon sajnáltam őket ezért.” 

2. Főállásom mellett az újság szerkesztésében 12 éve működöm 
közre, és imádom. Az alapítvány kuratóriumába tavaly kerültem 
be, azt egyelőre nem tudom még, hogy imádom-e. Ezen kívül az 
Almádia Fórum adminisztrátora vagyok, amit néha kicsit sem sze-
retek, de finoman fogalmazva „rám maradt, mint szamárra a fül”. 
Idegtépő néha ez a feladat, de megmondom őszintén, ha nem len-
ne, hiányozna. Merthogy ez is Almádi, még ha néha annak az ár-
nyékosabb oldala is.

3. 2020-at nem mi terveztük, az biztos. Ennek az évnek a forga-
tókönyv írójától el kéne venni a képzeletbeli tollat, és soha többet 
a közelébe sem engedni. Remélem, hogy 2021-ben, ha apránként 
is, de elkezdünk visszarendeződni a régi életünkhöz úgy, hogy nem 
felejtjük el, amit a múlt év annyira szemléletesen bemutatott ne-
künk: aprók vagyunk, sérülékenyek, kiszolgáltatottak. Kicsit talán 

visszaveszünk a nagy egónkból, az értékrendjeink a helyükre kerül-
nek, és nem pusztul tovább sem a bennünk lévő, sem a körülöttünk 
lévő világ. 

Zatkalik András

1. Bár nem Almádiban 
születtem, de 5 éves ko-
romtól 18-ig ott éltem. A 
vasúti töltés mentén lak-
tunk, számunkra a vonat 
és az akkori - fás, bokros 
környék, a ma már lakóne-
gyednek számító agyagbá-
nya volt a mi „grundunk”. 
A káptalani erdőben szed-
tünk gyümölcsöt, tűzre való gallyakat. Anyám, aki az akkori tanács 
üdülőhelyi díj beszedője volt, mindenhova vitt bennünket, így aztán 
Káptalantól Budataváig, Sárkutáig megismertük a nagyközséget. 
Gyalog jártunk a Györgyi Dénes iskolába, később a sártortáborban 
(Verseny utca) volt anyám gondnok, neki segítettünk, illetve a ven-
dégeknek sátrat építeni. 

2. Mint újságíró, örömmel osztottam meg eddig is, s ezután is 
emlékeimet a városi lapban, de a városi eseményekről sokszor tudó-
sítottam a Regina Tv-t, a Balatoni Futárt, a megyei napilapot. Eny-
nyivel tartozom kedves városomnak. Szeretettel emlékszem egykori 
tanítóimra, tanáraimra (Skultéty Ibolya néni, Ilike néni /Lőrincz 
Gyuláné/, Örzse néni, Szentmiklóssy Lászlóné /Gizi néni/, Becker 
Lászlóné /Szerda néni/ stb., akik utamat egyengették.

3. 2021-től mindenekelőtt a  járvány befejeződését várom. Ma-
gánemberként Juliska lányom sikeres középiskolai felvételét, leg-
kisebb fiam, Ferike kedvvel teli iskolakezdését, egy kiszámítható 
turisztikai szezont, továbbá sok és színvonalas sajtómunkát - ma-
gamnak. Várok továbbá egy támadásoktól, durva vitáktól mentes 
városi és országos politikai hangulatot, együttműködést minden-
kitől, aki szereti Almádit, s bízik abban, hogy ez a város méltó a 
további fejlődésre.

Kovács István

Kovács Pista bácsival volt 
alkalmam személyesen be-
szélgetni. Pontosabban mi-
vel Pista bácsi nem használ 
emailt, így csak személye-
sen volt alkalmam feltenni 
neki ezt a három kérdést. 

Pista bácsi egy szóval 
válaszolt arra a kérdésre, 
hogy milyen szálon kötődik Almádihoz: sok. Aztán elmesélte, hogy 
1623-ig visszamenőleg anyai nagyanyai ágon a családjában minden-
ki almádi, azon belül is vörösberényi. 

Második kérdésemet udvariasan kijavította: „Legyen inkább, ha 
megengeded: mi inspirálja Önt, hogy segítse Almádit a fejlődés-
ben?” Természetesen megengedtem. Pista bácsi az édesapját idézte: 
„Ha valaki kéri tőlem a gatyámat, odaadom!” „Meg hát az az igaz-
ság, hogy szeretem Almádit. Máshogy ez nem menne” – tette még 
hozzá.

Pista bácsinak nincsenek nagy elvárásai 2021-től, bár azt hiszem, 
ha mindenki egy dolgot mondhatna, amit szeretne ettől az évtől, az 
az lenne, amit ő is kíván: tűnjön el a vírus, és többet ne kelljen ilyen 
jellegű pusztítással szembenéznünk.

Nádas Panna

Szolga Mária (mellette Veszeli Lajos 
alapító)
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Átadták a „Jó tanuló – Jó sportoló” és a 
„Kiváló kulturális tevékenységért” díjakat 

2020. évben a „Jó tanuló - jó sportoló” díjat kapott: 

Ács Gergő, a Györgyi Dénes Általános Iskola 
8.a osztályos tanulója 

Magatartása és szorgalma is példamutató, tanulmányi eredménye 
valamennyi tanévben kitűnő volt. Rendkívül törekvő, maximalista, 
önmagával szemben is magasra teszi a mércét, céljai elérésében tán-
toríthatatlan, kitartó. 

Sokszor vett részt tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön mind 
iskolai, mind megyei és országos szinten, ahol kiemelkedő ered-
ményeket ért el társaival. Az elmúlt tanévben tagja volt a Bolyai 
matematikaverseny megyei győztes, az országos versenyen 8. helyen 
végzett csapatnak. Gergő iskolai viselkedésében szabálykövető, kö-
telességtudata kiemelkedő. Közösségben kitűnően alkalmazkodik 
a különféle helyzetekhez, kooperatív, ha szükséges alkalmazkodó 
személyiség. 

Gergő 4 éves kora óta sportol, focizik. Az Almádi Focisuli csa-
patában kezdett el ismerkedni a foci alapjaival, a Balatonalmá-
di Sportegyesületben lett igazolt játékos. Kivételes labdaérzékére, 
ügyességére, célratörő, alázatos hozzáállására a szakemberek hamar 
felfigyeltek, így az elmúlt években a Veszprémi Utánpótlás Labda-
rúgó Egyesületben sportol. Gergőt kiemelkedő tehetségű és szorgal-
mú labdarúgónak tartják, nagyon ígéretes, szép sportkarrier állhat 
előtte, több nagy múltú és hírű egyesület érdeklődik iránta, szeretné 
soraiban tudni. 

Göde Petra, a Györgyi Dénes Általános Iskola 
8.a osztályos tanulója 

Tanulmányi eredménye valamennyi tanévben kitűnő volt. Tan-
órákon jól motiválható, rendkívül aktív, szívesen vállal plusz fel-
adatokat, melyeket igényesen készít el. Munkához való hozzáállása 
kitartó, megfigyelőképessége alapos, pontos. Érdeklődési köre sok-
oldalú. Intelligens, kommunikatív, karakán egyéniség. Rendszere-
sen vett és vesz részt tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön több 
tantárgyból is. 

Valamennyi iskolai rendezvényen lehet rá számítani, sőt lehet rá 
építeni. Az iskola sportéletében is meghatározó szerepet tölt be.

Az osztály közösségi életében szívesen vállal vezető szerepet, szí-
vesen képviseli társait. Viselkedése kiegyensúlyozott, igazi közösségi 
ember. Felelősséget érez társai iránt is. Tanáraival szemben udva-
rias, tisztelettudó. Petra egész kis kora óta rendszeresen sportol. A 
Györgyi Dénes Iskola kézilabdacsapatában kezdett kézilabdázni, itt 
ismerkedett meg a sporttág alapjaival. Hamar kiderült, hogy Petra 
labdaügyessége átlagon felüli, kiemelkedett társai közül. Jelenleg a 
Siófok KC U14 I. osztályú és U15 I. osztályú csapatában játszik. 

