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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

ALMÁDINFO – 2021. március
A vírushelyzetről 

Egy éve, hogy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal, de folyamatosan 
küzdünk a koronavírus-járvány-
nyal. A leghosszabb, korlátozásoktól 
mentes időszak a nyári főszezont és 
az ősz egy részét jelentette, de a ta-
valyi tavasz és az idei tél az almádiak 
számára sem volt könnyű. A szigo-
rú szabályok súlyosan befolyásolták 
életünket. Zárva vannak a közösségi 
tereink, az éttermek, kávézók csak 
elviteles szolgáltatást vagy kiszál-
lítást kínálnak, maszkot hordunk és fertőtlenítünk, hogy óvjuk 
magunkat és egymást. Balatonalmádiban szerencsére nem fordult 
elő különösen nagyszámú megbetegedés és kevés súlyos esetről, el-
hunytról tudunk, így elmondhatjuk, hogy az országoshoz képest 
Almádiban jobb a helyzet. Az itt élők az első pillanatban megértet-
ték, hogy miért van szükség a korlátozásokra, a közterületek lezárása 
kapcsán sem tapasztaltunk ellenállást, mindenki számára azonnal 
világos volt, hogy mindennemű tilalom bevezetésére a saját egészsé-
günk érdekében van szükség. 

Mivel itt a turizmusból élő vállalkozások vannak többségben, in-
kább anyagi szempontból érintett városunk, főleg az elő- és utósze-
zont tekintve. A főszezonra nem lehet panaszunk, hiszen pl. strand-
jaink rekordösszegű bevételt hoztak. Az emberek inkább belföldön 
nyaraltak, így a nyári hétvégeken szinte megtelt a város. 

Almádiban az egészségügyi dolgozók után már az idősek oltása 
is zajlik, s bízunk abban, hogy a korlátozásokat mielőbb fel lehet 
oldani, és életünk visszatérhet a normál rendjéhez. 

A 2021. évi költségvetésről 

Anyagilag nem csak a turizmusból és vendéglátásból élő vállalkozá-
sok szenvedik meg a vírushelyzetet, hanem maga az önkormányzat is. 
Bár a tavalyi szezon bevételei miatt jól zártuk a 2020. évet, idén lénye-
gesen nagyobb hiánnyal nyitottunk, mint az előző esztendőben. Ez 
nem a vírus kapcsán keletkező kiadások miatt van, hanem a központi 
elvonások, az adóbevétel-elmaradások és a tervezett adóemelések, új 
adónemek illetve bevételi források bevezetésének tilalma miatt. Gya-
korlatilag nehezebb volt az idei költségvetést összeállítani, mint tavaly. 
300 millió forint hiánnyal indultunk neki a tervezésnek, és tulajdon-
képpen minden költségvetési sort megkurtítottunk. Önkormányzati 
forrásból nagyobb fejlesztés vagy beruházás idén nem várható, kivétel, 
ha sikerül az adott célra pályázati pénzt nyernünk. Saját erőből út- 
vagy járdaépítésre, illetve csapadékvíz-elvezetésre minimális összeget 
tudunk fordítani, de a legtöbb támogatás kiutalása is elmarad. Ezek a 
csökkentések és a tavalyi évi megtakarítás segített abban, hogy a 2021. 
év költségvetését stabil számokkal tudtuk elfogadni. Büszkék lehetünk 
arra, hogy Balatonalmádinak hosszú évek óta mindig biztonságos a 
költségvetése, hitelfelvétel vagy nagyobb önkormányzati vagyon érté-
kesítése nélkül is biztosítani tudja az egyensúlyt és tartalékot is tud 
képezni.  

A megszorított költségvetés észlelhető lesz több területen is. Idén 
sem tudjuk számottevően támogatni civil- és sportegyesületeinket és 
hiába szeretnénk saját erőből fejlesztéseket végrehajtani a közterülete-
inken, a strandokon, a parkokban, az önkormányzati tulajdonú épüle-
teken, erre idén csak kkorlátozottan lesz anyagi lehetőségünk. 

Mikor Balatonalmádi polgármestere lettem, úgy terveztem, hogy 

2021-re már látványos eredményeink lesznek, hogy másfél év elteltével 
már kézzel fogható és szemmel látható változásokat tapasztalunk kör-
nyezetünkben. Sajnos, a járvány átírta a terveket, nem csak az enyé-
met, de Önök közül is sokakét. Az én terveim azonban nem szálltak 
el, csak időben eltolódtak, amint a járványhelyzet véget ér és az anyagi 
lehetőségek ismét adottá válnak, megvalósítunk minden elképzelést. 

Strandjainkról 

Ahogy arról már korábbi interjúban beszéltem, a strandokat idén 
az Önkormányzat üzemelteti, én vagyok a strandi alkalmazottak 
munkáltatója, az egyéb strandüzemeltetési feladatokat pedig a hiva-
tal és a strand dolgozói látják el. Igyekszünk minden évben növelni 
a színvonalat, ez részben strandfejlesztési pályázatok útján történik, 
de mint tudjuk, a minőség nem kizárólag pénz kérdése. Idén változ-
tattunk a tavalyi rendszeren, a strandi feladatokat a hivatal részéről 
nem egy konkrét személy irányítja, hanem minden részfeladat ellá-
tását szakemberre bíztuk, legyen szó pénzügyi, személyügyi, szerve-
zési vagy műszaki kérdésről. 

Tudjuk azonban, hogy a strandüzemeltetés nem a hivatalnál van 
a legjobb helyen és nem ez a legoptimálisabb forma. Hosszabb tá-
von ezen változtatni szeretnénk és a legjárhatóbb út valószínűleg az 
lesz, ha a strandokat egy önálló intézménybe szervezzük ki, hiszen 
a város legnagyobb bevételi forrása elbír egy saját intézményt. A 
részletek még kidolgozás alatt vannak. 

Jelenleg még zajlanak a felújítási munkálatok, a Kisfaludy Prog-
ram III. és IV. ütemében összesen 180 millió forint összeget nyert a 
város, mely a strandok minőségének javítását szolgálja. A III. ütem 
már befejeződött, a IV. ütemben pedig a zöldterületek megújításán 
lesz a hangsúly. Káptalanfüreden új bérelhető kabinok is épülnek, 
megújul a bejárat előtti burkolat és javítjuk a csapadékvíz-elveze-
tést. A Wesselényi strand nyugati oldala is átalakul, nem csak a zöld-
felület lesz szebb, de a régi szivattyúház is átkerül a föld alá, vagyis 
a strand eddig elhanyagolt nyugati része minőségi változáson megy 
keresztül. A Budatava strandon pedig a teljes pázsit felújításra kerül. 
A munkálatok reményeink szerint a szezonra elkészülnek, s a városi 
fürdők minőségileg megújulva várják majd a látogatókat. Azonban 
további forrásokat kell felkutatnunk, hiszen a strandok rekonstruk-
ciója még tovább kell, hogy folytatódjon. A Budatava strandon pél-
dául a büfésor és a főépületek teljes átépítésére van szükség. Ezen 
tervek megvalósításához több 100 millió forintos forrást kell keres-
nünk, ez tehát már a jövő zenéje, de én azon vagyok, hogy ezek az 
elképzelések mielőbb megvalósulhassanak. 

Az Almádi30-ról 

Balatonalmádi fejlesztése közös célunk. Az önkormányzati ciklus 
elején, még a vírus megjelenése előtt létrejött egy civil kezdeménye-
zés, melyet Kajári Gyula képviselőtársunk hívott életre és Almádi30 

Káptalanfüredi strand - forrás strand.hu

Dr. Kepli Lajos polgármester
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néven vált ismertté. Civilek, helyi lakosok és szakemberek ültek 
össze és ötleteltek azon, hogy mi legyen Balatonalmádi hosszabb 
távú jövője. Jómagam is részt vettem ezeken az összejöveteleken, 
ahol konstruktív viták zajlottak. Elkészült egy tervezet, amely túl 
sok meglepetést nem tartalmaz, hiszen olyan ötletek, tervek, elkép-
zelések vannak leírva, melyek már a kampányidőszakban is sorra 
előkerültek. Mondhatnám, hogy nincs új a nap alatt, de jó látni a 
lakosság egy szegmensének véleményét a fejlesztési és befektetési el-
képzelésekről. Természetesen több eleme is egyezik az önkormány-
zat meglátásával, de azt tudni kell, hogy az Almádi30 nem azonos 
a városvezetés stratégiai terveivel. Ez egy olyan segédlet számunkra, 
amelynek alapján a különböző dokumentumokat, Helyi Építési 
Szabályzatot és Településfejlesztési Stratégiát felül tudjuk vizsgálni, 
és segít abban, hogy meghatározzuk a középtávú jövőt. Természete-
sen nekem is megvannak a saját, egészen konkrét elképzeléseim, az 
Almádi30-ra pedig civil koncepcióként tekintek. Rendkívül hálás 
vagyok mindenkinek, aki ebben részt vett, hiszen rengeteg energiát 
és tudást fektettek abba, hogy elkészüljön ez a fejlesztési koncepció. 

