
Nem hiszem, hogy a szer-
vezők fejében megfordult vol-
na, hogy az idei advent első 
hangversenyét szervezték meg. 
Nem hiszem, hogy gondol-
tak arra, hogy az önmagá-
ban is nagyszerű zene üze- 
netét mennyire felerősíti a 
művész személye, s az ad-
vent igazi élményét adja meg 
nekünk.
A fiatal zongorista a zenei 
tehetség isteni adományát 
osztotta meg velünk. Művé-
szete megerősítette az író, 
Dienes Valéria állítását, mi-
szerint: „Azért adta a Terem-
tő az emberiségnek a zenét, 
hogy legyen valami ebben a 
kemény, vaskos anyagvilág-
ban, ami egészen hasonlít a 
lélekhez.”
Ebben a másfél órában az 
advent békességében, a ze-

ne harmóniájában volt ré-
szünk, a lélek munkálkodá- 
sának lehettünk részesei.
Csak, aki ott volt, az tapasz-
talhatta meg, hogy a kis-
gyermek kora óta vak mű- 

vész megtestesítette azt az 
ártatlanságot, a bibliai érte-
lemben vett „lelki szegény-
séget”, ami nélkül nincs iga- 
zi művész, nincs igazi mű-
vészet és szeretet sem.
Legszebb ünnepünk, a kará-
csony eljövetelére várva kí-
vánom mindenkinek, hogy 

megtapasztalhassuk, megél-
jük a Szeretet hatalmát!
Tudjuk, nem a mi felada-
tunk a világ megváltoztatá-
sa, jobbá tétele, de minden 
egyes jócselekedetünkkel köz- 
reműködhetünk benne. A ma-
gunk helyén rajtunk is mú-
lik, hogy mi történik velünk, 
milyen lesz a jövőnk.
Nem kell tudatosan keres-
nünk az alkalmat a jótettek-
re, csak egyszerűen, normá- 
lisan kell élnünk. Csak en-
gednünk kell a bennünk ere-
dendően meglévő Jót érvé- 
nyesülni! Ünnepekkor és az-
után is.
Ezért kívánom, legyen erőnk, 
akaratunk ahhoz, hogy több 
figyelmet, időt ajándékoz-
zunk családunknak, barátaink- 
nak!
És legyen gondunk azokra is, 
akik magányosak, elesettek.
E gondolatok jegyében kívá-
nok Balatonfüred minden pol-
gárának áldott karácsonyi ün-
nepeket és boldog új évet!

Ötödízben módosították 
az idei költségvetést, melyet 
az előző módosítás óta is-
mertté vált gazdasági esemé-
nyek költségvetésbe történő 
beépítése indokolt. A jövő 
évi bevételek emelése érde-

kében módosulnak a jövő 
évi adók. Minimálisan emel-
kedett az építmény- és az in-
gatlanadó is. A kúrtaksát, 
melyet személyenként és ven-
dégéjszakánként kell befi-
zetni, 350 Ft-ra emelte a gré-
mium (ehhez az állam min- 
den egyes forint után kettőt 
tesz hozzá).

(Folytatás a 2. oldalon.)