Mesics Borbála, a Vörösberényi Általános Iskola 
8.a osztályos tanulója

Bori 1. osztályos kora óta kimagasló tanulmányi eredményt ért 
el, mindig kitűnő volt. Soha nem elégedett meg a jóval, számára 
a kitűzött cél a kiváló elérése volt. Szorgalmával, tehetségével, kor-
osztályának is példát mutat, eredményeivel saját társait is motiválja, 
és nem utolsó sorban öregbíti iskolánk jó hírnevét. A sport is ki-
tartásra, önfegyelemre nevelte kisgyermekkora óta. A futás fontos 
számára, az utóbbi 2 évben heti 5 edzésre jár, egész nyáron, a szü-
netben minden héten hetente 5x járt be Veszprémbe. Bori koráb-
ban lovagolt is. 2 éves volt, amikor először ült lovon, 5 évesen már 
futószáron ment egyedül. Kiváló sportoló. Szorgalmas munkájának 
köszönhetően az iskolai versenyek mellett egyesületi versenyeken is 
kiválóan szerepelt. 

Gombás Petra, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tanulója 
Gombás Petra (alias Gomba) gondos családi légkörben nevelke-

dik. Jó szellemi képességekkel rendelkező, intelligens, példás maga-
tartású és szorgalmú diák. Tanulmányi eredménye szép, egyenlete-
sen jó. Igyekvő, univerzális beállítottságú. Sok időt áldoz a sportra, 
mellyel tiszteletet vívott ki az osztályban. Őszinte és nyitott, udva-
rias társaival és a felnőttekkel szemben is. 2014-ben ismerkedett 
meg az atlétika világával, első edzőjének köszönhetően. Eredetileg 
futónak szerették volna nevelni, de nem igazán húzott arra a szíve, 
így kipróbálta a nehéz atlétikát az első edzésén. Eleinte mindhárom 
versenyszámban indult, súlylökésben, diszkoszvetésben és kalapács-
vetésben, ami a későbbiekben a fő száma lett. Az első nemzetközi 
versenyén serdülőként vett részt, 2016-ban az U16-os Válogatott 
Viadalon, ahol a kalapácsvetés versenyszámát meg is nyerte. Ha be-
szélgetek vele, mindig eszembe jut egy régi mondás:„Tedd, amiben 
hiszel, hidd, amit teszel”

2020. évben a „Kiváló kulturális tevékenységért” 

díjat kapott:

Pató Ágoston Boldizsár, a Györgyi Dénes Általános Iskola 
6. osztályos tanulója 

Pató Ágoston Boldizsár a balatonalmádi  Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola 6. osztályos tanulója és a Veszprémi Petőfi Színház ifjú 
tehetsége. Ágoston egészen kicsi korától aktívan bekapcsolódott és 
belenevelődött a kulturális életbe, hiszen bátyja, Bálint több fősze-
repet alakított és alakít a Veszprémi Petőfi Színházban. 

Ágoston zenei tehetségét a Kósa György Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola zongora és gitár tanszakán is folyamatosan fejleszti. 
Rendszeresen vesz részt szolfézsversenyeken, ahol nagyszerű ered-
ményeket ér el.

A különböző jótékonysági eseményeket Ágoston rendszeres részt-
vevőként, szép énekhangjával teszi még emlékezetesebbé. Ágoston 
nagyon sokoldalú, igényessége nemcsak az éneklésben, de a tanu-
lásában és az élet minden területén is megmutatkozik. Számos ma-
tematika, magyar versenyen vett már részt, ahol mindig az élme-
zőnyben végez. 

Határozott véleménye van, melyet mindig kifejezésre juttat, ez-
által segíti és színesíti a tanórák lendületes haladását. „Költői vé-
nájának”, olvasottságának köszönhetően az irodalom-tananyagot és 
az irodalomórákat egy-egy általa költött verssel, fogalmazással teszi 
érdekesebbé, emlékezetessé. 

Tehetségét, ahol csak teheti, a közösség javára fordítja. Hálás, 
hogy Balatonalmádi és az iskola közösségét támogathatja tehetsé-
gével.
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Pató Bálint, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
12 osztályos tanulója 

Bálint szeretetteljes, gondos családi légkörben nevelkedik. Jó 
mentális képességekkel rendelkező, intelligens, példás magatartású 
és szorgalmú diák. Közösségi munkája is kiváló, megbízható tanu-
ló. Az évek során a tanulmányi eredménye folyamatosan emelkedő 
tendenciát mutat, a jó és a jeles között alakult. Többször vállalt ön-
ként feladatokat tanulmányi téren is. Jó előadói érzékkel rendelke-
zik. Mind a tantestületi, mind a kortársai által támogatott közösségi 
elvárásoknak igyekszik megfelelni. Barátságos, vidám természetű. 
Őszinte és nyitott, udvarias társaival és a felnőttekkel szemben is. 
Bálint optimista, magabiztos, megnyerő fellépése jól illeszkedik 
céljai megvalósításhoz; hitvallása: „Én számomra az a feladat, hogy 
szeretetet tudjak adni a nézőknek, és már ez jó érzéssel tölt el engem.” 
Bálint a színházban alakított főszerepei, szerepei által is öregbíti is-
kolája hírnevét. Széles skálán mozog Bálint társadalmi felelősségvál-
lalásának tevékenységi köre is; a legfiatalabbaktól a szép korúkig, 
mindenkihez örömmel megy, hogy énekével, fellépéseivel „örömet 
tudjon adni”. Bálint életében fontos szerepet játszik a folyamatos 
szakmai képzés. Tudásszomja, érdeklődése, akarata, elhivatottsága 
megkívánja, hogy folyamatosan képezze magát, az elérhető, számá-
ra legjobb tanároknál, akitől úgy szakmailag, mint emberileg na-
gyon sokat tanul. Igényessége nemcsak a tanulásában, éneklésben és 
annak fejlesztésben, hanem minden pillanatban jelen van. 

Szabó Balázs Ágoston, a Vörösberényi Általános Iskola 
8.a osztályos tanulója 

Ágoston alsó tagozatos kora óta az iskolai versmondó versenyek 
sikeres és tehetséges előadója, illetve győztese, az iskolai kulturális 
rendezvények állandó szereplője. Szerény, mégis színpadra termett, 
erős előadói tehetséggel rendelkező, remek humorérzékű, intelligens 

fiú. A Mátyás király Emlékév országos Történelmi esszé pályázaton 
fogalmazásával a 3. helyen végzett. Önálló versfilmmel részt vett a 
Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett Nemzeti VERSeny 
elnevezésű országos versmondó versenyen. Veszprémi Főegyházme-
gyei Hittanverseny: Búzától az Oltáriszentségig - Fénykép kategória 
3. helyezés. Állandó fellépője a Zeneiskola rendezvényeinek, aktí-
van részt vesz a zeneiskolai alkalmakra összeálló zenekarok munká-
jában. A IV. Veszprémi Gitár Kamaraversenyen a Czúni Vilmossal 
alkotott gitárduójuk bronz minősítést szerzett.

A Balatonalmádi Tenisz Klub „nem hivatalos” fotósa, minden 
fontos eseményről az általa készített, egyedi látásmódú fotósorozat 
jelenik meg a klub közösségi felületein. 

