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AlmádInfo dr. Kepli Lajos polgármesterrel 

A február végi testületi ülésen va-
lamennyi napirendet egyhangúan 
fogadta el a testület, egyben a vá-
ros 2022. évi költségvetését is. Már 
többször beszéltünk arról, hogy az 
idei év különösen nehéz lesz, a sok 
elvonás és a pandémia kapcsán ke-
letkezett bevételkiesések miatt mégis 
sikerült elkészíteni a város büdzséjét 
úgy, hogy nem kellett hitelt felvennie 
a városnak. Milyen lehetőséget ad 
Almádinak idén a költségvetés? 

Nagy sikernek érzem, hogy az 
ülés mind a 30 napirendjét egyhan-
gúan fogadtuk el, ez egy pozitív jel. 
Ráadásul olyan komoly témákban 

kellett döntéseket hoznunk, mint például az idei év költségvetése. 
Az ülést nyilván megelőzte sok vita, informális egyeztetés és még a 
bizottsági üléseken sem volt ennyire egyértelmű a helyzet, de én azt 
gondolom, hogy a testületi ülésre mindenki belátta, hogy az adott 
körülmények között a lehető legjobb költségvetést állítottuk össze, s 
ami a legfontosabb, hogy ez a büdzsé biztosítja Balatonalmádi mű-
ködését a 2022-es évben. Bár nehéz most az anyagi helyzetünk, de a 
stabil működés mellett lesz lehetőségünk egy kicsit előre is haladni, 
mert a pályázatokhoz tudunk saját erőt biztosítani. Fejlesztéseket 
idén szinte kizárólag csak így tudunk finanszírozni.  

Idén – két év után újra – sikerül kiírni a helyi civil kulturális 
és sportpályázatokat, amit biztosan nagy örömmel fogadnak majd 
az almádi egyesületek. Mekkora összeget tudott a város elkülöníteni 
erre a célra? 

Kulturális pályázati célra összesen 2.650.000 Ft, civil szerveze-
tek támogatására 1.650.000 Ft támogatási összeg áll rendelkezésre 
idén. Sportrendezvényt 1.500.000 Ft pályázati összegben tudunk 
támogatni, szabadidősport kategóriában csaknem 6.000.000 Ft a 
pályázható összeg, egyéni sportoló kategóriában pedig 500.000 Ft a 
keretösszeg. Nagy öröm számunkra, hogy idén újra tudjuk anyagilag 
segíteni a kulturális civil egyesületeket és a sportolóinkat. Az elmúlt 

két évben – bár pályázatot nem írtunk ki – egyéni kérelmek alapján 
tudtuk támogatni a helyi projekteket, de az ilyen típusú beadványok 
tervezhetetlenné tették a költségvetést. Ezért választottuk idén a 
mindenki számára jobb és tervezhetőbb megoldást és kiírtuk a pá-
lyázatokat. A felhívásra március végéig lehet jelentkezni, a részletek a 
városi honlapon olvashatók. Bízom benne, hogy az anyagi támogatás 
hatására városunkba újra visszatér a pezsgő civil- és sportélet, úgy, 
vagy még jobban, mint ahogy a járványhelyzet előtt volt. 

Balatonalmádi város megkezdte felkészülését az idei turisztikai 
szezonra, főként a strandok tekintetében. 

A strandokat idén is – a tavalyi évhez hasonlóan – az önkormány-
zat működteti, ott már javában folynak az előkészületi munkálatok. 
Idén mindenképpen szeretnénk elkerülni azt, ami a tavalyi évben 
megtörtént, hiszen mikor a Kisfaludy Program támogatásából felújí-
tottuk a strandjainkat, sajnos a pályázati konstrukciónak köszönhe-
tően még az utolsó pillanatban, sőt, a szezonba nyúlóan is zajlottak 
a kivitelezési munkálatok. Idén a szezon kezdetére, tehát legkésőbb 
május végére szeretnénk olyan állapotba hozni strandjainkat, hogy 
minden szolgáltatás működjön és ezáltal a strand minden igényt ki-
elégítsen, sőt, még egy magasabb színvonalat is szeretnénk elérni. 
Most elég sokat költünk saját erőből a strandokra, itt kisebb-na-
gyobb javításokra, karbantartásra, apróbb fejlesztésekre kell gondol-
ni, ezek nem mindig látványosak, de mindenképpen nagyon fontos 
feladatok. Azt gondolom, hogy nyárra Balatonalmádiban a látogató-
kat három jól felkészült strand fogja várni. 

Várható-e idén is a tavalyihoz hasonló strandfejlesztési támogatás? 
Igen, már be is adtuk a pályázatot. A szoros határidőre való te-

kintettel a közbeszerzési határérték alatt maradtunk és kizárólag a 
Wesselényi strandot szerepeltettük a kérelmünkben, hiszen a koráb-
binál sokkal szigorúbb feltételeket szabott a pályáztató, így csak ez 
a strand felelt meg a kritériumoknak. 30 millió forintra pályáztunk 
ezúttal is, s a célok között szerepel az akadálymentes vízbejutás se-
gítése és napelemes E-bike töltőpont kiépítése is, de a külső strandi 
zuhanyzókat is ebből a forrásból szeretnénk rendbe tenni. Sajnos 
azonban a pályázatnak még mindig nincs eredménye, pedig a kivi-
telezési munkálatokat már el kellene kezdeni ahhoz, hogy a szezon-
ra elkészüljön. Bízunk abban, hogy meghosszabbítják a határidőt, 

dr. Kepli Lajos polgármester 
forrás: Balatonalmádi város 
FB oldala

Még ebben az évben lesz új Helyi Építési Szabályzat Almádiban



Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 3

2022. március

így lesz módunk – nyertes pályázat esetén – a szezon után, ősszel 
elvégezni ezeket a feladatokat. 

A strandi apartmanok is szálláshelyként lesznek értékesítve? 
Tavaly az önkormányzat értékesítette ezeket az apartmanokat, 

de ez számunkra túl nagy erőforrás-ráfordítással járt és nem biztos, 
hogy ez a legcélszerűbb üzemeltetési forma, ezért idén úgy dön-
töttünk, hogy újra kiírjuk a pályázatokat. A felhívás 5 éves, hosszú 
távú üzemeltetésre szól és cserébe előírjuk, hogy klimatizálni kell az 
apartmanokat. Az éves díj 5,5 millió forint, ami a tavalyi év tapasz-
talatai alapján teljesíthető. 

A testület pályázatokkal kapcsolatban is tárgyalt, van olyan fel-
hívás, melyre most adják be a pályázati anyagot, de van olyan, ahol 
már a kivitelezés van soron. Melyek ezek? 

A Kolostorkert ezek közül időben a legközelebbi, hiszen július 
végéig el kell készülnie. Jelenleg még a kivitelezőt keressük, köz-
beszerzéssel, s még zajlik az eljárás. Bízunk abban, hogy március 
elején már szerződést tudunk kötni, hiszen akkor lesz lehetőség a 
munkálatok határidőre történő befejezésére. 

A Wesselényi strand keleti oldalára tervezett szauna ház pályáza-
tát újra beadjuk, és ha eredményesek leszünk, a beruházás a jövő 
télre fog majd elkészülni. 

