24. Dr. Almássy Károly főiskolai tanár életműve
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Az érték helyszínének leírása, rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása:

Dr. Almássy Károly (Tokaj 1913. augusztus 5.-Miskolc, 1998. március 28.) Kossuth-díjas
professzor (1961), Tokaj Város díszpolgára és képviselője (1990), a Petőfi Sándor Gimnáziumma: Tokaji Ferenc Gimnázium- alapító tanára (1952), főiskolai tanszékvezető Nyíregyházán
(1962), kutatómérnök (1967), a bor lovagja (1992), a vitézi cím birtokosa (1944). Temetése
1998. áprilisában Tokajban volt, ahol ősei, évszázados elődei is pihennek a tokaji temetőben,
ahogyan mondaná: „a Garaiban.”
Tokajban az 1946-47-es tanévben feleségével együtt kezdte meg a pedagógusi pályáját. Az
iskola igazgatóhelyettese volt , énekkart vezetett és a gazdasági gyakorlókert irányítását
végezte. 1961-ben tudományos tevékenységét, eredményes kutatásait és pedagógusi
munkáját elismerve Bakonyi József főkertész kollégájával III. fokozatú Kossuth-díjban
részesült. 1972-ben doktori fokozatot szerzett.
Sokat tett, cselekedett városunk polgári közösségeiért. 1990-őszén az első önkormányzati
választásokon jelöltként indult, 1990. október 1-jétől tagja volt az önkormányzati testületnek.
Képviselőtestületi tevékenységéről így ír:”…visszaszerezni városunk régi dicsőségét, hírnevét,
fényét. Olyan várost építeni- a régmúlthoz hasonlóan- melyben boldog, megelégedett a
lakosság…”. Elnöke a Városszépítő Egyesületnek.
Találmányai között tartjuk számon a zeller likőrt. A kolostori gyógynövényes kertek értékes
fűszernövényéből készült likőr immunerősítő és afrodiziákum egyben. Érdeklődéssel fordult a
helyismereti történelem felé. Több művelődési- és ipartörténeti munkát készített és
publikált. Megírta tokaji emlékeit 1956 novemberéről. Atyai jó barátja volt Dr. Bencsik János
múzeumigazgatónak és nagy tisztelője volt Májer János polgármesternek. Almássy Károly
megvalósította az egy életen át tartó folyamatos tanulást, tudásszerzést. A folytonos
megújulást a munkában és tudományok világában. Életének több mint nyolc évtizede alatt
hatalmas tudásra tett szert. Rendkívül gazdag és szép életutat futott be. Erős jelleméből
fakadóan hivatásának és kötelességének érzete, hogy csak a jót, az igazat szolgálja. Városunk
egyik legszínesebb, jeles emberét tisztelhetjük személyében.
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