Nádas András, a Kósa György Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola növendéke

Nádas András általános iskolai tanulmányait a balatonalmá-
di Györgyi Dénes Általános iskolában végezte, 2009-től a Kósa 
György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Első hangsze-
rének a hegedűt választotta, majd 3 évi hegedű tanulmányok után 
zongorázni is elkezdett, amin a mai napig játszik. Hangszeres és 
szolfézstudása, valamint szép énekhangja kimagasló.

Kedvenc zeneszerzői Chopin, Liszt Ferenc, Glinka-Balakirev és 
Debussy, mely zeneszerzők műveit kiemelkedően, nagy szeretettel 
adja elő. Zeneiskolai szolfézs tanára Nádasné Varga Katalin, zongo-
ratanára Tumpek Melinda. A fentieken túl András gimnáziumi ta-
nulmányaiban is sikeres, informatika és fizika tantárgyból országos 
döntőbe jutott, matematika versenyen megyei 2. helyezést ért el. 

Nádas András zenei tehetsége, muzikalitása kimagasló, sokrétű és 
különleges, zeneszeretete, szorgalma példaértékű, kulturális terüle-
ten kiemelkedő teljesítményt nyújt Balatonalmádi jó hírét emelve. 

Dr. Kepli Lajos polgármester és Dudás Zsolt, a Humán Bizottság elnöke a díjazottak körében
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Kiegészítés
Előző (decemberi) számunk utolsó oldalán Kompolthy Jóbról a 
híres világutazóról szóló, képekkel illusztrált cikk kiegészítéseként 
megjegyzendő: 

Az Almádi P-Art Alapítvány városunk tisztelete jeléül az almá-
di hírességek Pantheonjában 2020 augusztus 20.-án felállíttatta 
Kompolthy Jób fehér mészkőből készült mellszobrát, Beretvás Csa-
nád szobrászművész alkotását. A tengerésztiszt portrészobra az öreg-
hegyi nyári szobrász művésztelepen készült.

Veszeli Lajos 

Egy különleges születésnap 
krónikája 

Rendkívüli helyzetekben rendkívüli megoldásokat kell alkalmaz-
ni – gondolhatta Veszeli Lajos, amikor egy valóban nem mindenna-
pi születésnapi összejövetellel lepte meg jó barátját, a 75. esztendős 
Czuczor Sándor címzetes gimnáziumi igazgatót, történészt, újság-
írót, városunk ismert lokálpatriótáját.  

A résztvevők meglepetésszerűen csaptak le az ünnepeltre, akit 
egy beavatott családtagjának segítségével sikerült kicsalni a háza 
elé. 

Az Almádi P-Art Alapítvány és az Új Almádi Újság képviselői a 

háza kapujában köszöntötték az ünnepeltet.

fotó: Koszteczky László

Miközben Czuczor Sándor a kapuból szemügyre vette az utcán 
maszkban toporgókat, csendes hümmögésbe és torokköszörülésbe 
kezdett, majd sűrű bajuszigazgatásra váltott, és mivel ezen tevé-
kenységek egyike sem használt, megpróbálkozott az egyik lábáról a 
másikra, majd másik lábáról az egyikre állással, de még  mindig nem 
találta a szavakat. Ez a tény sokat elmondhat a meglepetés erejéről, 
mert azért legyünk őszinték, Sándornak a szavakkal ritkán adódhat-
tak problémái az életben. 

Ezt a feszültséget mindenképpen oldani kellett, pukkant tehát 
néhány pezsgősdugó, amihez - hála Kiss Mária szerető gondosko-
dásának, valamint a P-Art Alapítvány elnökének, és a kuratórium 
tagjainak -  akadt műanyag pezsgőspohár, friss pogácsa damaszttal 
bélelt kis kosárkában, egy torta, díszzacskóban ajándék. Természe-
tes dolgok ezek az utca közepén egy szürke decemberi délutánon,  
pandémia idején, miközben a tíz fős „tömeg” figyelemmel hallgatja 
Veszeli Lajos születésnapi köszöntőjét, az ünnepelt pedig a bajusza 
igazgatása közben mintegy véletlenül a szemöldökét is végigsimítja. 
Ha pedig már úgyis arrafelé járnak az ujjai, megvakarja kicsit a sze-
meit is. Biztos allergiás a hidegre. 

Mire a festőművész az ünnepi beszéd végére ért, és megemelte a 
születésnapos előtt az 50, azaz ötven éves sapkáját, az ünnepelt meg-
találta elveszettnek hitt hangját, és olyannyira visszatért lelkileg is 
a társaságba, hogy nótázással és önfeledten jókedvű anekdotázással 
zárult a köszöntés, amit az utcán éppen arra sétálók, kerékpározók 
is derűs mosollyal nyugtáztak.

Isten éltessen, kedves Czuczor Sándor! 
Szolga Mária

Lapzártánk után került sor Balatonalmádi új sportközpontjának 
hivatalos átadójára, melyet január elejétől vehetett birtokba a Bala-
tonalmádi Sportegyesület. A beruházás a kormány 681 millió forin-
tos támogatásával készült el. A vírushelyzet miatt szűk létszámban 
megtartott ünnepségen részt vett Dr. Szabó Tünde, sportért felelős 
államtitkár, Dr. Kontrát Károly, parlamenti államtitkár, országgyű-
lési képviselő, Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi város polgármestere 
és Ács Attila, a Balatonalmádi Sportegyesület elnöke. Februári szá-
munkban bővebben beszámolunk városunk új létesítményéről. 

Fotók: Balatonalmádi SE FB oldala

Átadták a sportközpontot
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Egy nem látható új esztendő elébe…
Nagyon hosszú évtizedek óta először nem tud biztosan tervezni új 

esztendőt az emberiség. Legalábbis a modernnek nevezett korszaká-
ban. Ha pedig nem tud, vagy bizonytalan, akkor annak súlyos kiváltó 
oka(i) van(nak). 

Rátelepedett a világra egy láthatatlan rém, mely markában tartja 
azt az embert, aki hitel hitte, mi több: gőgösen vallotta, hogy ura a 
Földnek. Döbbenten tapasztaltuk, hogy nem. Bár a korábbi természe-
ti katasztrófák (földrengések, vulkánok kitörése, hegyomlás, árvíz stb.) 
megmutatták, hogy erőben fölöttünk állnak, de a járvány ijesztő árnya 
mindenki elől eltakarta a napot. Különösképp a „civilizáltnak” ön-
minősített világot érte váratlanul, s övön aluli ütésként a Covid. Van 
ebben jócskán cinizmus, hiszen Afrikában, Ázsia számos országában 
egyéb járványok eddig is (és párhuzamosan a mostanival is) tizedelték 
a népet, csakhogy ami messze van tőlünk, az kevésbé félelmetes…

Az önhittséggel, dölyffel teli amerikai és európai polgár csak 
legyintett az előbbiekre, nem változtatott semmit életstílusán akkor 

2020. utolsó naplementéje - fotó: Fényes Lóránd

Hirdetési felületeket kínálunk több méretben a 2021. évi 

Balatonalmádi Információs füzetbe!

 
További információk:

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
Tourinform Iroda
Balatonalmádi, Városház tér 4.
Email: balatonalmaditurizmus@gmail.com
Tel: 88/ 594-081

Balatonalmádi cégek, vállalkozók, szolgáltatók!

sem, amikor már látható volt, hogy Kína, majd Olaszország csapdába 
esett. Utaztak, hordozták a fertőzést egészen addig, míg józan és 
drasztikus lépésekkel be nem vezették a korlátozásokat szerte a 
világban. Bekövetkezett a megtorpanás, a visszahőkölés, a félelem 
máig is tartó időszaka.

És ebben az időszakban kell, kellene terveznie jövőt kisembernek, 
családnak, vállalkozónak, településnek, országnak. Bár itt az oltó-
anyag, de a vírus még nagyon sokáig állja szilárd bástyáival az ellentá-
madásokat.