Pályázat beadásáról döntöttünk a Vörösberényi Kultúrház épüle-
tének energetikai fejlesztésével kapcsolatban is, ez a projekt a nyílás-
zárók cseréjét, épületszigetelést és napelemeket is tartalmaz. 

Hamarosan megkezdődnek az útfelújítási munkálatok is, me-
lyeket a tavaly kapott kormányzati támogatásból tudunk finan-
szírozni. Vannak olyan utcák a listában, ahol korábban nem volt 
aszfaltburkolat, ezek felújítása engedélyköteles, itt a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzést később tudjuk kiírni. Azon utcák esetében 
azonban, ahol a meglévő burkolatot kell felújítani, ott a közbeszer-
zést nemsokára kiírjuk, hogy az eljárás lefolytatása után mielőbb 
megkezdődhessenek a munkálatok. Kivétel a Szabadság utca, ahol 
a vízvezetékek cseréje is megtörténik majd, de a DRV ezt csak jövő 
év elején tudja elvégezni, ezért ezt az utcát csak ezután újítjuk fel. 
Szerencsére ez esetben a támogatási konstrukció lehetővé teszi, hogy 
akár jövő év végéig felhasználjuk a kapott forrást. Ezúton is köszön-
jük a támogatást Magyarország kormányának és dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő úrnak a segítséget, melyet a támogatások 
megszerzésében nyújtott.

Készül Balatonalmádi településfejlesztési és településrendezési 
terve, amelynek költsége szintén szerepel a város idei büdzséjében. 
Jelenti-e ez a helyi építési szabályzat, azaz a HÉSZ megváltozta-
tását? 

Egy alapvető kérdéshez érkeztünk most el: vajon merre haladjon 
tovább Balatonalmádi? Ez a kérdés felmerült már többször a közös-
ségi médiában, az embereket érinti és érdekli, sőt testületi ülésen 
is beszéltünk már róla és úgy érzem, a képviselők is megosztottak 
ebben a témában. A kérdés az, hogy megmaradjon-e Almádinak ez 
a kisvárosias, falusias jellege, s a város továbbra is tulajdonképpen a 
négy településrész konglomerációja legyen csupán és inkább infra-
strukturális fejlesztésekben gondolkodjuk. Vagy biztosítsunk teret a 
város további bővülésének, nyilván korlátok között. Személyes véle-
ményem az, hogy ezt a várost 15 ezresnél nagyobbra nem lehet fel-
duzzasztani, nem is célszerű, de ezt meg lehet oldani és így még él-
hető maradna a város. Földrajzilag egyik irányban sem tudunk már 
tovább terjeszkedni, inkább a meglévő lakásállomány felújításával 
lehetne a bővülést megoldani, ami tulajdonképpen már jelenleg is 
zajlik, hiszen egyre több nyaralóingatlant minősítenek át lakóházzá. 

De hogy mi a célunk a városközponttal és az egyes övezetek-
kel? Ezt mind-mind az új HÉSZ fogja eldönteni. Itt nagyon széles 
körben kell majd a lakosság véleményére támaszkodnunk. Hiába 

mondjuk mi azt, hogy ezt a testületet és engem, mint polgármes-
tert azért választottak meg és azért cserélték le az előzőt, mert az 
emberek a fejlődésre szavaztak, egyáltalán nem mindegy, hogy ez 
a fejlődés hogyan következik be. Épp most, a Kuckó helyén épülő 
épülettel kapcsolatban bontakozott ki az a vita, hogy szeretnének-e 
az emberek a városközpontban emeletes házakat látni. Alapvetően 
egy városközponthoz hozzátartoznak az emeletes épületek, nyilván 
nem mindegy, hogy milyen épület, hogy néz ki és hol lehet mellette 
parkolni. Kérdés tehát az is, hogy a még beépítetlen területeken mi-
lyen mértékben engedjük meg társasházak építését. Az igények és a 
megkeresések folyamatosan érkeznek, ezért fontos eldönteni, hogy 
ennek teret adjuk-e az új HÉSZ-ben. 

A jelenlegi szabályzatot megörököltük, a mostanában épült és 
a jelenleg épülő társasházak ezen régi szabályozás eredményei. Az 
építéshatósági feladatok elkerültek az önkormányzatoktól. Ezért 
nagyon meg van kötve a kezünk, ha a beadott építési engedély meg-
felel minden előírásnak, akkor nekünk azt engedélyeznünk kell. 

Mit tud tenni a város, ha nem akar ennyi társasházat Almádi-
ban? A HÉSZ-ben szabályozható ez a kérdés? 

Persze, a HÉSZ-ben szabályozható, hogy mely övezetben milyen 
épületek épülhetnek, de az önkormányzat szabályozhatja a társasház 
nagyságát is, vagy akár teljesen megtilthatja az ilyen típusú épületek 
építését, bár ez elég szélsőséges eset. Inkább az az eldöntendő, hogy 
mekkora telken engedélyezzen egy nagyobb, akár többlakásos lakó-
ingatlan építését, hány parkolóhellyel, milyen épületmagassággal. 
Azt gondolom, hogy ezek azok a paraméterek, melyekkel inkább 
foglalkoznunk kell. 

Hogyan zajlik majd ez a folyamat? A lakosság miként tud részt 
venni a véleményezésben? 

Ezt a vitát mindenképpen társadalmasítani kell, be kell vonni 
a nyilvánosságot. Egyelőre a beindításról van szó, első körben be 
kell vonnunk tervezőirodákat, akik szakértői oldalról alátámasztják 
majd azokat a kritériumokat, amiket a képviselőtestület a lakosság 
véleményét is meghallgatva felállít. Valamint az elmúlt évek során a 
lakosság részéről érkezett számtalan egyedi kérelem a HÉSZ módo-
sításával kapcsolatban, ezeket is felül kell vizsgálnunk, mi indokolt 
és mi nem az. Így tudunk megalkotni egy olyan koncepciót, ami 
mentén el tudjuk fogadni az új helyi építési szabályzatot, s ezt kö-
vetően a város a szabályzat alapján elfogadott irányban halad majd 
tovább. Ez az idei év egyik fontos feladata lesz. 

Döntött a testület az Új Almádi Újság kiadásával kapcsolatban, 
s a jövőben a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár gondozásá-
ban jelenik meg az újság. 

Azt gondolom, hogy a városi újság kiadása, mint feladat töké-
letesen illik a közművelődési intézmény profiljába. Amit e lépés 
kapcsán többen féltettek, az az újság függetlensége, de ez a féle-
lem teljesen alaptalan, hiszen bár a lapot teljes egészében az önkor-
mányzat finanszírozza, a város vezetése eddig sem és ezután sem 
szól bele a szerkesztőbizottság munkájába. Ezen döntéssel az újság 
szabályozása a közművelődés intézmény SZMSZ-ének részévé vált, 
és a szerkesztőbizottság tagsága és munkája is legalizálva lett, hiszen 
eddig tulajdonképpen informálisan végezték csak ezt a tevékenysé-
get. Hosszú idő óta tulajdonképpen ugyanaz a szerkesztőbizottság 
dolgozik együtt, a tagok társadalmi munkában végzik ezt a felada-
tot, amit ezúton is szeretnék a város és a képviselőtestület nevében 
megköszönni. A legkevesebb, én azt gondolom, hogy ennyi év után 
a munkájukat hivatalossá tettük és a szabályozást a közművelődési 
rendeletünkbe is belefoglaltuk. Ez elismerése a szerkesztőbizottság 
munkájának. Az Almádi Újság ettől a döntéstől nem fog megvál-
tozni, csupán a jogi környezet és kiadó személye módosult. 