A régi focipálya területéről 

Vannak olyan tervek, melyek megvalósításához egyértelműen a 
magántőke bevonására van szükség. Ilyen például a régi focipálya 
területe. Bármilyen fejlesztést is tervezünk erre a területre, itt már 
milliárdos nagyságrendről van szó, ez saját erőből, még állami 
forrással kiegészülve sem tud megvalósulni. Hivatalosan elfogadott 
verzió arra vonatkozóan, hogy mi lesz a régi focipálya területével, még 
nincs. Tervek és elképzelések vannak csupán. Az önkormányzatnak 
először fel kell vázolni a célkitűzéseket, hogy milyen hasznosítást 
tervezünk erre a területre, ezt követően pedig meg kell találni hozzá 
azt a partnert vagy befektetőt, aki hajlandó az önkormányzattal 
együttműködni és tőkét biztosítani a terv megvalósításához. A 
területet semmiképpen sem szeretnénk eladni, sokkal inkább 
az a célunk, hogy itt egy olyan beruházás valósuljon meg, amely 
az önkormányzat számára hosszú távon is bevételt biztosít. Akár 
kikötő, akár vendéglátóhely, akár szálláshely, akár bármi más egyéb, 
a cél az, hogy a terület a városé maradjon, és folyamatos hozamot 
biztosítson számunkra. Az eladás hiába jelentene egyszeri óriási 
bevételt, utána nekünk már nincs ráhatásunk a terület jövőjére. A 
mi célunk az, hogy megőrizzük ezt a vagyont és hosszú távon jól 
hasznosítsuk. Meg kell szüntetni a jelenlegi áldatlan állapotokat, 
gondolok itt például a Négyméteresre, ahol mielőbb kulturált 
körülményeket kell teremteni. Akár egy új városközpont is 
kialakulhat ezen a területen, de nem lakások és társasházak építésére 
gondolok, hanem egy olyan helyre, ahová a helyiek és a turisták 
is szívesen ellátogatnak, ahol sétálni, korzózni lehet, például egy 
olyan vitorláskikötő mólószárnnyal, melyhez hasonló Alsóörsön 

is található, hiszen mi is szeretnénk növelni a sétálható vagy 
horgászható partszakasz hosszát. Bármi is valósul meg, az a célunk, 
hogy a Négyméteres egy sétálható, városi partszakasz maradjon. 

10.000 lakos felett

A régi sportpálya környéki területeken mindenhol új beruházás 
készül el a közeljövőben. A volt Váci iskola épületében hamarosan 
átadásra kerül a rekreációs központ, a régi Nevelőotthon területén a 
kemping bővítése kap helyet és villapark épül, a Kristóf Motel is új 
tulajdonossal kezd hamarosan új életet. Ez azt jelenti, hogy Balaton-
almádi e területe végre felébred a jelenlegi, tetszhalott állapotból és 
megújul, pár éven belül rá sem fogunk ismerni erre a városrészre. Jó 
lesz látni azt, hogy ez a vízzel borított, dagonyás és kissé igénytelen, 
magára hagyott Balaton-part mivé tud fejlődni. Nyilván nem példa 
nekünk Balatonfüred semmilyen szempontból, mi Almádit szeret-
nénk a maga hangulatával és jellegzetességével őrizni és fejleszteni. 
A kisvárosiasságot teljesen megtartani azonban nem lehet, hiszen - a 
KSH január elsején kiadott adatai alapján - a lakosságszám most 
már 10.000 fő fölé emelkedett, folyamatosan épülnek új házak, la-
kások, gyarapszik a település. Látszik, hogy Almádi népszerű hely, 
sokan költöznek, költöznének ide, ennek a folyamatnak valószínű-
leg az infrastruktúra és az adottságaink fognak majd határt szabni. 
Nem célunk, hogy több tízezres nagyvárossá változtassuk Almádit. 
Földrajzi adottságaink miatt nincsenek akkora szabad területeink, 
ahová bármilyen szolgáltató szektort vagy ipart lehetne telepíteni, 
bár a városnak nem is ilyen jellege van. Hegyek és a Balaton által 
körbezárt terület a miénk, egyedül Fűzfő irányában, a Lozsánta le-
het még fejlesztési helyszín, ott azonban a tulajdonosi szerkezet mi-
att szinte lehetetlenség nagyobb területeket vásárolni és egyéb célra 
hasznosítani. A Helyi Építési Szabályzat módosítására ez év végéig 
van lehetőségünk, jelenleg a tervezési folyamatban vagyunk. Az el-
múlt 5 évben összegyűlt valamennyi igényt most kötjük csokorba, 
ebből készül majd egy koncepció, amit végigviszünk a tervezési fo-
lyamaton, ezt követően tárgyalja meg a testület a módosításokat. 
Hétről hétre rengeteg igény érkezik pl. az átsorolással kapcsolatban, 
vannak kérdések, melyek praktikusak lennének, de évtizedek óta 
nem történt meg az előrelépés. Most ez a HÉSZ módosítás sok eset-
ben megoldást fog majd adni. 

Elképzeléseink, terveink csak arra várnak, hogy mielőbb megva-
lósítsuk őket, s ha a vírushelyzet és anyagi lehetőségeink megenge-
dik, tovább fejlesztjük a mi kis városunkat. 

Dr. Kepli Lajos polgármester 

Régi focipálya területe - forrás:  porgegrundol.blog.hu
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Kérjük ossza meg 
véleményét, javaslatait!
Tisztelt balatonalmádi lakosok!

A képviselőtestület 259/2020 (IX.24.) sz. határozatában a város 
hosszútávú, legalább 10 éves kitekintésű, fejlesztési koncepciójának 
előkészítésével kapcsolatban hozott döntéseket. A határozat szerint 
„a koncepció előkészítésének módszere szakértő iránymutatása szerinti 
ütemterv alapján rendszeres, nyilvános konzultációk, műhelymunka.” 
A képviselőtestület rögzítette, „hogy a fejlesztési koncepció célja, hogy 
Balatonalmádi Város jövőképe egységesen és határozottan jelenjen meg 
az integrált településfejlesztési stratégiában, a településrendezési eszkö-
zökben, valamint a településrendezés sajátos jogintézményeiben, annak 
érdekében, hogy a közvélemény és a befektetők transzparens, egységes 
képet kaphassanak a város lehetőségeiről és elképzeléseiről.” Egyszerűen 
összefoglalva: Határozzuk meg, milyen Almádit szeretnénk 10-15 
év múlva!

A 2020. nyár derekán „Almádi ’30” néven, civil kezdeményezés-
ként elkezdett, nyilvános műhelymunka eredményeként elkészült 
„Koncepció-tanulmány” és „Stratégia”, a fenti határozatban foglaltak-
nak megfelelően novemberben benyújtásra került a képviselőtestü-
let részére. Tekintettel a járványveszély miatt addigra újra bevezetett 
rendkívüli jogrendre, Testületi ülés tartására nem volt lehetőség, így 
Balatonalmádi Város Önkormányzata a 323/2020 (XI.30.) sz. ha-
tározatában úgy döntött, hogy a dokumentumokat a polgármester 
a testület soron következő rendes ülése elé terjeszti. Ugyanez a ha-
tározat – egyebek között – felkérte a tanácsnokot, hogy az érvényes 
Integrált Városfejlesztési Stratégiának – az új koncepciónak és stra-
tégiának megfelelő, módosított, aktualizált változata – elkészítését 
koordinálja, illetve, hogy a Koncepció és Stratégia társadalmi kom-
munikációját, minél szélesebb körben folytassa, amelynek során a 
város hivatalos honlapját és a közösségi média felületét is igénybe 
veheti.

Annak érdekében, hogy a Koncepció és a Stratégia véglegesítésében 
azon almádi polgárok véleményét, javaslatait is megismerhessük, 
akik a munka korábbi szakaszaiban nem tudtak, vagy nem szándé-
koztak részt venni, március-április folyamán online fórumokat (pl. 
a civil szervezetek, a vállalkozók, stb. részére) fogunk tartani, május 
közepén (amennyiben lehetséges lesz) pedig egy városi konferenciát 
szervezünk.

Ezekre az eseményekre való hatékony felkészülés érdekében a 
2012. évi Integrált Településfejlesztési Stratégia előkészítéséhez ha-
sonlóan egy kérdőívet állítottunk össze, amelyet elektronikus és – 
igény esetén – nyomtatott formában is a lakosság rendelkezésére 
bocsátunk. A kérdőív tartalmában szinte megegyezik a 2012-ben 
alkalmazottal. Sajnos terjedelmi és költségkímélési okok miatt ez-
úttal a kérdőívet nem tudjuk az Újságban közzé tenni. A kérdőív 
letölthető a város hivatalos honlapjáról: www.balatonalmadi.hu, az 
Almádi ’30 honlapjáról: www.almadi30.hu, valamint az Almádi ’30 
Facebook oldaláról is. A kérdőív elektronikus formában (online) is 
kitölthető a honlapokon és a Facebook oldalon közzétett link se-
gítségével. Nyomtatott példányokat elérhetővé teszünk a Városháza 
portáján, de - kérésre - postán elküldjük azoknak, akik a kitöltés 
ezen formáját választanák. 

A kérdőív kitöltése természetesen név nélkül történik. Arra kérjük 
Önöket, miután figyelmesen elolvasták és kitöltötték azt, juttassák 
vissza legkésőbb 2021. március 31. napjáig a kerdoiv@almadi30.
hu email címre, vagy adják le a Városháza portáján (8220 Balaton-
almádi, Széchenyi sétány 1.) (Az online kitöltött kérdőívek azonnal 
értékelhetők, azokat “visszaküldeni” nem kell.)