Mi legyen hát a korábban józannak vélt terveinkkel: családalapítás-
sal, építkezéssel, a vállalkozás bővítésével, a megszokott ütemű fejlesz-
tésekkel, gondtalannak remélt perceinkkel, napjainkkal?

Lennie kell egy befejezésnek (ennél szörnyűségesebb járványok – 
pestis, feketehimlő – visszabújtak rejtekükbe!), mert ezért küzd ku-
tatók, orvosok hada, s odaföntről a Mindenható is le fog tekinteni 
hitevesztett népére… és ha így lesz, az elveszett hónapok pótolhatók 
lesznek.

Zatkalik András



8

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Mák, mákos guba és mákos bejgli
Egyetemi vizsgák után, vagy diákok egymásközti beszélgetései-

ben lehetett hallani a csodálatot kifejező kommentálást: „Mekkora 
mákja volt”, illetve „Nagy mákja volt”! Mások inkább a „mázli” 
szót használták a mák helyett, holott annak korábbi és hosszabb 
formája volt. Mindkettő szerencsét jelentett és tudós nyelvészek a 
jiddis, az óhéber és az asszír gyökerekig vezették vissza, ahol a „csil-
lagistenek otthona” jelentéssel bírt.

Használtam én is nyakra főre, de legin-
kább a mák forma ragadt meg a memó-
riámban, talán a kellemes gasztronómiai 
asszociációk miatt. Ünnepi ételnek szá-
mított minden mákos étel és főleg akkor, 
amikor már nem volt nagy kertünk, ahol 
a mákvirágokat a csörgő gubók váltották 
fel. Átvitt értelemben a mákvirágok mi 
voltunk a két öcsémmel együtt, a mák-
gubók pedig ellenséges katonák, aki-
ket le kellett kaszabolni időről-időre. A 
menetrendszerű pofozás sem riasztott el 
bennünket ezektől a hadműveletektől, 
mert diófánk nem lévén, a mák helyett 
természetesen a diós süteményeket ked-
veltük jobban. Amint fogyott a kert, 
illetve elköltöztünk Tolnából a Balaton 
mellé, azonnal előrébb rukkolt minden 
étel, amiben csak mák volt: mákos tészta, 
mákos guba, mákos rétes és ezek fölött 
toronymagasan a mákos bejgli.

Mind a mai napig megmaradt azon-
ban a mákos bobajka elsőbbsége Szent-
este ebédjére, amelyet felejthetetlen felségem hozott haza Vas vár-
megyéből. Nagymamájától örökölte, aki nem bolti kiflit használt 
hozzá, hanem maga készítette a tésztáját. Tettük ezt mi is pár évig, 
de a kapkodás vagy a kényelem csak legyőzte a hagyományőrzést és a 
halgombócleves után mindig mákos bobajka következett. Ezt azon-
ban illett volna már mákos gubának nevezni, de az álságos gyakorla-
tunk megőrizte a bobajka elnevezést.

Gimnazista koromban a mákos tészta miatt kellett három nap után 
otthagynom a menzát, amelyre bejáróként különben sem voltam 
jogosult. A jobb sorsra érdemes Csokonai étteremben, Keszthelyen 
ugyanis kölcsönjeggyel is be lehetett settenkedni egészen addig, amíg 
az ember nem vétette magát nagyon észre. Már pedig én azt tettem a 
jegyüzér barátommal együtt, mert mindjárt az első napon sima tész-
taköret volt, a második napon mákos tészta és a harmadikon pedig 
darás, vagy más néven grízes tészta. Érdeklődést színlelve megkérdez-
tük a pincért, hogyan tudtak annyi megmaradt mákostésztát egy éj-
szaka alatt kimosni, hogy egy mákszem sem látszott a dara borításon. 
Zokon vette, méghozzá olyannyira, hogy a felügyelő tanár segítségé-
vel tüstént eltiltott mindenféle menzai molesztálástól és jogosulatlan 
jegyhasználattól. A barátom megúszta, mert keszthelyi volt, de vala-
mi abnormális módon mindketten rászoktunk a tésztaételekre.

Otthon azonban nem kellett ilyen vitába keverednem, mert a heti 
kétszeri tésztás nap sohasem következett egymás után, pedig nem 
vetett fel a pénz bennünket sem. Felvidéki rokonaink pedig olyany-
nyira kedvelték a mákot, hogy a szilvás gombócot is abba hemper-
gették a szokásos dara helyett. Mondogatták is hogy a mák összeköti 
a középeurópai népeket, mivel a szlovákok és a lengyelek is imádták 
a mákos ételeket. Mindezt Káplán Erika juttatta eszembe, amikor 
a világhálón talált egy aranyos kis térképet. Nem tudom megállni, 

hogy ne mellékeljem. Élesen elválik ugyanis Közép-Kelet-Európa a 
nyugattól és a kelettől is a mákosbejgli kultuszával, ami különösen 
karácsonykor érhető tetten. 

Nem is bírtam magammal, rögtön utánanéztem, hogy honnan 
ered a mák és a bejgli szavunk, mert akár mi is hozhattuk volna ma-
gunkkal Belső-Ázsiából, ahol mind a mai napig nagy kultusza van a 
máknak, bár teljesen más okokból. Nos, több lexikon és szótár átla-
pozása után meg kellett állapítanom, hogy a mák szláv eredetű. Eu-
rópában a csehek termelik a legtöbbet, mi csak a mákony szavunkkal 

járultunk hozzá a nyelvi gazdagodáshoz, 
de ennek már más a jelentése. Régebben 
még altató értelemben is használták, 
nem csupán ópium jelentéssel, amire a 
kisgyerekeknek adott mákgubó-főzet a 
bizonyíték Zalától egészen a Nyírségig. 
Ma viszont kisgyerekeknek még vélet-
lenül sem adnak ilyesmit, sőt nyugaton 
még a felnőtteknek is tiltják a mákos dol-
gokat. Szem és fültanúja voltam Észak-
Walesben, hogy a barátom sógora, aki 
a parti őrség helikopteres pilótája volt, 
nem szállhatott fel egyik nap, mivel mák-
kal beszórt zsemlét evett. Lehetett vagy 9 
kóbor mákszem azon a péksüteményen, 
de a szabályzat nem ismert kivételt, vic-
celni sem lehetett vele.

Ugyanezt tapasztaltam 25 éve Virgi-
niában, amikor a karácsony előtti be-
vásárlás során hiába kerestem mákot 
a nagyobb élelmiszerboltokban. Végre 
találtam egy helyen két kis üvegcsével, 
amiben még öt deka sem gunnyasztott. 

Érdeklődésemre a boltvezető azonnal behívott az irodájába és kö-
zölte, hogy a monitoron figyeltek mit matatok azon polcon olyan 
hosszan és a kettő fiola is túlzás szerintük. Belesápadt, amikor azt 
mondtam neki, hogy még 10 sem lenne elegendő. Hiába próbáltam 
nyugtatgatni, hogy a hagyományos mákos bejglihez kell, ő ilyen tör-
zsi szokást Amerikában nem ismert és nekem is azt tanácsolta, hogy 
ne forszírozzam a dolgot. Mák viszont kellett és egy alexandriai kis-
boltban meg is leltem a szükséges mennyiséget, ahol egy zsákban vá-
rakozott türelmesen. Óvatosan megkérdeztem a szimpatikus eladót, 
hogy netán negyed kilót is megkockáztathatok-e mire felnyerített és 
azt mondta, magyarul, hogy nyugodtan, mert kell a bejglihez és kü-
lönben meg ő is magyar.