JVE
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TÁJÉKOZTATÁS 
2022 márciusától a Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tárhoz tartozik az Új Almádi Újság kiadása és a Balaton Já-
tékpont működtetése

Balatonalmádi Város képviselő testülete 2021. decemberi ülésén 
elvi döntést hozott arról, hogy a Balaton Játékpontot a jövőben az 
Almádiért Közalapítvány helyett a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár működtesse. Ezt követően, az egyeztetések során a tes-
tület tagjai egyetértettek abban, hogy az eddig az Almádiért Köz-
alapítvány által gondozott Új Almádi Újság kiadása is átkerüljön 
a kulturális intézményhez, annak érdekében, hogy a két feladat el-
látása költséghatékonyan és megfelelő szervezeti keretek között, de 
továbbra is ellenőrzött módon valósuljon meg. A két alapítványi 
feladatkör a kulturális intézményhez való átszervezéséről februári 
ülésén, egyhangúan döntött a képviselőtestület. 

A Balaton Játékpont 2015 óta működik a Pannónia földszintjén. 
Az ingyenes játszóház a helyi és az ide érkező vendég gyermekeknek, 
kísérőiknek és az ifjúsági korosztálynak nyújt kulturált szabadidő-
eltöltési lehetőséget. Működése a Pannónia tevékenységi körébe 
jobban illeszkedik, mint a közalapítványéba, s az átszervezés után az 
intézménynek lehetősége nyílik az esetleges pályázati lehetőségeket 
kihasználva fejleszteni azt, valamint a jövőben teljesülhet az a régi 
elképzelés, hogy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember 
normál munkarendben koordinálja a Játékpont működését. A mű-
ködési modell váltásával a Balaton Játékpont helyisége születésna-
pok és egyéb családi rendezvények céljából bérbe vehető. 

Az Új Almádi Újság a térség egyik legszínvonalasabb városi lap-
ja, amely több mint 30 éve, 1998 óta jelenik meg Balatonalmádi 

város anyagi támogatásával. Az Új Almádi Újság helyi lap, s az a 
célja, hogy a lakosság részére nyújtson hiteles, pontos és rendszeres 
tájékoztatást Balatonalmádi Város Önkormányzatának és intézmé-
nyeinek tevékenységéről, a város társadalmi, gazdasági, kulturális 
és sport életéről, Balatonalmádi városát érintő más településeken 
történő jelentős eseményekről, tárgyilagosan és aktuálisan tájékoz-
tasson a közélet legfontosabb eseményeiről, a lakosságot érintő dön-
tésekről, helytörténeti, honismereti írásokat közöljön. Fontos, hogy 
erősítse a helyi közösség kohézióját, a lokálpatriotizmus érzését, ke-
rülje a személyes konfliktusok, a pontatlan és hamis információk 
közlését. 

Az Új Almádi Újság az olvasók részére ingyenesen kerül terjesz-
tésre. Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselőtestülete 
gondoskodik az Új Almádi Újság működéséhez szükséges anyagi, 
technikai, személyi feltételek biztosításáról, amelynek fedezetét az 
éves költségvetési rendeletében határozza meg. Az Új Almádi Újság 
évente 12 alkalommal, 4000 példányban, A/4-es formátumban ke-
rül kiadásra. A lap terjedelme alkalmanként 16 oldal tűzve, borítója 
színes műnyomó. 

Az Új Almádi Újság kiadója 2022. március 1-jétől a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár, felelős kiadója a mindenkori in-
tézményvezető. 

Az Új Almádi Újságban megjelenik rendszeres és hiteles tájékozta-
tás a képviselő-testület munkájáról, döntéseiről, tájékoztató a városi 
rendezvényekről, felhívások, hirdetmények, helyi közérdeklődésre 
számító írások, az önkormányzat és intézményei, közszolgálatók 
hírei, felhívásai, helyi sportéletről, helyi hitéletről, civil szervezetek 
tevékenységéről szóló tájékoztató, ünnepségekre, rendezvényekre 
meghívók, társadalmi célú közérdekű közlemények, rendőrség, pol-
gárőrség közbiztonsági és vagyonvédelmi felhívásai és hirdetések. 

Az Új Almádi Újságban lehetőséget kapnak a helyi civil szerve-
zetek, szerveződések és egyesületek, hogy bemutathassák működési 
területüket, munkájukat, programjukat, és tájékoztatást adjanak 
rendezvényeikről, maximum 1500 karakter terjedelemben.

Az Új Almádi Újság tartalmában megfelel a sajtószabadságról és 
a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tör-
vény VI. Cím előírásainak, de különösen nem ad teret a szemé-
lyiségi jogot sértő, trágár kifejezéseket tartalmazó, másokat lejárató 
megnyilatkozásoknak, személyeskedésnek, valamint pártpolitikai 
írásoknak.

Az Új Almádi Újságot a szerkesztőbizottság szerkeszti, melynek 
tagjai: Czuczor Sándor, Fábián László, Kovács István, Pászti György, 
Zatkalik András és Kovácsi Szolga Mária. A bizottsági tagok meg-
bízatása határozatlan időre szól, a tagok térítés nélkül látják el fel-
adatukat. A tagok visszahívása, új tag választása a képviselőtestület 
hatásköre. A bizottság dönt – a felelős szerkesztő bevonásával – az 
újságban történő cikkek és írások megjelentetéséről. A döntés során 
figyelembe kell venni a téma közérdekűségnek, helyiérdekűségének 
mértékét, a fogalmazás minőségét, az írás terjedelmét, a téma aktu-
alitását, a tartalmi, szerkesztési, képi elemeket. 

Hirdetések, reklámok megjelentetésére meghatározott díjazás 
alapján kerülhet sor. Az új hirdetési árak a 2022. március 1-étől 
érvényes (2022. áprilisi szám): 

1 oldal 70.000 Ft+áfa
1/2 oldal 35.000 Ft+áfa
1/4 oldal 17.500 Ft+áfa
1/8 oldal 8.750 Ft+ áfa
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Gimnázium hírei
AULART – az iskola polgárainak 
kiállítása

Két művészetkedvelő végzős diákunk: Kácsor Judit és Varga Verita 
hozta életre ebben a tanévben a már hagyománnyá vált Aulart ki-
állítást, amely most először költözött ki a kollégium kereteiből, és 
vált minden diák és tanár számára elérhetővé, akár szemlélőként, 
akár alkotóként.

Köszönjük nekik ezt a színes, lelket gyönyörködtető összeállítást!