A kérdőív kitöltéséhez szükséges egyéb tudnivalók: A kérdőívet 
a háztartásban lakó 18 évesnél idősebb személyek tölthetik ki. 
Háztartásonként kérjük, csak egy kérdőívet töltsenek ki. Véleményük 
kifejtésére az említett fórumokon is lehetőséget biztosítunk.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös munkában, véleményük-
kel, javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a munkánkat!

Tisztelettel:
Kajári Gyula, tanácsnok, önkormányzati képviselő

A címlaphoz: Mit kell tudnunk Laposa 
Dániel ’48-as honvédtisztről?

Ószőnyben született (ma Komárom része) 1827.02.10-én. Édes-
apja Laposa Dániel (asztalos) (1787.08.25-1867.11.04.), édesany-
ja Dobi Julianna (1796.04.12-?). A szülők 1817.06.26-án kötöt-
tek házasságot, Dániel előtt három gyermekük született: Mária 
(1819.06.22-1880.11.03.), Eszter (1821.09.12-1889.04.08.), illet-
ve Julianna (1824.06.12-1873.11.25.). Később született még egy 
húga, aki korán meghalt: Teresia (1836.10.25-1837.02.08.)

Laposa Dániel 1841. és 1848. tavaszán Pápán a Református Kol-
légiumba járt, itt barátkozott össze Jókai Mórral is. 1848. május 
végén Pestre megy és beáll az első honvédzászlóaljak egyikéhez, a 
tiszti névsorban alhadnagyként szerepel. 1867-ben volt hadnagy-
ként a Veszprém megyei Honvédegylet tagja. 1868.12.01-én Or-
ciban vette feleségül Györke Johannát (Janka) (Pápa, 1846.02.24. 
- Vörösberény, 1918.06.18.). Laposa Dániel Vörösberény előtt 
Szentgálon és Antalfán látott el lelkészi szolgálatot. Három lányuk 
született Vörösberényben, Elma (1869.09.08-1940.12.25.), Leon-
tina (1874.11.19-1953.07.13.) és Gizella (1877.08.02-1969.11. 
hó). Első kettő Vörösberényben hunyt el, a harmadik, Gizella az 
Egyesült Államokban, a lányánál.

Laposa Dániel 1885.12.10-én gyomorrákban hunyt el, ami a sza-
badságharcban elszenvedett, gyomrot ért lövésre vezethető vissza. 
Háza ma is áll Vörösberényben, az Erdő utcában.

Az összeállítás a család által felkutatott dokumentumok alapján 
készült.

Nyertes játszótér pályázat 
Balatonalmádi Város Önkormányzata a LEADER 16 millió fo-

rintos támogatásával a mólónál található játszóteret bővíti a volt 
Panoráma diszkó mögötti területen, vizes játszótér kialakításával 
gyermekeknek és gyermeki lelkületű felnőtteknek. 

Megújul a teniszezők klubháza Almádiban! 
Több mint 103 millió forint állami támogatásból bővülhet a Ba-

latonalmádi Tenisz Club 1925 Sportegyesület klubháza – tájékoz-
tatott Facebook oldalán Dr. Kontrát Károly, a térség országgyűlési 
képviselője. Gratulálunk az egyesületnek! 

Forrás: FB Almádia Fórum
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Étkek, receptek és szakácskönyvek
No de mit mond Mária?

Mindig büszke voltam a gimnázium menzáján dolgozó szakács-
nőkre, sőt mindegyikükre emlékszem, mert ki ebben, ki meg abban 
az ételben volt felejthetetlen. Mindig szakítottam időt, hogy délfelé 
beszélgethessünk egy kicsit, legtöbbször receptekről, amelyeknek a 
titkait tényleg tőlük lestem el. Igazságtalannak tartották, hogy a leg-
több szakácskönyvet férfiak írták és általában az ő neveiket ismerte 
meg a nagyvilág. Hiába hivatkoztam Rézi nénire, Zilahy Ágnesre, 
sőt az újabbak közül F. Nagy Angéla, Frank Júlia, Horváth Ilona 
vagy Pelle Józsefné nevére, akikre mindannyian emlékeztek. 

Megleptem őket egy régebbi szakácskönyvem-
mel, amelyet St. Hilaire Jozefa írt, de valójában írói 
álnév és Wiesner Emil konyhafőnök rejtőzik mö-
götte, aki az országos nőképző egyesület főiskolájá-
nak a titkára volt.  Még ugyanabban az évszázadban 
Emma asszony szakácskönyvét pedig egy magyar 
költő és író, Ignotus Hugó írta. No de, akkor a fér-
fiak annyira még nem bíztak a szakácsművészetük-
ben, úgyhogy női álnevek alatt mertek csak írni…

Természetesen idézhetnék még több példát is, de 
amikor úgy 60 éve elkezdtem főzni, akkor és azóta 
is édesanyám főztje volt a minta, a felülmúlhatat-
lan példa, amihez felnőni szinte elképzelhetetlen 
volt. Talán még most sem értem el ugyanazokat az 
ízeket és arányokat, amelyek egész ízlésvilágomat 
meghatározták. Még az sem volt vízválasztó, amikor egy bablevest, 
vagy krumplipaprikás ízét eltaláltam. A „káromkodós” rétes azért 
már jelzett valami bíztatót, mert többet káromkodtam, amikor a 
finom tészta óvatlan nyújtása közben hatalmas lukak keletkeztek 
benne. Megnyugodni viszont akkor kezdtem, amikor édesanyám 
elkérte egy-egy receptemet, vagy megkérdezte, hogyan sikerült 
ilyen jó ízeket kicsiholnom. Ilyenkor szoktam volt álszerényen 
mondogatni, hogy délután három tájban azért majd szakítok egy 
kis időt és titokban vállon veregetem magamat.

Nyugdíjba menetelem után már nem csupán hétvégente és a taní-
tási szünetekben főzögettem, hanem minden áldott nap. Volt, amit 
kapásból készítettem, de több volt, amihez puskázni kellett. Volt 
miből, mert időközben vagy 5000 szakácskönyv és újság gyűlt ösz-
sze nálunk és barátaim jóvoltából több kiállításon is megjelentek a 
legfurcsább könyveim és receptjeim. A közismertek viszont marad-
tak otthon: azok a források, amiből gyakorta puskázgattam. Jobbak 
voltak ugyanis, mint amiket a világhálón kóválygó kritikusok és 
önjelölt szakácsok, közkeletű szóval szakács bloggerek firkantottak, 
mert vagy sikerült eltalálniuk az általam kedvelt ízeket, vagy pedig 
nem. Eközben megtaláltak újabb és újabb szakácskönyvek, köztük 
egy háromkötetes házi ízeket idéző, helyi szakácskönyv, amit kezd-
tem iránytűnek nevezni magamban.

Tízéves adósság immár, hogy ajándékba kaptam ezt az iránytűt s 
megígértem, hogy írok róla, mert annyira meglepett Kiss Mária há-
rom takaros kis kötete. Olyan szépen logikusan felépített tartalom-
mal kezdődik, hogy etalon lehetne más szakácskönyvírók számára 
is. Nem részletezném most, hogy milyen konkrét receptek nyűgöz-
tek le legelőször, mert talán tévednék. Az biztos, hogy az arányok és 
a mértékek tekintetében abszolút elképesztett. Az egy dolog, hogy 
az előételektől kezdve a leveseken és a fogásokon túl a süteményekre 
és a parfékra is kitért.  Külön fejezetet kaptak a zöldségétkek, meg 
a pizzák és fondük, hogy kedvenceimről, a tésztákról ne is áradoz-
zak hosszabban. Mária közben olyan tapasztalatokat osztott meg, 

amelyeket csak több évtizedes lelkiismeretes főzés után tehet meg 
az ember. Akkor is óvatosan, ízléssel és mértékkel. Ez utóbbi azért 
fontos különösen, mert vannak olyan szakácskönyvek, ahol a főzési 
trükkök százait teszik közzé, így aztán az ember egyet sem tud tisz-
tességesen megjegyezni. Amire pedig tényleg képtelen lennék az, 
amit ő a kisujjából kirázott: pontos számozás, meg a sorrendiség 
még a fejezeteken belül is. Erre a pontosságra csak egy hites könyv-
vizsgáló képes, aki „szabadidős” tevékenységeiben sem tud szabadul-
ni a megbízhatóság és a szakértelem mindenek feletti kritériumától. 
Ugyanezt tette persze közéleti tevékenységében is.

Adósságomat csak növelte, amikor megkóstolhattam főztjét is 
a pogácsától kezdve a legfinomabb süteményekig. Egyedül a pör-
költön vitatkoztunk össze, mert azért egyetlen egyszer én is főz-

hettem neki. Előre lelkemre kötötte, hogy hosszú 
lével szereti és különben is sokan leszünk odafönn a 
Tóállásban, elkel a művészeknek is a bőséges adag. 
Igen ám, de csak 8-10 embert jeleztek előre, köztük 
hat szobrászt és én erre kalibráltam a pörköltemet, 
ráadásul rövid lével, ahogy azt illik. Mert más ugye 
a paprikás, más a gulyás, sőt teljesen más a pörkölt, 
amit először pörkölni kell, utána meg rövid szafttal 
tálalni. Mária ezt máshogy szokta meg, én pedig 
át akartam téríteni az én módszeremre. Nos, nem 
hinném, hogy ez sikerült, de mind megette, amit 
tálaltam neki, sőt még közben a kondért is tisztára 
tunkolták a többiek. 