A bejgli szavunk még első ránézésre sem finnugor vagy török ere-
detű, hanem bajor vagy osztrák, bár egyesek szerint sziléziai, ahol 
szintén németül beszéltek egykor. A beugen ugyanis a hajlítani igéből 
ered és a beugel arrafelé patkó alakú volt egykor. Még Amerikában is 
használnak egy hasonló szót, a bagelt, ami viszont nem patkó alakú, 
hanem középen lyukas és émelyítően édes. Majdnem annyira, mint 
nálunk a máktorta, amit Pécsett kóstolhattam meg először és azóta 
nálam a tömény nemcsak rövid italt jelent. El lehet cukrozni a mákos 
nudlit és a mákos rétest is, de ezt ellensúlyozandó találták ki élelmes 
háziasszonyok a tökös-mákos rétest.

Siettem is haza az Újvilágból, barátaim pedig tüstént meghívtak 
egy mákosguba partira, mert élménybeszámolómból sohasem hiá-
nyozhatott a mákos kalandom sem. Alsóörsön akkora adagot főztek 
nekem, hogy háromszor evett belőle mindenki, mégsem fogyott el. 
Másnap kötelességemnek éreztem, hogy külön köszönetet mondjak 
a pazar fogadtatásért és felhívtam a háziasszonyt, akinek negyedórás 
dicshimnuszt zengtem a konyhaművészetéről. A vonal másik végén 

Mákosbejgli térkép és körkép Kelet-Közép-Európában. 
https://www.reddit.com/r/europe/comments/ki5ra4/christmas_poppy_seed_rolls/



9

2021. január Krónika

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

enyhe kacarászás jelezte, hogy hízelgő hívásom jól is esett, csak az 
utolsó mondat után utáni csönd lett gyanús. Azzal fejeztem be ugyan-
is köszönetemet: „Csöpikém, a te mákosgubád felejthetetlen élmény 
marad nekem mindig.” Egy hosszúnak tűnő perc után jött a közlés, 
hogy őt még soha nem hívták Csöpikének, ráadásul legalább egy éve 
nem főzött mákosgubát! Még azt is megkérdezte, hogy kit tisztelhet 
bennem, mert a hangom nem ismerős. Bemutatkoztam és elnézést 
kértem, ha netán félretárcsáztam a számot. Többet nem tudtam mon-
dani, mert családom minden tagja hentergett már a röhögéstől, ami 
átragadt rám is. Azóta szállóige lett nálunk a Csöpikém, valahányszor 
ismeretlen számot hívok vagy pedig mákosgubát készítünk.

Czuczor Sándor

Helyreigazítás
Az Új Almádi Újság decemberi száma 3. oldalán megjelent „Nyo-
mot hagyott Berényben” című nekrológban sajnos egy lényeges be-
tű-elírás történt. A HUNOK helyett KUNOK a helyes történelmi 
tény. Köszönet Győri Márti olvasónknak, hogy felhívta a figyelmet 
erre! 

Veszeli Lajos

Biztonságos Óvoda 
A közlekedésre neveléssel rendszeresen 

és folyamatosan foglalkozik Óvodánk a 
nevelő és oktató munkánk során. Jó kap-
csolatot ápolunk a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság Megelőzési csoportjával is, 
akik segítségével 2019. óta újra részt ve-
szünk az Ovi-zsaru programban.

2020-as évben negyedik alkalommal hir-
dette meg a Biztonságos Óvoda programot 
az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési 
Bizottsága a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével. 

Örömmel csatlakoztunk ehhez a programhoz, hisz óvodánk ki-
emelt figyelmet fordít a gyermekek biztonságos közlekedésének 
felkészítésére. 

A Biztonságos Óvoda program célja, hogy az óvodás korú gyer-
mekeket felkészítse a tudatos és biztonságos közlekedésre, hogy 
vészhelyzetben helyes döntést tudjanak hozni, kialakítsa a gyer-
mekekben a közlekedési kultúrát (közlekedési attitűd, közlekedési 
képességek), közlekedési magatartást és fejlessze a közlekedéshez 
szükséges képességeket (térbeli tájékozódás, figyelem, emlékezet).

Ennek érdekében a program szakmailag támogatja az óvodá-
kat, a korcsoport sajátosságait figyelembe véve, az óvodai nevelési 
programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági módszertan és 
oktatási segédletek megismertetésével, mely által az intézmények 
közlekedésre nevelési tevékenységének támogatása.

Sikeresen teljesítette Óvodánk a kiírt pályázatot, így 2020. dec-
ember 9-én a Balatonalmádi Rendőrkapitányság nevében Simon 
Gergely Máté rendőr őrmester adta át a Biztonságos Óvoda címet.

A Biztonságos Óvoda program hozzásegítette Óvodánkat a közle-
kedésre nevelés sokoldalú komplex feldolgozására, átfogó megvaló-
sítására, a nevelési programba való hosszútávú beépítésére.

Beckerné Sabján Ottilia
Almádi Magocskák Óvoda, Óvodavezető
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Karácsony a Vörösberényi Iskolában 

Az iskolákat és a rendezvényeket érintő korlátozások miatt a ka-
rácsonyi ünnepséget nem a megszokott formában tarthattuk. A 
3. évfolyammal rendhagyó módon készültünk fel arra a feladatra, 
hogy az iskola közösségét az utolsó napon ünnepélyes hangulat-
ba varázsoljuk. Karácsonyi filmet készítettünk, melynek ihletét az 
ünnepvárás adta. Bepillanthattunk a családok életébe, adventi ké-
szülődésébe a szülők házi videói nyomán. Az iskolai karácsonyozás 
örömteli momentumait követtük nyomon, majd a meghitt, kedves 
perceket felemelő éneklés zárta a katolikus templom új orgonájával, 
melyet Tóth István József kántor szólaltatott meg. Köszönjük a se-
gítségét, támogatását minden közreműködőnek!

Trázsi Erika, Purgel Henriett

A világ legnagyobb tanórája - 
Élet-fa pályázat nyertesei

A Vörösberényi Általános Iskolások 2. évfolyamos diákjai, Bala-
tonalmádiban, a Séd-patak öreg odvas fűzfájáról készült pályamun-
kájukkal 2. helyezést értek el. Pályázati nyereményüket társasjáté-
kokra költötték. Gratulálunk és sok vidám, játékos percet kívánunk 
nekik! Köszönjük Trázsi Erika tanárnőnek a fényképet.

Kenguru hírek
Az Országos Kenguru Matematikaverseny tavaszi, megyei fordu-

lóját a járvány meghiúsította, ezért arra az idei tanév szeptemberé-
ben került sor. Diákjaink az alábbi szép eredményeket érték el: Ber-
ki Boróka (3. a osztályos tanuló) megyei 13. helyezett, Bódi Tamás 
(5. osztályos tanuló) megyei 3. helyezett, Boros Lilla (5. osztályos 
tanuló) megyei 11. helyezett, Balogh Enikő (6. b osztályos tanuló) 
megyei 10. helyezett, Literáti-Nagy Dorottya (6. a osztályos tanuló) 
megyei 20. helyezett, Szabó Zénó (7. osztályos tanuló) megyei 14. 
helyezett, Szántó Dániel (7. osztályos tanuló) megyei 16. helyezett, 

Bagarus Andor (8. b osztályos tanuló) megyei 16. helyezett, Czúni 
Vilmos (8. b osztályos tanuló) megyei 19. helyezett lett.

Gratulálunk nekik és felkészítő pedagógusaiknak: Bucsyné Mé-
szöly Judit intézményvezető-helyettesnek, Kovács Katalin és Ko-
vácsné Ulrich Julianna tanárnőknek és Zanathy László intézmény-
vezető úrnak!

További sikereket kívánunk!