A kiállítók névsora:
Diákok: Szünstein Rebeka, Vár-
halmi Kitty, Ulapcsik Teodóra, 
Bocsi Jázmin Hanna, Kovács 
Adrienn, Varga Julianna, Bora 
Lili, Pék Csenge, Burján Bánk, 
Tötős Boglárka, Téglás Kata, 
Puskás Anna, Szabó Virág, Gás-
pár Anna, Bőhm Kitti, Varga 
Verita, Kácsor Judit

Tanárok: Papp Bernadett tanár-
nő, Simon Orsolya tanárnő, Ba-
konyi Márta tanárnő

FÜGGVÉNYEK – Osztálytermi dráma
„Merünk-e tükörbe nézni?” „Vállaljuk-e igazán, hogy önma-

gunkhoz őszinteséggel forduljunk?” Meggyőződésünk szerint nem 
nagyon, a tükör az igazságot mutatja, amivel nehéz szembesülni, 
ezért inkább torzítunk a valóságon. Szeretjük szebbnek, okosabb-
nak láttatni magunkat, a függőségeinkről nem beszélünk, a szó 
társadalmi megítélése is meglehetősen negatív. Mi vagy ki az oka, 
hogy egész életünket a folyamatos kísértés lengi át, és az állandó, 
kényszeres vágyakozás valami pótlék iránt?”  Ezeket a kérdéseket 
tette fel diákjainknak a KOHÓ Műhely interaktív előadása, ami-
ben szeretnének vádaskodástól mentesen képet mutatni a jelenkori 
állapotokról, egy olyan problémáról, ami nemcsak a fiatalokat érin-
ti, de talán őket veszélyezteti a leginkább.

Iskolánkban február 23-án a 11. évfolyamnak lehetősége nyílt 
megtekinteni a fent ismertetett osztálytermi drámát, Függvények 
címmel. A társulat saját szerzésű darabjában a fenti kérdéseket, 
problémákat boncolgatja egy 120 perces előadás keretében, színész-
drámatanárok előadásában. Diákjaink az előadást megelőző és az 
azt feldolgozó foglalkozásokon is szívesen és lelkesen vettek részt.

Az előadás Papp Bernadett tanárnő szervezésében jutott el diák-
jainkhoz.
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Györgyi iskola hírei

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny

A közelmúltban rendezték a Bolyai Természettudományi Csapat-
verseny Észak- Pannónia (Fejér, Győr- Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom, Vas és Veszprém megye) körzeti fordulóját. 

5. b osztály „Utazook” csapata 3. helyen végzett. A csapat tagjai: 
Benedek Zétény, Czeglédi Luca, Fabó Marcell, Kádár Simon.

A kiváló és eredményes versenyzéshez szívből gratulálunk!

Diákolimpiai sikerek 
Országos döntőbe jutott a Györgyi Dénes Általános Iskola csa-

pata a Diákolimpia Játékos sportversenyen. Az országos elődöntőn 
továbbjutott csapat február közepén az országos pótselejtezőn vett 
részt Törökbálinton. 8 csapat küzdött egymás ellen 9 versenyszám-
ban. Az ügyességi játékos versenyen sikerült az első helyet megsze-
rezni, így a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói kvalifikálták 
magukat az országos döntőbe, melyet március 5-én rendeznek Jász-
berényben. 

Gratulálunk!
Forrás: Balatonalmádi város FB oldala 
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fotó: Tabányi Kata 

Február 26. Almádiak Napja. A 
Megfőzzük Almádit egyesület 
tagjai köszönik minden Almádi 
polgárnak, hogy eljött, időt töl-
tött a barátaival, rokonaival és 
velünk. Együtt főztünk, ettünk, 
ittunk. Köszönjük támogatóinak 
a segítséget! Arra gondoltunk, 
hogy néhány képpel emlékezünk 
erre a csodálatos napra!
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Mi fán terem a chimichurri?
Ha van argentin étel, amelyet annyian félremagyaráznak ahányan 

csak hallottak róla, akkor a csimicsurri az. Akik viszont meg is kós-
tolták, azok tudják, hogy egy érdekes, zöld vagy piros színű már-
tás, amit Argentinában meg Uruguayban a marhahúsra öntenek, 
másutt meg akármire, ami csak hús. Ezt a délamerikai pestót, azaz 
mártást viszont nem főzik, csak keverik.

Az eredetéről meg még több hamis információ kering a világhá-
lón, akár körbe is lehet röhögni: 

1. baszk bevándorlók hozták magukkal és a jelentése: „különféle 
dolgok tetszőleges sorrendben összekeverve”. 

2. Egy ír bevándorló, Jimmy McCurry, aki állítólag Jasson Ospina 
tábornok seregében szolgált az 1880-as évek függetlenségi háború-
jában, mindig egy általa készített zöld szósszal öntötte le a marha-
sültet. Katonatársai azonban nem tudták az ír koma nevét rendesen 
kiejteni, ezért chimichurri, azaz csimicsurri lett belőle. 

3. Ez az Ospina tá-
bornok azonban nem 
létezett, volt viszont egy 
Jimmy Curry nevű angol 
húsimportőr – a skótok 
szerint James C. Hurry 
– aki az argentin tehe-
nészekkel utazgatott és 
nekik készítette el ezt a 
legendássá lett szószt. 

4. Egy patagóniai an-
gol család makacsul ra-
gaszkodott a napi curry 
adagjához és egymás kö-
zött „Give me the curry”, 
azaz Add ide a curryt 
kifejezést használták. 
A patagónaiaiak sajnos 
nem tudták kiejteni ezt 
a bonyolult angol mon-
datot, hanem helyette a 
chimichurrit mondtak. 

5. A méretes marhahús 
darabok argentin neve churrasco, amit az ottani tehénpásztorok – 
nem cowboyok, hanem gauchók – könnyen, akár tíz perc alatt el-
készíthettek maguk is. 

6. Vannak, azért még olyanok is, akik a spanyol chiriburri, azaz 
„csetepaté” szóra gyanakodnak.

Nekem meg jobban tetszik a népmesei hetes szám s egy ideje 
azon morfondírozom, hogy magyar bevándorlók netán nem jártak 
arra? Pedig jártak és a jég hátán meg a pampákon is megéltek, akik 
talán még a „vasalt sült verebet” is megették, ha nem akadt semmi 
más ennivaló: „Simítsd a csurit” szólásból akár ki is alakulhatott vol-
na a helyi csimicsurri változat...

A lényegre koncentrálva: Akárhonnan ered, ebből a sűrű már-
tásból két dolog ki nem maradhat: a petrezselyem és a fokhagyma. 
Ehhez jön az olívaolaj, oregánó, koriander [mindkettőnek a leve-
le], vöröshagyma, só, bors és végül a vörösborecet. Bár télen ritka 
kincs, de egy maréknyi petrezselyem azért kell, amit miszlikre vágva 
adunk négy dundi, szétdörzsölt fokhagymához, a többit pedig csak 
ízlés szerint és apránként mixeljük bele. A vörösborecetből és az 

extraszűz olívaolajból állítólag 3 evőkanálnyi elegendő, de a csilli 
helyett én inkább lórúgatós bogyiszlai paprikát használok és kápiát. 
Ezeket aztán addig nyomorgatjuk, amíg a sűrű mártás össze nem 
áll: ezért nem rakok hozzá egy csepp vizet sem. A vörösborecetet 
pedig lehet hamisítani a vörösborral és almaecettel, mert így a bor 
fele mindjárt a szakácsba kerülhet. Ennyi friss zöldséget télidőben 
a mesterszakácsok és a kertészek, ha elő tudnak kapni, de mi már 
meg is vehetjük egy kis adagban előre mixelve és szárítva a hozzáva-
lókat. Mit mondjak: nem az igazi! No, de az sem, ha a konyhánk-
ban mi variálgatunk a hozzávalókkal...