December a meglepeté-
sek hónapja. Mindenkit el-
kap a hév ilyenkor, hogy az 
egész évben elfelejtettekről 
gondolkozzék. Ki szívből, 
ki pedig tradicionális kötele-
zettségekből, de meg akarja 
ajándékozni, azt a valakit, 
akiről úgy érzi, valami mó-
don hozzá tartozik. Legyen 
családtag, főnök, munka-
társ, gyermekkori barát, egy 
szomszéd a közelben, vagy 
valahol távol a nagyvilág-
ban. Az adventi hetek során 
számbavételre kerülnek a le-
hetséges érintettek, no meg 
a pénztárcák tartalma és 
egyéb dugi pénzek.
Azután indulhat a hajsza a 
megvalósításért, vagy éppen 
a lista névsorának ritkítása, 
a praktikus rangsorolások. 
Közben pedig, egyre több ci- 
vil és karitatív társaság vár- 
ja és kéri tőlünk, hogy olya-
nokra is gondoljunk, akiket 
nem is ismerünk, akikről 
szinte semmit sem tudunk. 
Tudhatnánk, mert egész év-
ben hallottuk a híreket, fi-
gyeltük a tudósítások drá- 
mai képsorait a képernyő-
kön. Tudhatjuk, hogy távoli 
országokban otthonok soka-
ságát pusztították, háborúzá-
sok, törzsi villongások, po- 
kolgépes merényletek, tü-
zek, esőzések, áradások, táj-
funok, hurrikánok. Tudhat- 
juk, hogy gyermekek milliói 
éheznek, rabszolgamunkát vé-
geznek, prostitúcióra kény-
szeríttetek és gyermek kato-
nák. Tudhatjuk, hogy árvák, 
sérültek, testi és lelki sebek 
sokaságát hordozók. Tudhat-
juk, hogy öregségükben po-
litikai döntések áldozatai, 
nyugdíj és munkanélküliek, 
segélyekért sorakozó szé-
gyenkezők, vagy éppen kére-
getők. Tudhatjuk, hogy so-
kaknak ivóvíz sem jut, élel-
met is csak segélyszerve- 
zetektől várhatnak. Tudhat-
juk, s ki-ki lelkiismeretének 
függvényében borzong meg 
e hírek hallatára. Tudhatjuk, 
hogy nálunk, a sok panasz 
szó ellenére utcán eldobott 
iskolai uzsonnákba botolha-
tunk, és mérhetetlen mennyi-
ségű ételmaradékot szállít-
hatnak el a közétkeztetések 

helyszíneiről. Sokan tékozló 
módon csapvízzel locsoltuk 
nyáron kertjeinket, akkor is 
autóinkkal száguldozunk, ha 
gyalog is megtehetnénk az 
utat. Szemetünk is mindent 
elárul rólunk, nem szelektív, 
de minden mértékletesség 
nélküli életvitelünket tükrö-
zi. Látszat jólétünket – hitel-
kártyás világunkban – jövőt 
feledve építjük önmagunk-
nak. De december kicsit meg-
torpant! Ácsi! Valamit még-
is törleszteni kéne! Vala-
hogy másokra is gondol- 
nunk illenék! 
Most itt az alkalom, hogy a 
civil a civilnek, szervezet és 
egyén, adjon a nemes célok-
ra. Adjon igazi ajándékot, 
méghozzá arctalanul, más-
ként csomagolva. Tegye aján- 
dékát kis cipős dobozba, 
vagy utalja bankszámlára, fi-
zesse csekken, avagy egy-
szerűen helyezze ajándékát 
egy küszöbre, akassza a lép-
csőházi kilincsre. Nem vár-
va elismerést, mint otthon a 
karácsonyfa mellett, ahol 
biztosan kap érte egy mo-
solyt, köszönő ölelést és jó 
szavakat, viszont ajándékot. 
Nem nyilvános ünnepsége-
ken. 
Nem volna baj, az sem, ha 
ugyan hittel, vagy hitetlenül 
elfogadnánk az igét. „Te pe-
dig, amikor alamizsnát osz-
togatsz, ne tudja a te bal 
kezed, mit cselekszik a te 
jobb kezed; hogy a te ala-
mizsnád (ajándékod) titkon 
legyen; és a te Atyád, aki tit-
kon néz, megfizet neked 
nyilván.”
Most itt a lehetőség megis-
merhetni azt a nagy érzelmi 
és szellemi élményt, hogy 
jobb adni, mint kapni. Adni 
önzetlenül, titkon. Szeretni 
egy ismeretlen embert, gyer-
meket vagy felnőttet, akit 
sohasem láttunk, sohasem 
fogunk megismerni. De aki-
ről tudjuk, híján van valami-
nek, amit mi birtokolunk, 
amitől magunkat nála boldo-
gabbnak tudhatjuk.
Akit decemberben ünnepel 
a fél világ, oly rég óta tanít 
minket erre, talán nem hiába! 