Világgyalogló nap 
Az ősszel lezajlott Világgyalogló napon az iskola túraszakkörösei 

teljesítették a vállalt 6 km-es távot. Sportteljesítményük elismeré-
seképp Czene Attila olimpiai bajnok aláírásával ellátott emléklapot 
kaptak a Magyar Szabadidősport Szövetségtől.

Berényi kosaras hírek

Sok tanulót megmozgató sportág iskolánkban a kosárlabda. Saj-
nos ezen az őszön a koronavírus beleszólt életünkbe. Az edzéseket 
évfolyamonkénti bontásban meg tudtuk tartani, de a diákversenye-
ket nem lehetett megszervezni. Hogy mégse maradjunk vetélkedés 
nélkül, házi bajnokságot szerveztünk a harmadik, illetve negyedik 
évfolyam részére. A gyerekek boldogan fogadták a játéklehetőséget 
és örömteli kosarazás zajlott a tornateremben. Mindkét évfolyam-
ban három csapat versengett egymással. Körmérkőzést játszottunk, 
meccsenként 2x10 percben. A negyedikeseknél a Girl Power és a 
Küklopszok csapatát megelőzve a Köcskék győzedelmeskedtek. A har-
madikosoknál a győzelmet a Kosaras Titánok szerezték meg, meg-
előzve a Kosaras Cowboyokat és az MKOSZ-Berény csapatát. Minden 
résztvevő csapat oklevelet és csokoládét kapott. Házi videófelvétel is 
készült, így a szülők is részesei lehettek az eseményeknek.

Purgel Henriett
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Adománygyűjtés a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

A Györgyi Dénes Általános Iskola örömmel csatlakozott a Ba-
latonalmádi Szociális Központ - Legyen az adomány hagyomány!  
- elnevezésű adománygyűjtéséhez, mely nehéz sorsú családokat és 
időseket hivatott támogatni.

Diákjaink rengeteg adományt gyűjtöttek (édességet, játékokat 
egyaránt) és boldogan csomagolták a gondosan összeállított, édes-
séggel teli ajándék cipősdobozokat. Jó volt látni a csillogó szemeket, 
a szorgos kis kezeket és az örömet, hogy részesei lehetnek egy jó 
ügynek. 

Reméljük adományozó és önkéntes tanulóink példáját jövőre 
még többen követik majd, és az adomány valóban hagyománnyá 
válik iskolánkban!

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK! HÁLÁS 
KÖSZÖNET MINDEN TÁMOGATÁSÉRT!

Dobos Ivett

Kedves Olvasók!
Örömmel adjuk hírül, hogy intézményünk Gondos Panni Szoci-

ális Központ néven, elkötelezetten várja Önöket az új esztendőben 
is.

Társadalmi szinten a szociális szakma megbecsülése rendkívül 
alacsony. Jól jellemzi a szociális ellátórendszer helyzetét egy keleti 
bölcsesség: „egy egész növekedő bambuszerdő susogása nem jár olyan 
robajjal, mint egyetlen fa kidőlése”. E sorok sűrítve érzékeltetik azt, 
hogy a szociális szervezetek -miközben munkatársaik elhivatottan 
teszik dolgukat- többnyire csak akkor kerülnek a nyilvánosság ref-
lektor fényébe, ha valós vagy vélt mulasztásuk okán egy-egy esettel 
összefüggően felelőst kell találni. Csapatunk régi célja volt, hogy 
fordítsunk ezen a helyzeten és kilépjünk a szociális intézményekre 
jellemző arctalanság mögül, és az itt élőknek -azon túl, hogy család-
barát módon szolgáltatunk megnevezzük önmagunkat. Hosszú ide-
je kerestük azt a személyt, akinek életpályája, kliens és életszeretete 
azonos lehet a mi szervezeti célkitűzéseinkkel. 

Emberi és kiemelkedő hivatásbeli tálentuma, elköteleződése alap-
ján az intézmény szakmai közösségének választása Dr. Gondos Anna 
(1947-2003.) pszichológus, családgondozó, tereptanár személyére esett. 

Ki is volt ő? Többek között a rendszerváltás előtti időszak első 
családgondozóinak egyike, a szociális segítő képzés módszertaná-
nak kidolgozója, tanára, a Gordon- módszer egyik meghonosítója, 
a szülésre felkészítő hazai programok elindítója. Dr. Buda Béla így 
ír róla: „Az alapdallam mindig az volt, hogy Panni ott volt, lelkesített, 
dolgozott, áldozatokat hozott, nem rivalizált, nem törekedett vezetés-
re, ügyek, emberek érdekelték, sajátos kovász volt, amely erjesztette és 
formálódni engedte a dolgokat, de visszavonult, amikor a sikert kellett 
volna learatni.”

A példaképünkké emelt kolléga hivatalos neve ugyan Dr. Gon-
dos Anna volt, azonban mivel mindenki csak Gondos Panninak 
nevezte és ő is azt szerette, ha kollégái így hívják, ezért gyermekeivel 
történt előzetes egyeztetés alapján a szakmai közösség is immár nevé-
nek ezt a változatát viseli. Ez a változat tükrözi a szociális hivatás 
pozitív, humánus elemeit is leginkább, és ez adja vissza a névadó 
játékosan elhivatott személyiségét is. Névadónk életútját a ma élő, a 
szakmaterületen kiemelkedő pályatársai emlékirataiból szerkesztett 
könyvből részletesen meg lehet ismerni. („Gondos Anna emlékére”; 
Társadalomtudományi füzetek I. SÍK Kiadó, Budapest 2007). 

Kérjük forduljanak hozzánk továbbra is bizalommal az új évben 
is, családi, idősügyi, gondozási, gyermekjogi, gyermekjóléti, pszi-
chológiai, jogi kérdésekben!

Boldog új évet kívánunk Önöknek!
Dr. Sajtos Ildikó és munkatársai
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A Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülének hírei  

A Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete az elmúlt 2020-as évben, 
működésével a megváltozott körülmé-
nyek között is biztosította a legfontosabb 
törekvését, hogy az egyesület céljait meg-
valósítva, a térségünkben élő családok 
életében részt vegyünk, őket segítsük 
minden elérhető módon.  

Munkatársaink akár online felületen, akár a megengedett kiscso-
portos találkozók keretében, minden hozzánk forduló tagtársunk-
nak, és érdeklődőnek adott lehetőséget a tanácsadásra, képzésekre, 
és segítséget nyújtó megoldásokra. 

Egyesületünk vállalása szerint, a számunkra legfontosabb értéket, 
a családokat, és azok segítését helyezzük előtérbe, igazodva a lehető-
ségeinkhez, és a szabályozásokhoz. 

Munkánknak, vezetőségünknek, és tárgyalásainknak köszönhető-
en a közvetlen tárgyi adományok lehetőségét is nyújtottuk a nehéz-
ségek és a járvány ellenére. 

Partnereinkkel együttműködve többször tudtunk év közben is 
segíteni adományosztással. Az év utolsó időszakában pedig az élel-
miszermentésbe kapcsolódva minden héten osztjuk a közeli lejáratú 
élelmiszereket a rászorulóknak és tagtársainknak, melyet folytatunk 
az idei év során is. 

Nagy sikerrel vettünk részt a karácsony előtti tartós élelmiszer-
gyűjtésben is.

Reménykedünk benne, hogy az idei 2021-es évben nemcsak on-
line térben tudunk kapcsolatot tartani tagjainkkal, és közösségépítő 
programjaink rendezvényeink is megtartásra kerülhetnek. 

A személyes találkozás, kapcsolattartás az együtt töltött hasznos, 
és szórakoztató közös időtöltés nekünk is nagyon hiányzik, várjuk a 
programokat tagcsaládjainkkal, barátainkkal. 