Kis hazánkban a nyomasztó húshiányt fagyasztott argentin mar-
hával pótolták a hatvanas években, de még azért is sorba kellett 
állni már hajnalban. Jómagam Keszthelyen tartottam a sorban a 
helyet édesanyámnak, aki a későbbi vonattal tudott csak bejönni, 
én meg nyolcra mehettem a gimnáziumba. Addig is csúnya viccek 
hangzottak el suttyomban az álldogáló morcos emberektől, amikor 
meglátták kék-zöld színben „pompázó” marhahúst. A legrondább az 

volt, hogy ez a dög még 
láthatta Evita Perónt, az 
argentin elnök legendás 
feleségét, pedig ő 1952-
ben meghalt. Ezek el-
lenére azért mindig ott 
maradtam a sorban, mert 
valami hús azért csak kel-
lett a családnak, dacára 
a hosszú sorbaállásnak. 
Karakteres, kétszer csípős 
magyar fűszerekkel va-
rázsoltuk aztán ehetővé, 
amit kaptunk.

Sokat olvasott bará-
taim sem tudják talán, 
hogy az argentin szárma-
zású Ferenc pápa bizony 
élelmezéskémiai diplo-
mával rendelkezik, ráadá-
sul nagyon szeret főzni. 
Életrajzírója felsorolja 

az összes kedvenc ételét, amelyek között jeles helyen található a 
chimichurri, amelyhez igen jól pácolja a marhahúst. Nem egy diétás 
éttel, sőt böjtinek sem mondanám, de hogy nagyon ízlik a család-
nak, azt még az unokáim is tanúsíthatják.

Hitetlenkedő helybeliek igencsak megrökönyödtek, amikor meg-
tudták, hogy argentin eredetű a „balatoni hekk” is. Ezt a tőkehalak 
családjába tartozó tengeri csukát az argentin partok közelében ha-
lásszák tonnaszámra. Ezek után pedig úgy 12 ezer kilométert utazik, 
mire konyhakészen ideér a balatoni halsütödékbe! Jól elkészíteni 
azonban még így is kevesen tudják a Balaton körül, ezért vagyunk 
mi szerencsések, mert még a nagy tekintélyű gasztronómusok is ide 
járnak Budatavára, ha tényleg jót akarnak enni. A titok egyszerű: 
nem adnak hozzá chimichurrit!

Így aztán jómagam továbbra is megmaradnék a régi bevált magyar 
ételeknél, különösen március idusán, amikor Jókai Mór angyalba-
kancsos bablevesével vagy Petőfi Sándor kedvenc túróscsuszájával 
ünnepelhetek.

Czuczor Sándor

Így néz ki az igazi chimichurri 
[a világhálón: https://okosgrill.hu/recept/chimichurri-argentin-bbq-pac-szosz/]
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UTAZZON VELÜNK – a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klubbal – A VARÁZSLATOS 
SZLOVÉNIÁBA !

Időpont: 2022. június 9-12-ig 3 éjszaka/ 4 nap (csütörtöktől va-
sárnapig) 
Utazás: légkondicionált luxus autóbusszal, vidám társasággal, pi-
henőkkel
Útvonal: Balatonalmádi – Körmend – Lendva – Maribor – Ljubjana 
Elhelyezés: Ljubjanában, a Holiday Inn Espress szállodában 2 
ágyas, fürdőszobás szobákban 
Ellátás: büféreggeli + fakultatív vacsora (13 €)
Részvételi díj, kedvezménnyel 74.900. Ft/fő +500,- Ft foglalási díj

Az ár tartalmazza az úti költséget, a szállodai szállást, a reggelit, 
programszervezést, a magyar idegenvezetést, de nem tartalmazza a 
belépők árát, az utasbiztosítást, az üdülőhelyi díjat.  

Klubtagok jelentkezése: 40.000Ft + 500, Ft foglalási díjjal a 
Vörösberényi Kultúrházban 2022. április 6-án, szerdán 16-17 óra 
között. 

Korlátozott számban még van hely nem klubtagok részére is 
buszunkon. Jelentkezés a Vörösberényi Kultúrházban 40.000,- + 
500,- Ft foglalási díjjal, 2022. április 8-án pénteken 16-17 óra kö-
zött (telefonos elérhetőség: 30/902-4268)

Programunk: 
1. nap: Indulás Balatonalmádiból kora reggel ( 6 órakor) a posta 

elől, megállunk a Szabadság utca – Pannónia – Budatavai buszmeg-
állóknál. Útközben rövid pihenőket tartunk, és kora délután meg-
érkezünk Ljubjanába. Itt városnézés ( kb. 3 órás séta a helyi magyar 
idegenvezetővel)  A szállás elfoglalása után fakultatív vacsora majd 
séta az esti Ljubjanában. 

2. nap: egész napos program Bledben és környékén. Bled, Bledi 
vár, hajókázás a tavon a Szűzanya templomhoz a szigetre, Vintgar 
szurdok túra. (Nem nehéz, kb 60-70 perc, nincs benne hegy, emel-
kedő.)  

3. nap: reggeli után utazás a tengerpart fővárosába, Portorozba 
és a legszebb tengerparti városba, Piranba. Itt a Tartini tér, a Szent 
György templom megtekintése, utána fürdési lehetőség az Adriában

4. nap: Reggeli után utazás Postojnára. Postojnai cseppkőbarlang 
– barlangtúra, idegenvezetővel kb. 60-70 perc. Nem nehéz, elektro-
mos kisvasúttal utazunk be és ki a gyalogtúra helyére és a befejezés 
helyéről. Hazaútban megállunk Trojaneba, a híres fánksütő helyen 
(ebédlehetőség) Hazaérkezés: kb. 19 órakor.

Kellemes utazást, felejthetetlen élményeket kíván:
Lencse Sándor, a klub elnöke

Szlovénia    forrás: femina.hu

Tájékoztató a helyi kulturális, civil és 
sportpályázatok kiírásáról 

Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete az 
56/2022 (II.24.) önkormányzati 
határozatával döntést hozott a 
„Helyi kulturális és civil pályázat” 
kiírásáról, az 57/2022 (II.24.) 
önkormányzati határozatával pe-
dig a „Helyi sportpályázat” kiírá-
sáról. Benyújtási határidő: 2022. 
március 31.

A helyi kulturális és civil pá-
lyázat kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet a kiírás 2. pontjára, 
amely a pályázásra jogosultak köréről szól: 

2.1. Szervezetükben és működésükben is pártoktól független, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelő, nem 
sporttevékenységet végző civil szervezetek, illetve Polgári Törvény-
könyv alapján létrehozott alapítványok, melyek bírósági nyilván-
tartásba vételük szerint Balatonalmádi székhellyel működő szer-
vezetek, valamint országos, térségi, ill. megyei székhelyű szervezet 
balatonalmádi tagszervezete. 

A C) kategóriában pályázóknak meg kell felelniük a Civil Kon-
cepcióban rögzített feltételeknek, és a pályázati felhívást megelőző-
en legalább 2 éve folyamatosan kell működniük.