Valamennyi olvasónknak
békés karácsonyt

és boldog új évet kívánnak
a Balatonfüredi Napló

munkatársai

Tisztelt Balatonfürediek!

Az előttünk álló ünnepek 
alkalmából áldott, békés 
karácsonyt és sikerekben 
gazdag új évet kívánok.

Bár korábban a pályázat-
írói fegyelem javulásáról szá-
molhattunk be – mondta a 
KDRFT elnöke, Pál Béla –, 
a beérkezett 69 pályázatból 
harminc esett ki tartalmi és 

formai hibák miatt. Így az-
tán tizennyolc pályázatot tá-
mogattak a régióban, s a 
négy nyertes Veszprém me-
gyei projekt összesen 642,3 
millió forintot kap. 
Ebből Balatonfürednek 250 
millió forint jutott a Fürdő 
utca teljes szakaszának fel-
újítására. 
Pál Béla szólt arról is, hogy 
az elkövetkező időszakban 
újabb, összesen 2,5 milliárd 
forint összegű pályázati ki-

írás várható (a közelmúlt-
ban pedig megjelentek a ré-
gióvárosi fejlesztésre 
vonatkozó pályázatok is). 
A fórumon Lasztovicza Je-
nő, a Veszprém megyei köz-
gyűlés elnöke elmondta, 
hogy 150 millió forintot kü-
lönítettek el a települési ön-
kormányzatok számára ön- 
résznek, s ezt a keretet jövő-
re szeretnék növelni.



(Folytatás az 1. oldalról.)
A gyermekétkeztetés térítési 
díja is emelkedik. A 9%-os 
drágulás hátterében a nyers-
anyagok áremelkedése áll. 
Januártól többet kell fizetni 
a távfűtésért is. Képviselői 
kérdésre a szolgáltató ügy-
vezető igazgatója, Kántor 
Lajos elmondta, hogy a 
3,89%-os emelés egy 50-70 
négyzetméteres lakás esetén 
1500-2000 forintos évi nö-
vekményt eredményez. Hoz-
zátette, hogy a legutóbb 
korszerűsített (hőszigetelt) 
házak lakói közel 30%-os 
megtakarítást érhetnek el. 
Januártól a helyi járatú autó-
buszokon is drágább lesz a 
jegy. Az emelés mértéke 
10%-os. A Balaton Volán ve-

zérigazgatója, Csima László 
elmondta, hogy évek óta 
veszteséges a helyi járati köz- 
lekedés. A kompenzációt a 
helyközi járatok jelentik a 
társaság számára. A vezér-
igazgató azt is elmondta, 
hogy ezentúl a Bata ligetnél, 
a korábbi élelmiszerboltnál 
és a Széchényi szakiskolá-
nál is megállnak a helyi jára-
tok.
A települési hulladék (köte-
lező) elszállításának díja is 
emelkedik januártól (ld. táb-
lázatunkat a cikk alatt).
A képviselők meghallgatták 
azt a beszámolót, amely a 
szezont értékelte. A vélemé-
nyek egybehangzóan kedve-
zőek voltak, de néhányan 
kritikusan szóltak a szemét-

szállítás, az információs le-
hetőségek alacsony szintjé- 
ről. Dr. Tihanyi László kép-
viselő például a város el-
avult honlapját bírálta, Ta- 
kács Miklós képviselő a test-
vérvárosi kapcsolatok jobb 
kihasználását szorgalmazta, 
megemlítette, hogy mindent 
meg kell tenni a német turis-
ták visszaszerzéséért, ugyan-
akkor a keleti turistákra is 
nagyobb figyelmet kell for-
dítani. 
A testület nagyra értékelte a 
Balatonfüredi Turisztikai Egye-
sület munkáját, mellyel je-
lentősen hozzájárultak a Ba-
laton régióban is kiemelke- 
dő turizmus-fejlesztéshez.