Reméljük, hogy a vírushelyzet miatti korlátozások után életünk 
visszatér a régi kerékvágásba, és minél hamarabb találkozhatunk 
önökkel, veletek. 

Keressenek bennünket, az elérhetőségeinken, csatlakozzanak 
hozzánk, vagy a meghirdetett programjainkhoz, képzéseinkhez, ta-
nácsadásainkhoz. 

Kívánunk egészségben, tervekben, és megvalósításban gazdag sze-
retetteljes 2021-es új esztendőt. 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Emléktáblát díszíti a Baross utcai Szabó Pékség boltjának falát. 
A P’art Alapítvány állítatta Szabó Gyula pékre és feleségére emlé-
kező táblát a család támogatásával. Az avatóünnepséget a szervezők 
a járvány miatt elhalasztották, de bíznak abban, hogy márciusban 
megtarthatják. Az alapítvány részéről Veszeli Lajos nyilatkozott a 
megyei napilapnak: Van nálunk Almádiban egy legendás pékség, ahol 
kilenc után általában már nincs kenyér, reggelente türelmes sorban vár-
ják az emberek, hogy bejussanak, és még Füredről is átjárnak kenyérért. 
Nem új keletű ez a dolog, hiszen 1936 óta töretlen a tradíció. A teljes 
interjú a veol.hu oldalon olvasható. 
Gratulálunk! 

Benedek Anna, elnök

forrás veol.hu,  fotók: Sági Ági
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Légy Máltai önkéntes!
“Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre? 
Dicsérj meg másokat! Vágysz kedvességre? Légy kedves!”- mondta 
Böjte Csaba. Szeretnél segíteni másokon? Légy az önkéntesünk!

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat balatonalmádi csoportja ren-
geteg adományt, ruhaneműt, bútort, játékot kap a jólelkű adako-
zóktól. A gondot az eljuttatása jelenti a rászorulóknak, akik sokszor 
nem mernek kérni. Ha ismersz olyanokat, akiknek gondot jelent 
a bútor, ruha, cipő, játék megvásárlása, vedd fel velünk a kapcso-
latot, írd meg, mire lenne szüksége. Mi igyekszünk összeállítani és 
csütörtökön 14-15 h között vagy egyeztetett időpontban átveheted 
nálunk a Veszprémi út 89-ben (festékudvar).

Örülünk, ha távolabbi helyre is tudsz vinni, hisz tudjuk jól, hogy 
az ország más megyéiben talán még nagyobb szükség van az ado-
mányokra.

Ezeken a telefonszámokon érsz el minket: 
Fürgéné Illési Gabriella 20/351 5303
Csetényi Katalin 30/255 6086
Kertész Gabriella  20/353 8084
Töltési Erzsébet 30/971 9446

 
Az almádi csoport 1994-ben alakult, jelenleg 30 önkéntessel mű-

ködik. Fűzfőn a Jókai u.19-ben nagyobb bútorraktárunk is van, ez 
FB oldalunkon megtekinthető.

Célunk a rászorulók segítése, jobb életre motiválása, a hit megtar-
tása és továbbadása. 270 családot segítünk, közte két 10 gyerekest 
is! 

Az elmúlt év nehéz kihívások elé állított minket. A járvány miatt 
az önkormányzati támogatásunk 0 Ft lett, pedig a felajánlott búto-
rok beszállítását, a konzervek megvásárlását ebből finanszíroztuk. 
Köszönjük minden adományozónknak, aki feleslegessé vált tárgya-
in kívül élelmiszerrel, vagy pénzadománnyal támogatott minket! 
2021-ben erre még nagyobb szükségünk lesz! Segíts te is, ha tudsz!

Mit csináltunk 2020-ban?

Csütörtökönként nyitva voltunk, és bár okt.2-tól megint 
„zárva” vagyunk, ügyeleti rendszerben mégis működünk. A 
bejelentkezőknek kérésük szerint összeállítjuk az adományt. Hogy 
tetszik lenni? Telefonon a karanténban élő idős emberek magányát 
enyhítettük. Májusban élelmiszercsomagot vittünk a járvány alatt 
nehéz helyzetbe került embereknek. Tanszereket adományoztunk 
tanévkezdésre a családoknak a CsodaTáska nevű akcióban. 
Novemberben a Nemzet kenyere programban 200 kg lisztet 

Utak egymáshoz
Év végére már senki nem lepődött meg rajta, hogy a megszokott 

karácsonyi menetrend helyett rendhagyó módon tudott csak együtt 
ünnepelni a város. Mindig másra vágyunk, mint ami van: amikor 
a karácsonyi készülődés közepén még a gyertyagyújtás, a városi ka-
rácsony, és az adventi vásár is kipipálandó feladat, hiába szeretjük, 
mindenkiben ott motoszkál, hogy milyen jó lenne egy csendes ka-
rácsonyi időszak. 

Idén ezt is megkaptuk. De szívesen rohangált volna mindenki 
egész decemberben egyik rendezvényről a másikra, és szívesen fo-
gadtuk volna mosolyogva az olvasókat, akik közül a téli szüneti zár-
va tartás miatt más években ilyentájt sokan meglátogatnak minket. 
Olyankor tudjuk igazán értékelni ezeket, amikor nincs rá lehetősé-
günk; amikor ezt mind nem szabad.

Mi, Almádiak nem törődünk bele abba, hogy teljesen elszige-
telődjünk egymástól. Itt addig-addig gondolkozunk és próbálko-
zunk, amíg megtaláljuk az egymáshoz vezető utat – még ha az út 
nem a megszokott és könnyen járható is. Almádiban ezek az utak 
is legyűrhetők. Legyűrhető a nyaktörő meredekségű Budai Nagy 
Antal utca, ahonnan egy-egy sikeres könyvkiszállítás után lefele 
ereszkedve a könyvtár futárai néha elfehéredett ujjakkal szorították 
a Pannónia piros autójának fogódzóját. De legyűrhető a hosszú és 
kaptatós Vöröshegyi út is, amiről az Aranyeső utca nyílik: egy es-
tére ott is fénybe borult az egyik ház ablaka, mint Almádi jelképes 
adventi kalendáriumának 16. állomása, és bizony, rengeteg Vadász 
vállalkozott a hosszú sétára. És úgy látom, mostanában a jelképes 
utakon is megtalálják egymást az emberek. Karácsony előtt nem 
tudtam úgy elmenni a szökőkútnál, hogy ne lett volna valaki a Re-
mény fájánál, az üzeneteket olvasgatva. Ettől a látványtól mindig el-
mosolyodtam: Almádiban a korlátozások csak még erősebbé tették 
az összetartozást. 

Új évbe léptünk, és legszívesebben mindannyian el is felejtenénk 
az előzőt, úgy ahogy volt: vírusostul, korlátozásostul, tilalmastul. 
De talán van valami, amit érdemes lenne megtartanunk 2020-ból. 
Azt a kitartást, amivel az almádiak arra törekedtek ebben az idő-
szakban is, hogy megtartsák az emberi kapcsolataikat, és legfőkép-
pen, hogy megtartsák egymást. Mert néha egy ici-pici dolog is elég 
ahhoz, hogy érezzük: nem vagyunk egyedül. 

Nádas Panna

tudtunk szétosztani. Decemberben az „Adni öröm!” akcióban a 
füredi és a veszprémi SPAR üzletekben végzett gyűjtésből 70 nehéz 
sorsú családnak juttattunk élelmiszercsomagot.

Rekordmennyiségű, 205 db cipős dobozt kaptunk és továbbí-
tottunk  dec.21-én a karácsonyi MosolyManók akcióban. Hálásak 
vagyunk azoknak, akik egy hatgyerekes családnak rajtunk keresztül 
kerékpárt ajánlottak fel, illetve annak a vállalkozónak, aki december 
21-én 40 élő fenyőfát ajánlott fel a rászorulóknak. Köszönjük Szíj-
ártó László plébánosnak, hogy tartós élelmiszergyűjtésével segítette 
a rászorulóinkat.