Kis vitánk ellenére mondom, hogy kell egy 
fix pont, ahonnan kiindul az ember, egy kályha, 

ahonnan el lehet kezdeni táncolni netán egy hiteles szakácskönyv, 
amit föl lehet lapozni, ha bizonytalanok vagyunk valamiben. Ettől 
az etalontól esetleg el is lehet térni, de akkor tudjuk, hogy hol és 
miért. Attól még etalon marad! Ezért sem értek egyet Christians 
Millau [1928-2017] gasztronómiai újságíróval, a francia reform-
konyha atyjával, aki sommás tévedését még képes volt le is írni: 
„a szakácsművészet férfiszakma, nők alkalmatlanok rá.” Nos, ennek 
cáfolataként írtam Mária szakácskönyveiről. 

Írhattam volna jótékonysági akcióiról, vagy a Szoborparkunkért 
végzett áldozatos tevékenységéről sok-sok más erénye mellett, de 
ezzel a kis szösszenettel már tényleg nagyon régóta adósa vagyok.

Czuczor Sándor

Forrás: https://www.facebook.com/
photo?fbid=1059929514492443&set=
pcb.1059931387825589
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Diákszemmel – tanárszemmel: a 
digitális oktatás tapasztalatai / 
Milyen is digitális munkarendben 
tanulni, oktatni?

2020. november 11-től a járványügyi intézkedéseknek megfe-
lelően gimnáziumunkban is digitális oktatás folyik. Az első félév 
lezárultával február elején összegeztük tapasztalatainkat mind diák-
jaink, mind tanáraink szemszögéből, és öröm az ürömben, hogy az 
derült ki, jó úton haladunk. 

Legszembetűnőbb velejárója a helyzetnek a rendhagyóság, ami 
sok veszteséget és fájó hiányérzetet keltett mindannyiunkban – 
gondoljunk itt akár a hagyományos iskolai rendezvények és prog-
ramok, akár bulik, tanórán kívüli elfoglaltságok, sportesemények, 
szalagavató, osztálykirándulások, színházi élmények elmaradására, 
de akadtak szép számmal pozitívumai is. 

Az előző tanévben is használt egységes online oktatási és kapcso-
lattartó felületünket (Teams) már minden iskolai polgár rutinosan 
használta, tanárainknak, akik az óráik legalább 80%-át kontakt-
óraként tartották meg, magabiztosságot adott, letisztult bennük, 
milyen személyes kapcsolattartási, tanórai munkaformák és milyen 
számonkérési lehetőségek valósíthatók meg hatékonyan a rend-
szeren belül. Az órarendi kereteket megtartva a diákok számára is 
könnyen követhető napirend alakult ki. A helyzet mindannyiunkat 
önállóságra és következetességre szoktatott. Akiknek sikerült meg-
tanulni az idejüket jól beosztani, több énidővel és családi körben 
eltöltött órákkal gazdagodtak, akár új, korábban ismeretlen szabad-
idős elfoglaltságokat találtak. 

„Jó volt a sok pármunka, fel lehetett oldódni. A kollégium miatt nem 
volt baj, hogy itthon voltunk. Szerintem a mi csoportunkban tanító 
tanárok nagyon hatékonyan meg tudták oldani az online oktatást, jól 
tudtunk haladni.”  (9kny. évfolyam)

„Otthonról teljesen önállóan számon tartani a feladataimat szá-
momra nagyon nehéz. Szeretem érezni, hogy a többiekhez képest hol 
tartok, itthon sokszor elveszve érzem magam. Egyébként úgy érzem, 
hogy a mostanában sok otthon töltött idő ellenére egy nagyon összetartó 
osztályom van, ez a régi iskolámhoz képest nagyon jó érzés. Szerintem 
egyedülállóan jól teljesít az egész iskola a jelenlegi körülményekhez ké-
pest… szerintem nálunk nagyon gördülékenyen működnek a dolgok.” 
(10. évfolyam) 

„Nem esett túl jól ez a karantén... amúgy jobban tetszik, mint a 
tavalyi, érdekesebb eddig. Még mindig úgy gondolom, hogy az egyetlen 
nehézség a helyes hozzáállás. De sokat fejlődtem, szóval reménykedek.” 
(10. évfolyam)

„Nehézségek: itthon egyedül nehezebb tanulni, figyelni, koncentrál-
ni. Könnyebbségek: talán egy kicsit kevésbé stresszes, több szabadidő. 
Változóan éreztem magam, néha jobban, néha rosszabbul és összességé-
ben elég fáradtan.” (10. évfolyam)

„Nekem nagyon tetszett az idei félév, sokkal nehezebbre számítottam 
és sokkal több tanulnivalóra. Ha minden órára készülünk, úgy teljesen 
belátható időn belül meg lehet tanulni az adott tananyagot. Az on-
line oktatás nekem nagyon bevált, így jobban tudom rendszerezni az 
időmet és sokkal jobban be is tudom osztani. Szívesebben is állok neki 
tanulni.” (10. évfolyam)

Természetesen mind diákjaink, mind kollégáink is tapasztaltak 
időszakosan érzelmi hullámvölgyeket, ami részben a digitális kör-
nyezetben, a számítógép előtt üléssel töltött megnövekedett mun-
kaórák koncentrációra és egészségre káros hatásának volt köszön-
hető, érzelmileg pedig a motiválatlanságnak, személytelenségnek, 

elszigeteltségnek. Gondoljunk csak bele: olyan kollégistáknak pl., 
akik távolabbi régióban laknak, november óta esélyük sem volt osz-
tálytársaikkal való személyes találkozóra. Így nem csupán a tanulás 
hatékonyságának növelése érdekében, hanem érzelmi energiákkal 
való feltöltődésre is jó alkalmat szolgáltatott néhány személyes je-
lenléttel megtartott kiscsoportos vizsgafelkészítő és érettségi kon-
zultációs lehetőség, amik a nyelvi előkészítő és a 12. évfolyamokon 
valósultak meg. 

Diákjaink tapasztalatait a Diákönkormányzat összegzése fogal-
mazza meg, amit itt teljes terjedelmében közlünk:

Az idei tanévben bevezetett digitális tanrend már sokkal kevesebb 
meglepetést tartogatott, mint a tavalyi, hiszen voltak tapasztalata-
ink és bevált módszereink hozzá. A tanórák az órarendek szerint 
vannak a MS Teams felületén beütemezve, a számonkérések többsé-
gét sikerült megtartani és megfelelő módon kivitelezni, még néhány 
nagyobb lélegzetvételű dolgozat, illetve vizsga esetén is. A leadott 
tananyag szerencsére mennyiségre, és minőségre is még jobban kö-
zelít a tantermi oktatáshoz, mint tavasszal. 

Mindannyiunknak újra át kellett állni és átszellemülni, de a ta-
náraink gördülékeny váltása, és ennek húzó hatása nagyban meg-
könnyítette ezt, és úgy gondoljuk, jól tudtunk és tudunk teljesíteni, 
nem vész kárba a félév. 

A nulladik évfolyam tanulóinak helyzete talán a legszomorúbb, 
hiszen csak most kerültek be ebbe az iskolába, még alig ismerik 
egymást és a gimnázium rendszerét, amire a kialakult helyzet miatt 
egyelőre nem is lesz lehetőségük. Ennek ellenére a megkérdezettek 
véleménye szerint az oktatás náluk is nagy hatásfokon valósul meg, 
így remélhetőleg alig tartogat számukra behoznivalót a második fél-
évük az iskolánkban. 

Összességében úgy gondoljuk, az akadályokat még jobban vet-
tük, mint tavaly, és együtt a tanárainkkal megtaláltuk a számunkra 
legmegfelelőbb utat a tanulásra, és tanításra egyaránt.

Az online térben a tavalyihoz hasonlóan sok látványos projekt-
munka született. Ízelítőül a 11. évfolyamosok kedvenc verseiből 
készült „szófelhőiből” mutatunk néhányat:

Horváth Dominik: József Attila - Mama

Szedlák Áron: Ady Endre - A magyar ugaron
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Pályaorientációs nap – 2021. január 25. 
Évente rendez pályaorientációs napot intézményünk, amelybe 

minden évfolyam diákjait bevonjuk. A felsőbb évesek célirányosan 
tájékozódhatnak ilyenkor, már letisztult továbbtanulási elképzelése-
iket finomíthatják, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az alsóbb 
évfolyamokra járó diákok is megismerkedhessenek számos lehető-
séggel, ami orientálhatja őket tanulmányaikban is.

Ebben az évben rendhagyó módon online bejelentkezések, nyílt 
napi előadások és tájékoztató filmek segítségével sikerült a diá-
kokhoz közelebb hozni a felsőoktatási intézmények (pl. ELTE, a 
Corvinus és a Pannon Egyetem) kínálatát, szakirányait. Több kül-
földi egyetemi képzésről, dániai és finnországi továbbtanulási lehe-
tőségről is kaptak online tájékoztatást tanulóink. Ezen előadások és 
ismertetők keretében lehetőségük nyílt más országok oktatási rend-
szerei jól bevált módszereivel, sajátosságaival megismerkedni, amit 
sokan kiemelten élveztek és hasznosnak találtak.