Néhány évvel ezelőtt 
nagy port kavart fel, hogy a 
horgászjegyek – főleg a gyer-
mekek részére – jelentősen 
drágultak. Információink sze-
rint jövőre tíz százalékkal 
emelkednek a balatoni hor-
gászjegyek, de a még de-
cemberben megvásárolt éves 

engedélyekhez 20 százalék 
engedménnyel lehet hozzá-
jutni. 
A kombinált, az ország több 
horgászterületére is érvé-
nyes engedély áráról – ami 
erre az évre 30 ezer forintba 
került, és a Balatonnál csak 
partközeli horgászatra jogo-

sított – még nem született 
döntés, ezzel kapcsolatban 
még egyeztetnek az illetéke-
sek. Az utóbbi hónapokban 
egyre kevesebb horgászje-
gyet vásároltak, mely a hor-
gászok elmondása szerint a 
vélt vagy valós balatoni hal-
hiánynak köszönhető. Mind-

ez bevételkiesést okozott a 
halászati cégnek, a Balatoni 
Halászati Zrt.-nek. Arról 
nincsen tudomásunk, hogy 
a jövőre tervezett áremelke-
dés mennyire veti vissza a 
horgászkedvet a Balatonon. 

Január 5. szombat 17 órakor 
Balatonfüreden a Piros isko-
lában dr. Varga Tibor előadá-
sa szkíta kori vetítéssel 

Január 26. szombat 18 óra-
kor Csopakon a Kultúrház-
ban: Koltay-filmklub: Sacra 
Corona 

Február 9. szombat 17 óra-
kor Szakács Gábor előadá-
sa: Rovásírás, tatárlakai és 
visokoi leletek vetítéssel 
(pontos helyszín megbeszé-
lés alatt)

Március 13. csütörtök 18 
órakor dr. Kiszely István elő-
adása: Petőfi kutatás (pontos 
helyszín megbeszélés alatt)



Ma már óriási a kihívás 
a bankvilágban, hiszen biz-
tosítók, lízingcégek is vé-
geznek banki szolgáltatáso- 
kat. Az ügyfelek pedig nem-
csak pénzügyi, de szinte 
életvezetési tanácsokat is 
várnak a banki szakembe-
rektől – kezdte köszöntőjét 
a Sopron Bank balatonfüre-
di fiókjának megnyitóján dr. 
Gálffy István, Ausztria tisz-
teletbeli konzulja, aki dr. Ki-
szely Pállal, Balatonfüred 
alpolgármesterével együtt ad-
ta át az új bankot a fürediek-
nek.

Az Idegenforgalmi és 
Nemzetközi Kapcsolatok Bi-
zottságának elnöke, Takács 
Miklós köszöntőjét követő-
en dr. Bóka István polgár-
mester elemezte a város sze- 
zonját, illetve felvázolta Ba-
latonfüred városfejlesztési kon- 
cepcióját. Hangsúlyozta: cél- 
szerű, hogy minél több nem 
szezonális munkahely jöj-
jön létre, hiszen szembetű-
nő Balatonfüred és kistér- 
ségének téli-nyári foglalkoz-
tatottsága. Az adóbevételek 

szempontjából is fontos, hogy 
az éves állások létrejöjjenek.
A polgármester szólt arról 
is, hogy Balatonfüred orszá-
gos szinten 6. helyen áll a 
vendégéjszakák tekinteté-
ben, a Balaton régióban pe-
dig – Siófokot követve – a 
második. Hozzátette, hogy 
kívánatos a belföldi turiz-
mus további fejlesztése, hi-
szen ma Magyarországon az 
emberek 30%-a megy nya-
ralni, üdülni, míg ez a fejlet-
tebb országokban megha- 
ladja az 50%-ot. A konferen-
ciaturizmusról kifejtette, hogy 
az újabb előbbre lépést je-
lentene, hiszen a főváros 
után szinte egyáltalán nincs 
jelentős befogadóképességű 
konferenciaterem.
A fejlesztések kapcsán Bó-