Köszönjük mindenkinek, közte a Gondos Panni Szociális Köz-
pontnak, a Nagycsaládosok Egyesületének, Faust Gyula református 
lelkésznek, Karáth Gábor hitoktatónak, az Ételdobozos csapatnak, 
hogy segítették munkánkat!
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Bútorjavítás és összeszerelés
Vállalom lapra szerelt bútorok 

(Mömax, Möbelix, Jisk, KIKA) 

összeszerelését, beépítését. 

Továbbá vállalom már meglévő 

bútorainak helyszíni átalakítását, javítását. 

Forduljon hozzám bizalommal!

Baranyai Gábor T.: + 36 20 360 4660

Bolhapiac lesz
január 31-én a városi piactéren.

Az Amaretto Due cukrászda több rúd beiglit ajánlott fel 
az ünnepek előtt a Vöröskereszt almádi szervezetének. 
Az adományt a Családsegítő munkatársain keresztül 

juttattuk el oda, ahol szükség volt rá. 
Köszönjük a támogatást!

„Az a Körözött”
Bizony sokaknak összefut a nyál a szájában, ha meghallja a szót 

körözött, és működik a pavlovi ösztön, persze csak azoknál, akik 
nem egy rendőrségi eljárásra gondolnak. Ebben Balatonalmádi ko-
rosabb lakosai sokkal inkább érintettek, hiszen (az én véleményem 
szerint) a világ legfinomabb körözöttes kiflijét itt lehetett enni. Ré-
gen volt, de minden szó igaz. Utasellátó presszó, alias Resti.

Még abban a korban voltam, mikor még csak nagymálnát, vagy 
bambit ihattam a restiben, de a körözöttes kifli iránti imádatom 
már akkor kialakult, amit csak itt lehetett vásárolni.

Az említett étel elkészítése nem egy nagy durranás, hiszen csak 
össze kell keverni a hozzávalókat, és már kész is, de, csuda vigye el, 
mégsem olyan. Akkor még nem volt „Erős Pista-Édes Anna”, meg 
hasonló „kegyszerek”, mégis ez az étel a maga egyszerűségében, íz 
világában utolérhetetlen.

Próbáltam ezerszer, de olyat még soha nem sikerült készítenem 
(lehet, hogy a régi emlékek megszépülnek, és ezért). Igaz, akkor 
csak egyfajta kiflit lehetett kapni, jót, ma hiába lehet 15 félét vásá-
rolni, egyik sem olyan.

Emlékszem két hölgy volt a pultban, egy ősz hajú, és egy fekete, 
ők csinálták ezt az ételcsodát, talán 1 forint 70 fillérbe került.

Biztos vagyok benne, hogy a Michelin ételellenőre is csillagos 
ötöst adott volna a „Mi körözöttes kiflinkre”.

Vass Csaba 

forrás: MTVA archívum

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
Balatonalmádi Anno II. és III kötete

Almádi Füzetek I-XV. 
Almádi Újság Reprint kiadás

Káptalanfüred évtizedei képekben
Almádi képeslapok Veszeli Lajos festményeivel  

(csak a Tourinform Irodában kaphatók)

Az Almádiért Közalapítvány által kiadott, helytörténeti 
könyvek megvásárolhatók:  Tourinform Iroda – 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Papír- írószer és 

könyvesbolt – Balatonalmádi Baross G. u. 51.; Kölcsey 
Könyvesbolt – Veszprém Cserhát lkt. 7.

OLVASSA ÖN IS BALATONALMÁDIT! 
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Almádi Értéktár
VILÁGKÖRÜLI HAJÓZÁSI TELJESÍTMÉNYEK
ifj. Kopár István
(1953. március 8. Budapest - )
tengerészkapitány, vitorlásoktató, üzemmérnök, közgazdász

1971-ben a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett. 
Elvégezte a Testnevelési Főiskola edzői szakát, a Budapesti 
Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Hajózási főisko-
lai szakát és a Külkereskedelmi Főiskolát. 1971-től 1984-ig 
a Mahart Tengerhajózási Üzemigazgatóságnál matróz, rádiós, 
gazdasági tiszt. 1984–1998-ben a Mahart Balatoni Hajózási 
Leányvállalatnál, Balatonalmádiban állomásvezető.

1965-től vitorlásversenyző. Kormányosként versenyzett Ka-
lóz, Finn dinghy, Star és Soling osztályokban.

1984-ben - az országban elsőként - alapított vitorlásoktató 
és kikötői szolgáltatásokat nyújtó vállalkozást a Balatonon és 
kidolgozta a szezonnyújtást szolgáló marina lánc hazai beveze-
tését. A Mahart munkája nyomán bővítette balatoni kikötőit 
vitorlás marinákkal.

1990-91-ben - első magyarként - kerülte meg a Földet, 
egyedül, egyetlen kikötéssel (Perth) az öt (5) legdélebb száraz-
földi fok megkerülésével, a Salammbo nevű Balaton 31-es tí-
pusú hajóval, az adott hajóméretben és útvonalon világrekord 
sebességgel (125 tmf/nap).

1992-ben indult az America 500-on (Atlanti-óceáni átkelő 
verseny) ahol a Kolumbusz verseny egyetlen magyar hajójá-
nak kapitányaként, Cittel Lajos versenyzőtársával kategóriá-
jában a második helyen végzett (Abszolútban a 19. helyen 23 
nemzet 146 hajója között). 

1995 első felében – első magyarként - kerülte meg a hírhedt 
Agulhas fokot nyugati irányban, mialatt egyedül vitorlázott 
egy 37 lábas vitorlást Durbanból (Dél-Afrika) Savannába 
(Georgia, USA), 65 nap alatt, egyetlen kikötéssel (BVI).

1995-ben – első magyarként - indult az ARC ’95-ön (At-
lanti-óceáni átkelő versenyen) és Sörös Jenő versenyzőtársá-
val elnyerték a legjobban küzdő versenyzők díját – Kapry’s 
Trophy -, mert a rajtot 4 nap 4 órával lekésve is (szárazföldi 
technikai akadály) a mezőny első kétharmadába végeztek.

1996–1997-ben a Hong Kong Challenge földkerülő vitor-
lásversenyen a MOL-HUNGARIA 1100 nevű hajóval (Tripp 
55’) - a magyar vitorlás történetében először és azóta egye-
dülállóan - magyar csapatot indított és elnyerte a Sir Edward 
Heath Kupát a leggyorsabb földkerülő hajó kapitányaként.

2018-19-ben harmadszor vitorlázta körül a Földet. Másod-
szor egyedül hajózva, először partraszállás nélkül, 66 esztendős 
korában 263 nap, 1 óra és 30 perc alatt teljesítette a Golden 
Globe Race földkerülő szóló vitorlásversenyt. A Golden Globe 
Race a sporttörténet leghosszabb versenye, a szuper Marathón 
és a modern technika kizárásának köszönhetően a legnehe-
zebb Földkerülő vitorlás verseny. A 18 elrajtolt hajó közül a 
negyedik helyen ért célba a franciaországi Sables d’Olonne 
kikötőjébe. Mivel az előtte befutókról bebizonyosodott, hogy 
külső segítséget kaptak a navigációhoz, őt kellett volna győz-
tesnek kihirdetni.

Az International Association of Cape Horners (IACH) örö-
kös tagjává választotta és ő az ötödik a világon, aki a Golden 
Globe Race-t teljesítette (beleértve az elsőt: Sir Robin Knox-
Johnstont).