2.2. Balatonalmádi bejelentett lakcímmel rendelkező magánsze-
mélyek csak A) és B) kategóriára pályázhatnak.

A helyi sportpályázatokkal kapcsolatban szeretném felhívni a fi-
gyelmet pályázók körére a felhívás alapján:

Pályázhatnak a pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett 
sportegyesületek, diáksport egyesületek, Diáksport Bizottságok és 
civil egyesületek vehetnek részt,
• akik a város tanulóifjúsága és felnőtt lakossága számára sportren-

dezvényeket kívánnak rendezni;
• akiknek Balatonalmádiban működő szabadidősport-szakosztálya 

működésének fenntartásához megfelelő anyagi eszköz nem áll 
rendelkezésre,

• akiknek egyéni sportolója vagy diákcsapata kiemelkedő eredményt 
ért el, és szervezetüknek a nagy jelentőséggel bíró sporteseménye-
ken való szerepeltetéséhez megfelelő anyagi eszköz nem áll rendel-
kezésre,

• szervezetükben és működésükben is pártoktól független, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tá-
mogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelő civil 
szervezetek, illetve a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott ala-
pítványok, melyek bírósági nyilvántartásba vételük szerint Balaton-
almádi székhellyel működő szervezetek, valamint országos, térségi 
ill. megyei székhelyű szervezet Balatonalmádi tagszervezete,

• azok a nem Balatonalmádi bejegyzésű szervezetek, amelyek Bala-
tonalmádiban sport rendezvényt kívánnak megvalósítani, ameny-
nyiben megállapodást kötnek a város egyik bejegyzett civil szerve-
zetével,

• Balatonalmádi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek.

Részletes információ és űrlap: www.balatonalmadi.hu vagy 
Takács Tímea kabinetvezető 88/542-418.

forrás: Internet
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Felolvasásokkal köszöntötték a 
magyar széppróza napját Almádiban 

Február 18-án, Jókai Mór születésnapján ünnepeltük meg a ma-
gyar széppróza napját, mely alkalomból 2022-ben is felolvasásokat 
szervezett a Pannónia Könyvtár. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is többen vállalkoztak arra, 
hogy megosszák kedvenc magyar prózájukat a nagyérdeművel, ez-
úttal is az online térben.

Kedves elbeszélésekkel, mesékkel és elgondolkodtató történetek-
kel gazdagodhattak azok, akik aznap követték a Pannónia könyvtár 
facebook oldalát vagy youtube csatornáját.

Akik mégis lemaradtak volna, azoknak a könyvtár munkatársai 
összegyűjtötték egy helyre a felolvasásokat, a strandkonyvtar.hu 
weboldalon megtalálhatók a videók. 

Köszönjük mindenkinek a részvételt és az érdeklődést, reméljük, 
jövőre már élőben ünnepelhetünk. 

Forrás: Balatonalmádi város FB oldala 

FIGYELEM! 
BOLHAPIAC LESZ MÁRCIUS 27-ÉN DÉLELŐTT 

A VÁROSI PIACTÉREN.

Újra tavaszi cserebere
Szeretettel várunk mindenkit március 16-án, szerdán 15-18 

óra között, Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár alsó szintjén.

1. Amit hozhattok:
• elsősorban megunt, kinőtt ruhákat, cipőket, táskákat, kiegé-

szítőket; gyerek-, női és férfiruhákat egyaránt
• egyéb textíliákat (függönyöket, abroszokat, törölközőket stb.)
• könyveket
• jó állapotban lévő játékokat
• kisebb méretű, működőképes háztartási eszközöket

2. KIZÁRÓLAG JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ RUHÁKAT, CIPŐ-
KET VÁRUNK! Lyukas, foltos, szakadt, használhatatlan ruhákat 
NE hozzatok! Sajnos mindig találunk ilyeneket is, de arra nincs ka-
pacitásunk, hogy a teljes ruhahalmazt a végén még át is válogassuk. 
A megmaradt ruhákat rászoruló családoknak juttatjuk el, ezért fon-
tos a használható állapot.
3. Bármit, bármennyit hozhattok-vihettek, nincsenek korlátok.
4. A leadandó ruhákat előzetesen nem tudjuk fogadni (nincs mód 
tárolni). Ha csak leadnátok a ruhákat, de az esemény időpontjában 
nem tudjátok behozni, keressetek meg, segítek megoldani.
5. Az esemény védettségi igazolvány nélkül látogatható.
6. A részvétel ingyenes.

Köszönjük a segítséget mindenkinek, akik a lebonyolításban részt 
vesznek, többek között a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
munkatársainak, Cselik-Izsó Rékának, Kasek-Székely Borókának, 
Barabás Anitának, Töltési Zsókának és Földi Angélának.

Sebestyén-Tóth Orsolya, szervező

forrás: FB
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Boldog születésnapot kívánunk, 
Márta néni!

Tíz éve már, hogy Berghauer Márta Wolf Lajosnét – Márta né-
nit – megismertem, és azóta csodálom őt azért a tartásért, derűért 
és eleganciáért, ami sugárzik belőle. Ezekből a tulajdonságokból az 
elmúlt tíz év alatt mit sem vesztve, csinosan, jókedvűen nyit nekem 
ajtót most, hogy a 95. születésnapja alkalmából riportot szeretnék 
vele készíteni.

- Bocsánat, hogy késtem egy kicsit. De hát a közlekedés… - sza-
badkozom már az előszobában.

- Semmi baj! Tudom, hogy most nehéz haladni az útépítések 
miatt, és amúgy is időmilliomos vagyok! – terel a nappaliba, ahol 
fényképek, feljegyzések vannak az asztalon. Láthatóan készült a be-
szélgetésünkre.

- Nézd csak! Ezt a házat édesapám építette a két kezével Budataván. 
Kilenc éves voltam akkor. Pesten laktunk, de én már akkor gyakran 
voltam Almádiban a nagynénémnél. Imádtam itt lenni. Egyik nap 
aztán édesanyám közölte, hogy egy ideje „lecsipeget” a konyhapénz-
ből, és abból most tudunk venni egy telket Almádiban. Még apám 
sem tudta ezt akkor.

- Lecsipeget? – nevetem el magam elképzelve, hogy a 21. század-
ban mennyi konyhapénznek kéne rendelkezésre állnia ahhoz, hogy 
abból lecsipegetve vehessünk itt egy telket.

- Sosem voltunk gazdagok, de szerencsére a szegénységet sem kel-
lett megismernem. Anyám jól bánt a pénzzel, odafigyelt mindenre. 
Apám pedig nagyon ügyes volt, mindent meg tudott csinálni. Még 
a bútorokat is ő készítette nekünk abban a kétszobás házban, ami 
egy év alatt elkészült a telkünkön. Aztán jött a háború, és egy ideig 
nem tudunk lejönni a Balatonra. Amikor pedig sikerült eljutnunk, 

olyan üresen találtuk a házat, hogy egyetlen, a falban lévő szögön 
kívül semmi nem maradt a berendezésből. De nem estünk kétség-
be. Mi mindig talpra tudtunk állni, a szüleim mindenből kihozták 
a legtöbbet, és tudtuk, hogy édesapám mindent újra fog teremtetni. 
Aztán… aztán amikor legközelebb jöttünk, idegenek laktak a há-
zunkban. Betelepítettek egy idősebb párt, akik 17 évig ott is marad-
tak az egyik szobában, és használták az épület többi részét is. Szeren-
csére sikerült velük megegyezni, hogy a másik szobában lakhatunk, 
ha Almádiba jövünk. És jöttünk is gyakran annak ellenére, hogy 17 
évig voltunk kénytelenek együtt élni a betelepített lakókkal.