ka István azt is elmondta, 
hogy a szívkórházbeli Tibor-
fürdő bővítése, az arácsi posta-
múzeum kialakítása, 4 park 
rehabilitása stb. további tu-
risztikai lehetőséget jelent.
Nagy Jenő országgyűlési kép-
viselő az Országos Statiszti-
kai Hivatal adataira hivat-
kozva jelentette ki, hogy a 
2007-es szezon jó volt, erő-
teljes volt a hazai forgalom 
növekedése, mérsékelten, de 
nőtt a külföldi turisták szá-
ma.
Nagy Jenő szólt arról is, 
hogy a Balaton ugyan ol-
csóbb egyes vetélytársainál, 
de a színvonal magasabbra 
emelésével az árakat itt is le-
het emelni. Biztató az idei 
trend, örülni kell az elmúlt 
szezonnak – összegezte a 

képviselő.
A művelődési osztály veze-
tője, Cserép László ismertet-
te a 2008. év nagyrendezvé- 
nyeinek tervét, kiemelte, hogy 
a számos hazai és nemzetkö-
zi vitorlás program sok, és 
jól fizető vendéget hozhat a 
Balatonra. Ez összeköthető 
a jövő év szlogenjével, mely 
szerint 2008 A Vizek Éve 
lesz.
A Balaton Fejlesztési Ta-
nács képviseletében Fekete-
Páris Judit ismertette az ide-
genforgalmi pályázatokat, Rá-
dóczy Andrea, a Balatonfü-
redi Turisztikai Egyesület el-
nöke a sikeres idei ren- 
dezvényekről (florália, re-
formkori napok stb.) szá-
molt be.

A vásárcsarnok közelében, 
a Silver Bevásárlóközpont-
ban működő új pénzintézet 
a Sopron Bank 12. nyugat-
dunántúli bankfiókjaként a 
város látványos, dinamikus 
fejlődése, a növekvő idegen-
forgalom révén (amely a 
pénzügyi befektetők fontos 
szempontja lehet)  került Fü-
redre – hangsúlyozta meg-
nyi- tójában Thomas Radil, 
a Sopron Bank vezérigazga-
tója. Remélve egyúttal azt 
is, hogy a városon belül és 
környezetében megtalálják 
azokat, akik a lakosság, va-
lamint a mikro-, kis-, és kö-
zépvállalkozók köréből ke- 
rülnek ki, és igénybe veszik 
szolgáltatásaikat.
A Sopron Bank tovább ter-
jeszkedik, 2008-ban további 
bankfiókok nyitását terve-
zik a Nyugat-Dunántúlon. 
Céljuk a jövő évben már 20 
bankfiók működtetése, és a 
jelenlegi betéti állomány és 
hitelállomány növelése.
A Sopron Bankot 2003-ban 
alapította az osztrák Bank 
Burgenland, amely elsősor-
ban a burgenlandi tartomány-
ban tevékenykedik. 2006-ban 
a Bank Burgenlandot priva-
tizálták, ezáltal a Sopron 
Bank a grazi székhelyű Gra-
zer Wechselseitige Versiche-
rung (GRAWE), a konszern 
tagja lett. A GRAWE társa-
ság, mely biztosítási és 
pénzügyi szolgáltatásokat vé-
gez, hivatalosan Magyaror-
szágon 1997-től van jelen. 
A Sopron Bank ügyfeleinek 
beruházási, forgóeszköz és 
folyószámlahiteleket, projekt-
finanszírozást, önkormányza-