Beszámolóikból az derül ki, hogy leghasznosabbnak és leghite-
lesebbnek az adott egyetemek hallgatóinak élménybeszámolóit 
tartják, kortársakkal szívesebben beszélik meg több kérdésüket is. 
Vannak, akik már évek óta konkrét elképzelésekkel rendelkeznek a 
továbbtanulásuk terén, így követtek számos más online megrende-
zett nyílt napot és az Educatio kiállítást is ugyanebben az időszak-
ban. Akik még bizonytalanabbak, ezen a napon számos szakterület 
vonásaival megismerkedhettek, amelyeket a jövőben -- igényeiket 
figyelembe véve -- az orvosi, a pszichológiai, az informatikai és a 
mérnöki pálya megismertetésével tervezünk bővíteni. 

Újraélesztés oktatása iskolánkban
A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő, iskolai új-

raélesztés  oktatása zajlott február 18-án iskolánk 7. osztályos ta-
nulóinak. Az Országos Mentőszolgálatnak köszönhetően a tanulók 
megismerkedhettek az újraélesztés fogalmával, módszerével. Olyan 
ismeretanyagot biztosított számukra, ami felhívja a figyelmet az 

elsősegélynyújtás fontosságára már iskolás korban is. A biztosított 
gyakorlóeszközök, defibrillátor, oktatóbábú használatával komplex, 
interaktív feladatokat tudtak végrehajtani a diákok, megismerve a 
magatartási szabályokat a bajbajutott környezetében, a mentőhívás 
folyamatát, a reakcióképtelen beteg vizsgálatát, mellkasi kompresz-
szió alkalmazását, a félautomata defibrillátor használatát. A kezdet-
ben kissé félénk gyermekek az idő haladtával egyre nyíltabbá váltak 
a tanítási órákon, ráéreztek ennek a tudásnak a fontosságára. Ma-
radandó élményt nyújtott pedagógusnak és gyermeknek egyaránt.

Siposné Kórusz Zsuzsanna

Berényi kosaras hírek

Igaz ugyan, hogy a vírushelyzet miatt a diáksport programok el-
maradnak, de az egyesületi versenyek folyamatosan zajlanak. Mivel 
iskolánk az egyik legfontosabb utánpótlás bázisa a Fűzfői Atlétikai 
Klub Kosárlabda szakosztályának, így igazolt kosarasaink rendsze-
res versenyzési lehetőséghez jutnak. Az MKOSZ szervezésében zajló 
U11-es, U12-es és U14-es országos bajnokságban veszünk részt. A 
Dél-Dunántúli csoportba tartozva havonta egy hétvégén utazunk 
Veszprémbe, Várpalotára, Székesfehérvárra vagy Marcaliba, ahol az 
aktuális forduló keretében mindig két mérkőzést játszunk. Büsz-
kék vagyunk kosarasainkra, mert hatalmas lelkesedéssel és óriási 
kitartással versenyeznek. Ennek, és a szorgalmas edzésmunkának 
köszönhetően a mérkőzésekről döntő többségében győzelemmel 
térünk haza.

Purgel Henriett

Síelés 

Az Ski43 Program Nonprofit Zrt. egy országos programot hir-
detett a magyarországi általános iskolák diákjai számára. A diákok 
számára így elérhetővé vált a síelés térítésmentesen Eplényben. A 
program jelentősége, hogy a téli, mozgásszegény időszakban egyedi 
élményt nyújtva a szabad levegőre hozza a diákokat, akik lehető-
séget kapnak a téli mozgásformák megismerésére, illetve gyakor-
lására. Térítésmentesen biztosították a sípálya használat, szakszerű 
síoktatást, teljes sífelszerelést, nagyszerű ebédet és további játékle-
hetőséget a szomszédos játszótéren. Örülünk, hogy 3. évfolyamos 
tanulóinkkal mi is részt vehettünk ilyen nagyszerű, tartalmas és jól 
szervezett programon! A gyerekek rengeteg új élménnyel és tapasz-
talattal lehettek gazdagabbak ezen a remek napon!

Trázsi Erika, Purgel Henriett
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Györgyis siker a Bolyai 
Természettudományos 
Csapatversenyen

A Györgyi Dénes Általános Iskola alsós diákjai ebben a tanévben 
is részt vettek a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen. A 
járványügyi helyzet miatt a versenyt online rendezték meg febru-
ár 5-én. Iskolánkat egy harmadikos és öt negyedik osztályos csapat 
képviselte.

A körzeti fordulón, melyre Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komá-
rom-Esztergom, Vas és Veszprém megyéből neveztek gyerekek, 
tanulóink kimagaslóan szerepeltek. A legeredményesebb az Ízeltlá-
búak 2.0 nevű csapat lett, akik 2. helyezést értek el. Mindösszesen 
egy ponttal csúsztak le a döntőről. A csapat tagjai: Czeglédi Luca, 
Benedek Zétény, Fabó Marcell, Kádár Simon. Felkészítő tanáruk: 
Szántód Helga

Gratulálunk!

Farsang
Idei tanévben a vírushelyzetre való tekintettel nem tarthattuk 

meg hagyományos módon farsangi mulatságunkat. Ennek ellené-
re osztályszinten igyekeztünk megteremteni gyermekeinknek a jó 
hangulatot, szórakozási lehetőséget. Az alsó tagozatos tanulók jel-
mezbe öltözve, a népszokásokkal, hagyományokkal ismerkedhettek 
meg. A felsős diákok fánkot sütöttek, vidám, ötletes, játékos szóra-
koztató feladatokkal töltötték jó hangulatban a napot.

A Magocskák Alapítvány hírei
Kedves Támogatóink!

A Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért bevételé-
nek jelentős részét képezi a felajánlott adó 1%-ok összege, amelyet a 
balatonalmádi óvodásoknak szervezett programok megvalósítására, 
valamint eszközök és játékok beszerzésére fordít.

Személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával idén is támo-
gathatják a Magocskák Alapítvány munkáját, ezzel is hozzájárulva 
ahhoz, hogy – a veszélyhelyzet elmúltával – továbbra is színvonalas 
programokkal tudjunk kedveskedni az Almádi Magocskák Óvoda 
kis óvodásai és családjuk számára.

Hálásan köszönjük, ha támogatják a Magocskákat!
A Magocskák Alapítvány önkéntesei



2010. szeptemberében felemelő hangulatú ünnepség keretében 
avatták fel a mellszobrot, s azóta minden évben francia-magyar kö-
zös megemlékezés keretében tisztelegnek II. Rákóczi Ferenc emléke 
előtt. Mérföldkő volt ez a nap, Yerres város életében, a francia-ma-
gyar kapcsolatokban, és a grobois-i Rákóczi emlékhely történetében 
is.  

Azóta minden alkalommal, amikor magyar állami vezető utazik 
a francia fővárosba, ellátogat Yerres-be és megkoszorúzza a Rákó-
czi-emlékhelyet. Jó lenne, ha nemcsak politikusok és diplomaták, 
hanem minden Párizsba látogató magyar számára ismert lenne ez a 
hely és a fejedelem életének e szakasza, hiszen ez a történet nemzeti 
tudatunk fontos része.

JVE 
Forrás: belfold.com
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Indokolt volt…
Balatonalmádiban többen is szót emeltek egy hatalmas fa kivá-

gása ellen. A városháza előtt álló fa azonban öreg és beteg volt már, 
adott esetben balesetet is okozhatott volna, ha kidől. Fotónkon jól 
látszik, belülről teljesen elkorhadt. Sajnos, egyre több az olyan fa, 
amelyik ugyan egészségesnek látszik, de kora, állapota miatt min-
denképp ki kell vágni. Ezt pedig a leglelkesebb természetvédőnek is 
be kell látnia.

Képeinken: a nyíllal jelzett fa még a szállodát is eltakarja (archív, 
nyári kép); a városháza előtt ma sárga szalaggal körbe kerítve látható 
a fa beteg tönkje; a korhadt tönk közelről.

A fejedelem szíve 
Érdekességek II. Rákóczi Ferenc életéből születésének 
345. évfordulója kapcsán

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 1676-ban, március 27-én 
született. A magyar történelem egyik legismertebb és legmeghatá-
rozóbb alakjának emlékét városunkban is szobor őrzi, melyet 1913 
és 1920 között avattak fel. A vörös homokkő talapzaton álló bronz 
alkotás Holló Barnabás szobrászművész munkája és a Szent Erzsé-
bet Ligetben található. 