- Úszni is itt tanultál meg? Ha jól tudom, eredményes úszó voltál.
- Gyerekkoromtól úszom, de inkább eredményes amatőr-

nek mondanám magam. A férjemet is úgy ismertem meg, hogy 
a Budatava strandról mindig átúsztam a Wesselényi-, de még a 
káptalanfüredi strandra is. Aztán egyszer csak szembe úszott velem. 
Jómódú veszprémiek voltak, és nekik is volt itt egy nyaralójuk. 
A háborút a családjuk Almádiban vészelte át. Mire visszamentek 
Veszprémbe, azzal szembesültek, hogy mindenüket államosították. 
Sokáig éltünk együtt, de volt egy nehéz időszak az életünkben, és 
akkor elváltunk. Később aztán újra összeházasodtunk, és a haláláig 
együtt voltunk.

- Szerencsére Te láthatóan egészséges vagy.
- Jó géneket örököltem, sosem voltam beteges. Még a Covid is 

elkerült… – teszi hozzá nevetve – a strandra is lejárok, ha csak tehe-
tem, mert a Balaton nekem az örök szerelem. A tó, Balatonalmádi 
és a családom teszi teljessé az életemet.

- Köszönöm a beszélgetést, Márta néni! Boldog születésnapot, erőt 
és egészséget kívánok az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága ne-
vében is.

Szolga Mária

Wolfné Márta 95 éves
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Jólesett neki a szurkolók szeretete, 
biztatása – második téli olimpiáján 
vett részt Kónya Ádám

A Balatonalmádiban élő Kónya Ádám, Veszprém megye első téli 
olimpikonja legyőzte a koronavírust, ráadásul az időjárási elemek-
kel is harcolnia kellett, de sikeresen teljesítette mindhárom távot, 
amelyben elindult. 

A 2018-as dél-koreai Phjongcshang után Pekingben képviselte a 
nemzeti színeket. Mint mondja, a felkészülését nagyban nehezítet-
te, hogy január elején szervezetét megtámadta a koronavírus. Mind-
ez az első versenyén, a szabadstílusú sprintben érződött is, mert 
még fizikálisan nem érezte magát annyira erősnek, így a 72. helyen 
végzett. Három nappal később a klasszikus stílusú 15 kilométeren 
indult el, ahol a 80. helyet szerezte meg. - A legjobb nyolcvanba ke-
rülést tűztem ki célul és ez sikerült, bár jó lett volna egy kicsit előbbre 
végezni,de sajnos a táv közepén volt egy kis hullámvölgy. Nyolc nappal 
később a szabadstílusú 50 kilométeren versenyeztem volna, de mind-
ez a rossz időjárási körülmények miatt 30 kilométeresre redukálódott. 
Végül az 55. helyen értem célba – értékeli teljesítményét Ádám, aki 
elmondta, hogy nagyon meghatotta a szurkolók szeretete, biztatása, 
amit a közösségi oldalakon kapott. 

Az olimpia után sincs pihenő, hiszen lapunk megjelenéséig Szlo-
vákiában és Svédországban is versenyez. Szeretne elindulni a 2026-
os milánói téli olimpián, de addig még sok minden vár rá. Jól érezte 
magát Pekingben, kitűnő volt a szállás, a szervezők nagyon odafi-
gyeltek rájuk, minden nap tesztelték őket a reggeli előtt. - Engem ért 
a megtiszteltetés, hogy vihettem országunk zászlaját a pekingi olimpia 
záróünnepségén. Büszkén emeltem a magasba a magyar zászlót. Gra-
tulálok minden magyar indulónak és nagyon köszönöm azoknak az 
embereknek, akik segítettek, lehetővé tették, hogy részt vehessek a máso-
dik olimpiámon – zárta szavait Ádám, aki reméli, hogy a következő 
olimpia már nézők előtt zajlik és nem kell másra figyelnie csak a 
versenyekre. 

Szendi Péter

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

támogassa Balatonalmádi városát, a 
helytörténeti könyvek és a városi naptár 

kiadását!  

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük! 

Vörösberényi Polgári Olvasókör hírei 
Tisztelt Olvasók! 

Mire ezt a jelentkezésünket olvassák, már túl leszünk az Almádiak  
Napja rendezvényén, ahol a mi csapatunk is benevezett a Főzőver-
senybe. Talán hamarosan újra megtarthatjuk a havi találkozóinkat, 
tervezhetjük az ez évi új és hagyományos programjainkat. Most 
van a havi tagdíjak befizetése és ez  úton szeretném kérni Önö-
ket, hogy ha hamarosan dönteniük kell az évi adójuk 1%-ról azt 
a Vörösberényi Polgári Olvasókörnek ajánlják fel. Ezzel a támoga-
tással segítik a működésünket, amit  a lakosságért, gyermekekért 
szerveztünk eddig is. Hálásan köszönjük a segítségüket és reméljük, 
hogy pártoló tagoknak is jelentkeznek nálunk!

Vörösberényi Polgári Olvasókör 
8220 Balatonalmádi, Gábor Áron u. 6.
Elérhetőségünk: +36 30 445 378 – Adószám: 18923487-1-19

Kérjük, támogassa adója  1 %-val szervezetünket!

Kasza Katalin, Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke

Fotó: Kónya Ádám Facebook oldala
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Városunk szülöttje: Káplán György
Rangos kitüntetést kapott az év elején az énekművész

Sajátos művészi pályát járt be Káplán György, aki az új esztendő 
elején vehette át Budapesten a „Magyar Kultúra Lovagja” kitünte-
tést.

Felmenői – anyai ágon – „tősgyökeres” almádiak. Ma már a köz-
nyelvben csak „bauxitházak” emelkednek az 1850-ben épült Jánosi 
kúria helyén, éppen a Szabó pékséggel szemben, átlósan az egykor 
nagyon népszerű Hattyú étteremmel (ma egy áruház áll ott). A Já-
nosi nagyszülők birtoka a Balatonalmádi Kőfejtő Vállalat II. számú 
bányájának a meddőhányójáig terjedt. Gyerekek tiltott játszó- és 
búvóhelye volt az atyai és védelmi feddésekig (és utána is).

Az ifjú Káplán Györgyöt 18 életéve köti Almádihoz, ahonnan ér-
telmi, szellemi, lelki feltöltődését kapta. Sétái során ma is pontosan 
tudja, mi hol volt, kikkel együtt találkozott, kalandozott. 

Az énekes nemcsak a családi, de a vallási hátteret is meghatározó-
nak tartja, melyet Pintér Sándor plébános úr és Hedvig nővér szere-
tetteljes nevelése adott az akkori gyermekeknek. Ahhoz, hogy eme 
ritka pályát választhassa később, a ministrálás (Sándor atyánál és 
Mécs László költőnél, aki nyaranta Almádiban pihent) és a templo-
mi éneklés is sokat adott. A hitben erős család pozitív beállítottságá-
nak köszönhető, hogy senkit nem viselt meg lelkileg az államosítás, 
mert – mint interjúnk során hangsúlyozta – az embertől mindent 
elvehetnek, de a hitet és a humort nem…

Középiskolába a szentendrei Ferences Gimnáziumba vették föl, s 
ott figyeltek fel énekhangjára. Énekművész diplomáját a Liszt Fe-
renc Akadémián szerezte.

1978-ban feleségével, Erikával – akit Almádiban ismert meg – 
Németországba disszidált (hagyta el az országot engedély nélkül), 
melynek következményeként nyolc évig nem léphették át a magyar 
határt. Ennek szívfájdalma sokáig kísérte. 