ti finanszírozást, ingatlan hi-
teleket, kül- és belföldi pénz-
forgalom biztosítását, vala-
mint lakossági és vállalati 
betétek kezelését kínálja. 
Berki Mihály, a Sopron Bank 
vezérigazgató-helyettese 
szerint nagy előnyt jelent az 
anyabank földrajzi közelsé-
ge és magyarországi tapasz-
talata, mivel jól ismerik a 
magyar piacot, a gazdasági 
változásokat, gyorsabban tud-
nak új megfelelő intézkedé-
seket, döntéseket hozni. A 
külföldön dolgozók pedig, 
ahogy Sopronban, úgy Bala-

tonfüreden is, külföldi mun-
kavállalói igazolással sok 
magyarországi bankkal szem-
ben a Sopron Banknál ab-
szolút hitelképesek. Más-
képpen kezelik a vállalko- 
zásokat is, hiszen az osztrák 
példa alapján egy vállalko-
zást nemcsak a főkönyvei 
alapján ítélnek meg, leg-
alább annyira számít annak 
hagyománya, reputációja is.
A balatonfüredi Sopron Bank 
kollektívája – Szekendy Iza-
bella, Bak Andrea, Szegvári 
Ildikó és Hegedűs Szilvia – 
mindannyian tapasztalt ban-
ki szakemberek. Szlogenjük 
– megbízhatóság, rugalmas-
ság, gyorsaság – remélhető-
leg Balatonfüreden is beiga- 
zolódik. Munkájukban fon-
tos szempont lesz a közvet-
lenség, az ügyfélbarát gon- 
dolkodás, és az ügyfelek 
egyénre szabott igényeinek 
minél szélesebb körű kiszol-
gálása. „ Szeretnénk családi-
as, jó hangulatú bankfiókot 
működtetni, ahova szívesen 
jönnek vissza az ügyfelek. 
Ma már annyira nagy a kíná-
lat, hogy sokan nem igazod-
nak el a tized százalékok, a 
THM-ek világában. Mi az 
apróbetűs részekről is sze-
retnénk tájékoztatni az ügy-
feleket. A legfontosabb a 
mai világban a bizalom, a 
személyes kapcsolat, hogy 
mindig mindenki elégedet-
ten távozzon a bankból – 
mondta a Sopron Bank bala-
tonfüredi fiókjának ünnepé-
lyes megnyitóján Szekendy 
Izabella a bankfiók képvise-
letében.

– Mikor és hol kezdte 
rendőri munkáját?

– 1983-ban a Pest me-
gyei Rendőr-főkapitánysá-
gon bűnügyi nyomozóként 
kezdtem. Majd 1991-től a 
váci rendőrkapitányságon bűn-
ügyi osztályvezető voltam, 
ezt követően hat esztendőn 
át ugyanitt rendőrkapitány. 
1997-től a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűn-
ügyi igazgatójaként, s ezzel 
párhuzamosan főkapitány-he-
lyettesként dolgoztam. 2001- 
től a Nemzeti Nyomozó Iro-
da jogelődjénél, a Szerve-
zett Bűnözés Elleni Igazga- 
tóságon, majd november 15-
ig a Nemzeti Nyomozó Iro-
dán dolgoztam.

– Névjegykártyáján ott a 
doktori cím. Miből doktorált?

– Jogi doktorátusom van.
– Hosszú időt, hét évet 

töltött el a nyomozó irodán. 
Elképesztően sok tapasztala-
ta lehet. Mit tud ebből meg-
osztani lapunk olvasóival?

– Európa-szerte szokatla-
nul hosszú idő a hét év 
ilyen poszton. A szervezett 
bűnözés elleni küzdelem 
volt a fő tevékenységi kö-
rünk, ezen belül a nemzetkö-
zi szervezett bűnözéshez kap- 
csolódó bűncselekmények, il-
letve a kiemelt súlyú gazda-
sági bűncselekmények. 

– Említene néhány pél-
dát?