Dr. Kovács János, Balatonalmádi város jegyzője nagy tisztelője 
II. Rákóczi Ferencnek, már gyermekkora óta kutatja a fejedelem 
életét és munkásságát. Talán kevesen ismerik azt a történelmi tényt, 
mely szerint a kurucok száműzött vezére 1715 és 1717 között egy, 
Párizstól nem messze, délre fekvő Grosbois nevű városkában talált 
menedékre. Rákóczi az ott élő kamalduli szerzetesek kolostorához 
közel vett lakást, itt talált nyugalmat, sokat imádkozott és napi ven-
dég volt a kamalduliak templomában. Nagyon megfogta ez a hely 
és a közösség, ezért úgy rendelkezett, hogy amikor meghal, szívét 
emeljék ki a testéből, és küldjék vissza Grosbois-ba, bebalzsamozva 
a szerzetesekhez. 1735-ben, halálakor teljesítették végakaratát és a 
fejedelem bebalzsamozott szívét a kamalduliak a templomukban, 
egy arany urnában őrizték. 1789-ben azonban a francia forradalom 
idején a grosbois-i kolostor elpusztult, s a szív nyomtalanul eltűnt. 

1937-ben a Párizs környéki, emigránsokból álló magyar kolónia 
emlékművet kívánt állítani II. Rákóczi Ferenc tiszteletére. Csáky 
József, magyar származású, de Párizsban élő szobrászművész egy 4 
méter magas, faragott kő obeliszket készített, melynek tetején az 
erdélyi kopjafák mintázata látható, az oldalán pedig felirat II. Rá-
kóczi Ferenc kilétéről, s hogy a szíve – vélhetően – ebben a földben 
porlad. Az emlékmű a francia Yerres városában látható, amelynek 
Grosbois ma egy városrésze. 

2009-et írtunk, mikor Dr. Kovács János, aki akkoriban Borsod-
Abaúj-Zemplén megye főjegyzőjeként dolgozott, úgy gondolta, 
hogy a fejedelem tiszteletére állított, szép, de túl egyszerű megjele-
nésű emlékművet az anyaország támogatásával meg kellene újítani. 
A megyei önkormányzat anyagi segítségével elkészült egy mellszo-
bor, amely Borsi Antal, sárospataki szobrászművész alkotása, talap-
zatába belevésve egy szív, utalva a fejedelem végakaratára. Az em-
lékmű kétnyelvű felirata így hangzik: „Nagyságos Fejedelem, legyen 
akaratod szerint!” 

Az avatóünnepségen résztvevő magyar delegáció tagjai - 

Dr. Kovács János jegyző a bal szélen

Fotó és szöveg: Zatkalik András
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Az Almádi Polgári Asztaltársaság az 
A30 kezdeményezésről

Az Almádi30 kezdeményezés célja Balatonalmádi városfejlesztési 
koncepciójának előkészítése.

November végén megismerhettük a fejlesztési koncepciót tartal-
mazó ”Első könyvet” és a stratégiát tartalmazó „Második könyvet”, 
a közösség Facebook oldalán néhány tervet, térképet is közzé tettek.

Egyesületünk tagjai által megfogalmazott legfőbb észrevételeink 
az alábbiak:

Mindenekelőtt örülünk, hogy az A30 kezdeményezés hatására 
széles körű társadalmi vita indulhat a város jövőjéről. Fontos, hogy 
olyan integrált fejlesztési koncepció jöjjön létre, mely nem csupán 
az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve születik 
meg, hanem valódi stratégiaként Balatonalmádi jövőjét fogalmazza 
meg.

Alapszabályunk értelmében alapvetésünk a következő:
„Az Almádi Polgári Asztaltársaság konzervatív értékrendű, demokrati-
kusan gondolkodó lokálpatrióták egyesülete. 
Fontos számunkra, hogy mi, itt élők otthon érezzük magukat Bala-
tonalmádiban, és fontos, hogy az ideérkező, pihenni vágyó turisták is 
felejthetetlen napokat, heteket töltsenek el itt.”

A kántortanító Csonka Ferenc – II. rész 
A vörösberényi művésztelep kezdete – a kisgyermek szemével
Nagyapám művészet-szeretetének élő bizonyítéka, hogy 1953-

ban múlhatatlan szerepe volt a Vörösberényi Művésztelep létrejöt-
tében, ami nemcsak a falu életének jelentett újabb kulturális ese-
ményt, hanem a Dalárdához hasonlóan, országos hírnévre tett szert. 

Valahogy így kezdődött: 
Egy napsütéses délelőtt a kapu tetején ültem, és kilenc éves kí-

váncsiságommal bámultam az utcát. Vége volt a tanításnak, ilyen-
kor jöttek az unalmas nyári napok, üres lett az udvar, egykeségem 
szenvedése elkezdődött, mivel szeptemberig nem igen akadt játszó-
pajtás. 

Idegeneket láttam közeledni, s én rohantam újságolni a hírt, hogy 
vendégek jöttek.

- Kik lehetnek? - tépelődtem, mert az öltözékük nem hasonlí-
tott a falusi emberekéhez. Nagyapa lelkesen fogadta őket, szeret-
te a vendégeket, minden újdonság érdekelte. A jólöltözöttekről 
kiderült, hogy Budapestről érkeztek, a Budapesti Pedagógusok 
Képzőművészeti Stúdiója nevében, Kisfaludy Stróbl Zsigmond és 
Domanovszky Endre ajánlásával. Egyikük - Sárkány Lóránd el-
mondta, hogy rajztanároknak, szobrászoknak, festőművészeknek 
keresnek Balaton környéki lehetőséget, hogy a nyarat munkával és 
egyben pihenéssel tölthessék, néhány hétre lenne szükségünk, mert 
szeretnének egy olyan művésztelepet létrehozni, mint amilyen vala-
ha Nagybánya volt. 

Nagyapa láthatóan a nevek hallatán meghatódott, és azonnal elő-
jöttek művészi hajlamai. Örültem lelkesedésének, ugráltam körü-
löttük, végre nyáron is történik valami! 

Ekkor már nem létezett népszerű falusi színháza, dalárdájával is 
problémák voltak, új idők szelei fújtak, örülhetett, hogy még nem 
szúrt szemet senkinek vallásossága, a rendszeres vasárnapi orgoná-
lás és templomba járás. Egyre lelkesebben hallgatta vendégeit, akik 
elmondták, hogy épp ilyen helyről álmodoztak, örülnének, ha itt 
befogadnák a művészeket. 

Nagyapának ez persze nagyon tetszett, örült, ha szeretett faluját 
dicsérik, és az ötlet újdonsága egyre jobban felcsigázta. Boldog volt, 
hogy ismét létrehozhat valamit, ami különleges, új, és talán hasznos 
lehet falujának.

Udvariasan betessékelte őket az előszoba felé, mert arról még nem 
beszéltem, hogy Nagyapa milyen kedélyes és barátságos ember volt. 
Kellemesen társalgott, kedvelte mindenki, a vendégek különösen 
szerették. Éreztem, hogy valami nagy dolog történik, és amint elhe-
lyezkedtek, az ölébe telepedtem, kíváncsiságom egyre nőtt.

A részletekre már nem emlékszem, de Nagyapa bizonyára el-
mondhatta nekik, hogy a szőlő ültetvényekkel tarkított faluban - ez 
jellegzetes szavajárása volt - már a festészetnek, a művészetnek is 
réges-régi hagyománya van. Kedvenc témája volt a falu két templo-
mának története, ki tudja, hányszor hallottam, hogy a református 
templom gótikus fallal körülvett erőd jellegű templom, néhány pá-
ratlan szépségű freskó is megmaradt, és szerette emlegetni a színes 
népi modorban festett mennyezet deszkáit, ezzel bizonyítva, hogy 
már a régmúltban is köze volt az itt élőknek a festészethez, mű-
vészethez. Persze morgolódva azért hozzátette, hogy sajnos aztán 
jöttek a reformátusok, és lefestették a gyönyörű freskókat. Ezután 
rendszerint az ő kedves katolikus templomának fényezése követke-
zett, mert nagyon büszke volt Mária Terézia korabeli templomára, 
annak freskóira. Nagyapa rajongásával a két vendég kíváncsisága fo-
kozódott, és már arról beszéltek, hogy szívesen megnéznék a temp-
lomokat is, ha lehet.

Mielőtt a részletekbe belebonyolódtak volna, az étkezés, és a szál-
lás szalmazsákos megoldása - ami engem már egyáltalán nem érde-
kelt - a lényeget megtudtam, és alig vártam, hogy világgá kürtöljem 
a híreket! 

Akkor most megyek - gondoltam - mert annyi mindenről be kell 
számolnom Nagyanyámnak, csak ki ne felejtsek valamit, ráadásul 
feladatot is kaptam, mert Nagyapa közben elindult vöröshegyi ker-
tünk mandulaízű boráért:

- Bizonyára megszomjaztatok a hosszú úton, és jólesik egy kis ke-
sernyés nedű az itteni szőlőhegyről. Babukám, szólj Nagyanyádnak, 
hozzatok poharakat!  

Hosszabb időt sosem töltöttem egy helyen, pedig néha nagy ju-
talmakat ígértek. Most is lihegve érkeztem a konyhába, és be nem 
állt a szám:

- Képzeld, művésztelep lesz az iskolában, és pár hét múlva érkez-
nek...

- Ne rohanj Babukám, mert mindjárt elesel, állandóan loholsz, 
mintha valamiről lekésnél, de mit mondasz? Kik jönnek már 
megint és hova?

- Nem tudom, de én annyira örülök! - ugráltam össze vissza a 
konyhában, és mondtam, és meséltem, be nem állt a szám!

- Miket beszélsz, honnan veszed ezt? Ne légy kajla már megint, 
mindjárt leversz valamit!