Nagyon szerencsésnek vallhatom magam – emlékezett visz-
sza –, ugyanis 1980-tól 35 éven keresztül a stuttgarti rádió (SWR 
Vokalensemble) énekegyüttesében énekelhettem, mint első tenor. 
Évente 8-12 koncertturnéval jártuk a világot. A német együttesben 
meglehetősen szigorúak a közalkalmazottakra vonatkozó munka-
helyi szabályok, ugyanis minden egyéni fellépésre engedélyt kellett 
kérni. 

Káplán György szívesen emlékezik vissza azokra az időkre, ami-
kor a Hárfa és tenor duóval járta Európa nagyvárosait világi és egy-
házi koncertekkel. Nagyon keresettek voltak privát fellépésekre is, 
szerenádokra, esküvőkre, tehetősebb német polgárok családi prog-
ramjaira, céges rendezvényekre is meghívást kaptak.

Lírai tenor hangszíne miatt az oratórium világához is közel állt, 
sőt: 145 zenemű tenor szólója szerepel mindmáig repertoárján. 
Mindemellett a német műdalok is foglalkoztatták, de dalestjeibe 
a magyar komponisták műveit is becsempészte. Az utóbbiakat elő-
ször magyarul, majd németül adta elő a jobb megértés érdekében.

Hobbija volt Stuttgart, München, Zürich és számos más nagy 
város operaháza kórusában – ha épp szükség volt segítségre –ven-
dégszerepelni, ahol igazi világsztárokkal együtt énekelt a színpadon. 

Káplán György az énektanítást is fontosnak tartja, s szívesen adja 
tovább (belcanto) tapasztalatait az énekelni tanulni vágyók fiata-
loknak.

A Káplán család csak a korlátozások feloldása után térhetett vissza 
Magyarországra, illetve Almádiba. Ez utóbbi mindig hatalmas fel-
töltődést adott számára. Vallja: csak a természet szépségétől, erejétől 
meggazdagodva lehet igazán jól zenélni.

Kis almádi stúdiójában nyugdíjasként is rendszeresen gyakorol, 
készül fellépéseire, melyek Németország és Magyarország között 
váltják egymást. Nem munkának, hanem élvezetnek, szórakozás-
nak, missziónak tekinti az éneklést. A Magyarországon, Erdélyben, 
Németországban és Svájcban rendezett magyar nemzeti ünnepeken, 
egyházi és világi dalesteken nem fogad el honoráriumot. Úgy érzi, 
tartozik ennyivel szeretett hazájának. Harminc-negyven felkérésnek 
is eleget tesz (ha éppen nincs járvány) évente. 

Káplán Györgyöt 1992-ben, a magyar zenekultúra ápolásáért és 
terjesztéséért Németországban Szent László lovaggá avatták. A Ma-
gyar Kultúra Lovagja elismerést pedig idén januárban, a budapesti 
Stefánia palotában vehette át a magyar kultúra napja alkalmából 
tartott ünnepségen a „magyar zenekultúra népszerűsítéséért. A cím 
adományozását a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kezdeményezte 
1998-ban.

Káplán György művészi ars poeticáját Wass Alberttől kölcsönöz-
te: „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér – ne 
légy hűtlen soha.” 

Zatkalik András

Káplán György otthon is gyakorol fellépéseire
fotó: Zatkalik
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Apartmanok kezelése Balatonalmádiban
 

Nyári szezonra balatonalmádi apartmanok rövid 
távú kiadásával járó feladatok elvégzését vállaljuk. 

Takarítás, karbantartás, vendégfogadás és 
távoztatás, hirdetési felületek kezelése.

 
Jelentkezését az alábbi email címre várjuk: 

ancsizi1978@gmail.com

Március 15. kedd 11 óra - Városi megemlékezés az 1848-49-es 
forradalomról. Ünnepi beszédet mond dr. Kontrát Károly, a térség 
országgyűlési képviselője. Közreműködnek a Vörösberényi Általános 
Iskola diákjai. A megemlékezés koszorúzással zárul. Helyszín: Szent 
Erzsébet liget, Petőfi szobor

Március 16. szerda 14-17 óra - Ruha csere-bere. Szervező: Sebestyén 
Tóth Orsolya (20/9261085). Helyszín: Pannónia alsó szint

Március 17. csütörtök 17.30 - KOR-TÁRSak Olvasókör. Ajánlott 
olvasmány: Parti Nagy Lajos: Hősöm tere. Szervező: Könyvtár 
(88/542-514). Helyszín Pannónia 1-2. terem

Március 21. hétfő 19-22 óra - A mesemondás világnapja alkalmából 
mese-est a Leader Hagyományőrző Kultúrközpontban, amelyre a 
szervezők felnőtt résztvevőket várnak magyar népmesékkel és más 
népek meséivel. Szervező: Molnár Enikő (30/2395048)

Március 25. péntek 17 óra - Tavaszköszöntő hangverseny a Kósa 
György Zeneiskola szervezésében. Helyszín: Pannónia nagyterem

FIGYELEM! 
Április 3-án Magyarországon országgyűlési választások lesznek. A Pannónia (Városház tér 4.) és a Vörösberényi Kultúrház 

(Gábor Áron u. 6.) szavazókör helyszíne, így mindkét intézmény április 1. péntek 16 órától április 4. hétfő 9 óráig zárva tart.

PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
PROGRAMAJÁNLÓJA 
Bővebb információ: www.pkkk.hu; 
88/542.514 és 88/542.515)

Március 26. szombat 15 óra - Értékeink - A P-Art Alapítvány által 
állíttatott emléktábla felavatása a Szabó Pékség falán, ezt követően 
a Pannóniában Koszteczky László operatőr a Pékségről készített 
filmjének bemutatója, majd Gráfik Imre előadása Példatár a pékségek 
hazai és nemzetközi szimbolikájáról címmel 

Március 27. vasárnap 10-14 óra - Megyei I. osztályú sakk csapat 
bajnokság. Szervező: Kelet-Balatoni Sakk Egyesület. Helyszín: Pannónia

Március 31. csütörtök délelőtt - Lázár Ervin Program keretében 
megvalósuló Heavy Brass Guys Tuba Quartet előadása iskolásoknak 
(zártkörű rendezvény). Szervező: Veszprémi Tankerületi Központ. 
Helyszín: Pannónia nagyterem

Április 11. hétfő 18 óra - „Nagyon egyszerűen kellene szólni...” – 
Összművészeti előadás a magyar költészet napján. Előadók: Harmath 
Judit euritmia mozgásművész, Mesterházy Mária előadóművész, Nagy 
Zsuzsanna hegedűművész, Fóris Szilárd zongoraművész

Április 14. csütörtök 10-13 óra - Vidám húsvéti kézműves foglalkozás 
a Pannónia előcsarnokában

Kiállítások:
Március 8. kedd 17 óra - Horváth Márta, Kövecses Anna és Szirbek 
Szilvia képzőművészek nőnapi kiállításának megnyitója. A kiállítás 
április 1-ig látogatható a Pannónia nyitva tartási idejében.

Április 9. szombat 17 óra - Deák-Németh Mária grafikusművész 
kiállításának megnyitója. Látogatható április 30-ig a Pannóniában.