- Poharat kell vinnünk, Nagyapa üzeni. Siess, és képzeld az iskola 
lesz a hálószobájuk! Úgy tűnt, mintha Nagyanyám nem lenne any-
nyira boldog, mint én, és mintha ezt mondta volna:

- Na, még csak ez hiányzott! - majd megtörölte a kezét, levette a 
főzéshez használt kötényt, és indult az ebédlőszekrényhez pohara-
kért.

- Hányan vannak?
- Csak ketten és budapestiek, és nagyon tetszik nekik a mi falunk! 
Engem már nem érdekeltek a továbbiak, a lényeget megtudtam, 

minden cirkusznak, minden változásnak örültem, egyébként is un-
tam a kiürült iskolaudvart, mert hol volt még a szeptember! 

folyt. köv.
É.Szabó Márta
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A fentieket szem előtt tartva három tétel mentén vizsgáltuk az 
A30 által letett koncepciót:

1. ALMÁDI: Sem az Első, sem a Második Könyvből, sem 
pedig az elkészített tervekből nem köszönnek vissza városunk ha-
gyományos értékei, azok csupán utalás szintjén jelennek meg a 
gazdaságfejlesztés mentén.
A koncepció nem merít gazdag helytörténetükből, sőt inkább 
elvenni kívánja meglévő értékeinket, úgy, hogy semmilyen lehe-
tőséget nem kínál hagyományaink folytatására.
A fentiek alapján a stratégia nem más, mint Almádi jelentős ér-
tékeinek eltörlésére tett kísérlet, azzal, hogy célját a jövőépítés és 
fejlődés álruhája mögé bújtatják.

2. POLGÁRI: A koncepció nem titkoltan befektetői oldalról 
közelíti meg a városfejlesztést, az alkotók egyértelműen rögzítik 
is, hogy „(A) végső szót abban, hogy mi épüljön és mi nem, hol épül-
jön és hol nem, a befektető(k) fogja(k) kimondani.”
A konzervatív gondolkodás nem fogadja el, hogy a táj a gazdaság 
(a fejlesztők) logikája szerint hasznosításra váró készlet, ebből kö-
vetkezően Egyesületünk a leghatározottabban visszautasítja a fen-
ti elképzeléseket, figyelemmel arra is, hogy Balatonalmádi, mint 
otthonunk csak ideiglenesen van a gondjainkra bízva, azzal, hogy 
megőrizzük utódjaink számára. 

3. ASZTALTÁRSASÁG (közösség): A koncepció nem bírja 
a közösség felhatalmazását. A KT határozata egyértelműen rög-
zítette, hogy a koncepciót és stratégiát széles körben meg kell 
ismertetni a város lakóival. Ám egy mindössze 490 ember által 
követett közösségi oldalon megjelentetett részinformációk nem 
jelentik a valódi felhatalmazást és széles társadalmi vitán alapuló 
egyetértést.  

A stratégia társadalmi egyeztetése elmaradt, a civil szervezetek 
nem kapták meg ezen dokumentumokat és így véleményüket, ja-
vaslataikat sem tehették meg. A pandémia nem elegendő indok a 
társadalmi egyeztetés elmaradására. Mindezek miatt egyesületünk 
kéri, hogy a képviselőtestület a következő ülésén ne tárgyalja a fent 
nevezett koncepciót. A következő hetekben a mi közösségünk is 
megteszi a fentieken túl részletes javaslatait az A30 koncepciójával 
kapcsolatban.

Almádi Polgári Asztaltársaság nevében
Dr. Herczeg Attila

Fabó Péter
Szabó Péter

https://www.facebook.com/almadipolgariasztaltarsasag

Lassan látható a fény az alagút végén…

A szörnyű, kegyetlen világjárvány miatt már nagyon régóta nem 
találkoztak a Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjai. A gazdag és tar-
talmas közösségi élet immáron egy éve takarékon van. Telefonon 
történt értesüléseim szerint szinte mindenkinek leírhatatlanul hi-
ányoznak az együttlétek, a nagyszerű programok, az ünneplések, 
a meghitt beszélgetések, a közös túrák, kirándulások, a néptánco-
sainknak, énekeseinknek a rendszeres próbák, kézműveseinknek a 
hangulatos munkálkodás, az alkotással teli foglalkozások és min-
denkinek a vidámságot, jókedvet árasztó hagyományos rendezvé-
nyeink, mulatságaink.

Még karácsony előtt az e-mail címmel rendelkező klubtagjaink 
között sikerült létrehozni a szeretet hídját, melynek segítségével 
mindenkihez (kb. 85 főhöz) eljutattam a korábbi események 

videó klipjeinek linkjeit. Így alkalom nyílott klubtagjainknak 
egy kis nosztalgiázásra, a múlt évi utazások, kirándulások, az 
előző évi karácsonyok, a 2020-as pótszilveszter és a szeptemberi 
folklórfesztiválunk megtekintésére. Nagyon sokan visszajeleztek, 
örültek a lehetőségnek.  A híd segített mindenkinek a jókívánságok 
eljuttatásában, a karácsonyi, az újévi képeslapok elküldésében és az 
egymás közötti kapcsolatok tartásában is. 

Tudomásom szerint – nagy örömömre – a klub tagjai átvészelték 
a veszélyt, a 150 fős klubból eddig mindössze 3 fő fertőződött meg 
a vírussal, de hála az égnek, ők sem kerültek kórházba, már mind-
annyian meggyógyultak.

Valamennyien nagyon vágyunk a normális életre, végtelenül 
unjuk a bezártságot, a szeretteinktől való távollétet, a félelmet, a 
távolságtartást és a maszkot, ugyanakkor tudjuk, hogy ez az egyik 
legfontosabb védekező eszköz, amit viselnünk kell még nagyon so-
káig, ha tetszik, ha nem.

Lassan, nagyon lassan már talán látható az alagút végén a felbuk-
kanó, reményt adó fény. Elkezdődtek a védőoltások, amelyek meg-
szabadíthatnak bennünket a be- és elzártságtól. Bízom abban, hogy 
mindenki, aki teheti, beoltatja magát, s védetté válik. Megkaphat-
juk a védettséget igazoló okmányt, s ha véget ér ez az állapot, utaz-
hatunk kül- és belföldre egyaránt. Addig is legyünk türelemmel, 
most már ki kell bírnunk ezt az időszakot, amely talán nem lesz 
oly hosszú. Az információk szerint én úgy gondolom, hogy május 
végére, a nyár elejére eljön az az idő, amikor már nyugodtan vissza-
térhetünk a korábbi közösségi együttléthez, találkozhatunk, örül-
hetünk egymásnak, szervezhetjük programjainkat, élhetjük korábbi 
életünket, s talán augusztus végén már kirándulhatunk külföldre is.

Be kell vallanom, eddig sem unatkoztam: elkészítettem a klu-
bunk éves programját, kirándulási tervét, melyeket találkozásunk-
kor megbeszélünk és jóváhagyunk. Elszámoltunk a pályázatokon 
nyert összegről az Emberi Erőforrások Minisztériumánál és város-
unk önkormányzatánál a kapott támogatásról. Elkészült a népdal-
körök hanganyaga CD-n és a folklórfesztiválról szóló kétórás filmri-
portokkal DVD-n, mely megvásárolható lesz klubunkban.

Többen érdeklődtek, hol és mikor fizethetik be az éves tagdíjat. 
Kijelölünk annak idején egy-egy napot, amikor ügyeletet tartunk, s 
lesz alkalom a befizetésre.

Legyünk optimisták, bízzunk abban, hogy a második félévben 
már nyugodtan találkozhatunk, túrázhatunk, hogy meglátogathat-
juk a régen nem látott siófoki testvérklubot, melynek tagjai sze-
retettel várnak bennünket, hogy fogadhatjuk a párkányi barátain-
kat, hogy augusztus 21-én megtarthatjuk a II. Folklórfesztivált a 
Magtár melletti szabadtéri színpadon, hogy lesz alkalom arra, hogy 
kibeszélgessük magunkat, és szeptemberben a lecsópartin újra in-
díthatjuk az új évadot!  Addig vigyázzatok magatokra! Jó egészséget 
kívánva nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit: 

Lencse Sándor, a klub elnöke
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Polgárőr hírek
Polgárőreink a koronavírus járvány miatt a törvényi rendeletek-

nek megfelelően, Balatonalmádi közigazgatási területén továbbra is 
gyalogosan és gépkocsival adnak szolgálatot, a köz- és közlekedés-
biztonság javítása érdekében.  Minden alkalommal formaruhában, 
láthatósági mellényben, a gépkocsikon „POLGÁRŐRSÉG” felirat-
tal végzik munkájukat. Meggyőződésünk, hogy jelenlétünkkel és 
láthatóságunkkal kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk 
el. Vannak olyan esetek, amikor civilben is járőrözünk, de ilyenkor 
is a polgárőr igazolványnak ott kell lenni. 

A tavasz bontogatja a virágokat, a tulajdonosok is megkezdték a 
tavaszi munkákat. Tűzgyújtás, hulladékégetés továbbra is tilos! 
Tapasztalataink alapján az erdős területtel határos telkeket megláto-
gatták a vaddisznók, a kerítésekben és a kertekben komoly károkat 
okoztak. Reméljük, hogy az idén nem a közterület lesz a hulladék-
lerakó hely, hiszen az erdők szélei nem szeméttelep! Kérem a zöld-
hulladék szállítást igénybe venni. 

Közlekedés: többször bebizonyosodott, hogy rutinból való veze-
tés balesetveszélyes. Attól, hogy tegnap nem jött a kereszteződébe 
autó, ma még jöhet.  A parkolás ingyenes, de ez nem jogosít fel 

Bolhapiac lesz
március 28-án a Városi Piactéren.

Kerti és beltéri bútorok 
összeszerelése, javítása
- Kerti faházak

- Autóbeállók

- Féltetők

- Lapra szerelt bútorok (XXX 

Lutz, Mömax, Möbelix, Jysk) összeszerelését és 

beépítését is vállalom, igény szerint tanácsadással.

Forduljon hozzám bizalommal!

Baranyai Gábor T.: + 36 20 360 4660

senkit a szabálytalan parkolásra.  Ha kéréssel fordulnak hozzánk, 
szívesen állunk rendelkezésükre, de nem vagyunk vagyonőrök, sem 
biztonsági őrök. Az ilyen jellegű kéréseket a Polgárőr törvényből 
levezetve nem tudjuk teljesíteni.

Mint Önök is tudják, munkánk kiadással jár, a hatékony munka 
plusz költségeket is követel. Ilyen a benzin, a gépkocsi karbantar-
tása, esti, éjszakai szolgálatoknál a nagyteljesítményű lámpák, táv-
csövek (éjjel látó), fényképező gépek. Ezek folyamatos cseréje illetve 
karbantartása komoly költséget jelent. 

Ezért polgárőrtársaim nevében is kérem, hogy akinek fon-
tos a biztonságos Almádi, adója 1%-át a polgárőrség adószámára 
18919123-1-19 szíveskedjen utalni. A tavalyi támogatásokat kellő 
tisztelettel köszönjük.

Balesetmentes közlekedést, szép tavaszi időt, sok-sok boldog 
pillanatot. vírusmentes napokat kíván az egyesület minden tag-
ja 2021 évben. 

Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemai.hu  
Tel: 30/621-5320

Balogh Csaba
elnök

Városgondnokság hirdetménye
Pálma felajánlásokat vár a Városgondnokság
Pálmája kinőtte a lakást? Mi tovább neveljük, gondozzuk, 
a belvárosi közterületeket díszítjük vele.
Kapcsolat: 0688/542-561

Balatonalmádi Városgondnokság éves 
foglalkoztatásra keres univerzális zöldterületi 
munkást: motoros fűkasza, láncfűrész, önjáró fűnyíró 
kezelésére.  „B” kategóriás jogosítvány előny.
Érdeklődni: 06-20/928-7812

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

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t az 
Almádiért Közalapítvány számára! 

Támogassa az Új Almádi Újság kiadását és 
a Balaton Játékpont működését! 

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük! 
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Aegon Magyarország Biztosító Zrt. 
Ma tegyünk a holnapért!

Balatonalmádi, Baross Gábor út 12/A   06-88-879-511

NYITVA TARTÁS: H-P: 8:00-15:00

Tervei megvalósításához 
hitelre is szüksége van?
Részletekért keresse tanácsadóinkat!

Ádám Andrásné Ili: 06-30-243-6899

Bugovics Tímea: 06-70-622-2161

AZ ÉSZAKI PART ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 

VÁLASSZON BENNÜNKET!

SIKERRE VISSZÜK INGATLAN ÜGYEIT!

20/556-7711     30/141-4555
Kohári Lívia Bogdán Tamás Benő

Ingatlan közvetítés

Ingatlan bérbeadás

Értékbecslés

Jogi ügyintézés

Hitelügyintézés

Home staging
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Bejáró házvezetőnőt keresünk
családi házunkba és egyben három szobás panziónkba 

Balatonalmádi településen

Állandó feladatok:
•	 az ingatlan tisztán és rendben tartása, az ehhez szükséges eszközök és 

anyagok beszerzése
•	 mosás, vasalás, ruhaneműk rendben tartása - megfelelő korszerű 

háztartási gépek segítségével
•	 háztartási gépek felhasználói karbantartása

Eseti feladatok:
•	 bevásárlás (élelmiszer, patika, egyéb)
•	 postai-, hivatali ügyintézés
•	 gyerekek/idősek szállítása autóval (iskola, rendezvény, stb.)
•	 háziállat megetetése, sétáltatása

Elvárás:
•	 önálló, ügyes, figyelmes, megbízható, precíz, szorgalmas személyiség
•	 kedves, barátságos, pozitív habitus
•	 logikus gondolkodás
•	 e-mail és elterjedt telefonos üzenetküldő okostelefonos applikációk 

használata
•	 környezetbarát szemlélet
•	 folyamatos rendelkezésre állás

Előfeltételek:
•	 elfogadható szakmai önéletrajz rendelkezésre állása
•	 friss erkölcsi bizonyítvány belépéskor a munkaadó költségén
•	 saját gépjármű előnyt jelent

Juttatás:
•	 fix havi bér
•	 költségtérítés
•	 mobiltelefon és előfizetés
 
Jelentkezését írásban várjuk az alábbi email címre:

bee4175go@gmail.com 



FÜRDŐSZOBA 
SZALON

NYITÁS 
MÁRCIUS 1. 

Mutasd fel ezt a hirdetést és a vásárlásod 

értékéből 10% kedvezményt biztosítunk!

KÉRD INGYENES 
240 OLDALAS 

KATALÓGUSUNKAT!

Balatonalmádi, Álmos u. 2.

Fürdőszobaszalonok

Tel.: +36 20 487 7129

Balatonfüred, Fürdő u. 25/B     
Tel.: +36 20 486 8170

Az akció időtartama: 2021. 03. 01. - 04. 30. 

A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható és a kiskereskedelmi árból kerül levonásra.

www.tuzeppiedl.hu

Hogyan?

Küldd el neved és postacímed 
SMS-ben a +36 20 452 3789-es 
számra, vagy e-mailben az 
info@huf baupiedl.hu címre,

vagy 

Regisztrálj online 
a www.tuzeppiedl.hu oldalon…

    …vagy egyszerűen nézz be 
új fürdőszobaszalonunkba, és 
azonnal hazaviheted! 

info@hufbaupiedl.hu



Almádi Értéktár
Kerekes Vendéglő, 
Balatonalmádi

A Kerekes Vendéglő az ország első panoráma-vendéglője-
ként 1970-ben nyitotta meg kapuit Balatonalmádiban. Meg-
álmodói, alapítói és vezetői Kerekes Gáspár és felesége, Gácsér 
Ilona voltak, akik Kecskemétről érkeztek Balatonalmádiba, 
hogy létrehozzák a város kultikus vendéglőjét.

A Vendéglő 1969-70-ben épült, a terveket Schildmayer Fe-
renc, almádi építészmérnök készítette. A fogadó nagyobb ré-
sze a Balatonalmádiban jellegzetes és igen kedvelt permi vörös 
homokkőből épült. Stílusában a Balaton-felvidékre jellemző, 
boltíves építkezési formát követi.

A ’70-es években magánvállalkozásba kezdeni, főleg egy 
új helyen, belevágni az ismeretlenbe, még nem volt olyan 
hétköznapi és elfogadott, mint manapság. A vendégfogadó 
megnyitása éppen ezért merész és vakmerő ötletnek számí-
tott. Emellett az is kétségessé tette a sikert, hogy az épületet 
az Öreghegyre tervezték, ami akkoriban még egyáltalán nem 
volt összeépülve a várossal: külön világot alkotott Almádi fölé 
magasodva. Az Öreghegyre nehezen járható utak vezettek, 
nem laktak fent sokan, a tóparti nyüzsgésből alig lehetett va-
lamit érzékelni, viszont rendelkezett valamivel, ami mindezt 
ellensúlyozni tudta: csodálatos panorámával Almádira és a 
Balatonra. 

A Kerekes Vendégfogadó még ma is páratlannak számí-
tó népszerűségre tett szert két évtizedig sem tartó fennállása 
alatt. Az alatt a tizenhét év alatt, amíg üzemelt, sokkal több 
lett, mint egyszerű vendéglő: családi érték, gyönyörű pano-
ráma-étterem, lovarda, közösségi tér, intellektuális – külföldi 
és hazai – törzsvendégkör találkozóhelye, művészek, közéleti 
személyek és olykor rendszerváltó szamizdat mozgalmak bú-
vóhelye. Egy hely az Öreghegy tetején, ahol gasztronómiai és 
intellektuális szempontból is teljes mértékben elégedettek le-
hettek az oda látogatók. 

1987-ben, Gácsér Ilona halálával a vendéglő is bezárta ka-
puit. De a Kerekes-kultusznak ezzel korántsem volt vége. Az 
a vendéglő, amelyre megszűnése után több mint 30 évvel is 
emlékeznek azok, akiknek volt szerencséjük ismerni, amelyről 
még mindig beszélnek az emberek, arról elmondhatjuk, hogy 
a település szerves részévé vált. A Kerekes Vendéglő nem csak 
étterem volt Balatonalmádiban, hanem mai szóhasználattal 
élve közösségi tér is, mely máig meghatározó emlékek és ese-
mények színtereként szolgált.