– Ilyen volt a Postabank, 
a Kulcsár-, a Tasnádi-, vagy 
éppen a kecskeméti maffia 
ügy, de ide sorolhatnám az 
orosz-ukrán maffiaköröket is. 
Ezek mind az én irányítá-
som alá tartoztak.

– Mintha hiányoznának 
ebből a felsorolásból a sú-
lyos Veszprém megyei ügyek. 
Eszerint egy békés, nyugodt 
megyébe érkezett?

– Békés helyre jöttem, 
de azért meg kell említenem 
a kiemelt Veszprém megyei 
ügyek sorában a móri mé-
szárlással is kapcsolatba ho-
zott postásgyilkos ügyét, a 
Balaton császáraként ismert 
Szlávy Bulcsú ügyet.

– A kinevezés parancsot 
jelent. Előtte konzultált felet-
teseivel?

– Több alkalommal is 
tárgyaltam az országos főka-
pitánnyal, dr. Bencze József 
altábornagy úrral, s úgy ér-
zem, számomra megtisztel-
tetés volt a Veszprém me- 
gyei főkapitányságot elvál-
lalni.

– Elődei jól érezték a me-
gyében magukat. Tőlük is tá-
jékozódott a megyei körül- 
mények felől?

– Valamennyiüket ismer-
tem, most is jó a kapcsola-
tunk. Természetesen tőlük is 
érdeklődtem, de még ma-
gánemberként is, hiszen nem 
mindegy, hol fogom tölteni 
életem következő szakaszát. 
Megerősítem, elődeim való-
ban kedvezően nyilatkoztak 
ittlétükről. 

– El tudja képzelni, hogy 
hosszú évek után itt meggyö-
keresedjen, letelepedjen Veszp-
rémben?

– Igen, mindig is szeret-
tem a Balatont, gyerekko-
romban nem volt olyan év, 
hogy ne nyaraltunk volna a 
Balatonnál. Nem titkolom, 
hogy az egyik kedvelt almá-
di szórakozóhely volt fiatal-
ember koromban a disz- 
kóm, de több nyomozati 
ügyem is ide kötött. Egyéb-
ként már most is vannak 
olyanok a baráti körömben, 
akik veszprémiek vagy kör-
nyékbeliek. Tervezem, hogy 
Veszprémbe fogok költözni, 
s itt fogok lakni.

– Amikor elvállalta tisz-
tét, bekalkulálta-e a nehéz-
ségeket: a csaknem teljesen 
ismeretlen arcokat, új beosz-
tottakat és a terepet?

– Természetesen, de Pest 
megye, ahol 18 évet dolgoz-

tam, a legnagyobb, s a „leg-
fertőzöttebb” terület volt. 
Sok tapasztalatot hoztam on-
nan is és az ORFK-ról is, de 
tudom, hogy jó pár helyi sa-
játosságot meg kell ismer-
nem.

– Mennyi időt szán a me-
gye megismerésére? Jelezte 
már, hogy valamennyi kapi-
tányságot, az önkormányza-
tokat szeretné minél hama- 
rább meglátogatni.

– Én a határidők embere 
vagyok, ennélfogva ebbéli 
feladatomat minél hama-
rább szeretném teljesíteni. 
Amikor a kapitányságokat 
meglátogatom, felkeresem a 
polgármestereket is.

– Kíván-e személycseré-
ket végrehajtani? 

– A vezetői értekezleten 
is elmondtam: nem terve-
zek, úgy ismertem meg a 
megyei állományt, hogy ez 
egy nagyon jól működő kol-
lektíva. A szakmai mutatók 
is ezt igazolják. Én jelenleg 
a mostani vezetői állomány-
ban gondolkodom. 

– Vannak-e olyan célkitű-
zései, amelyek másak, mint 
az eddigiek voltak?

– Kisebb fazonigazítá-
sok lesznek. Arra törek-
szem, hogy a pozitívumok 
megmaradjanak, sőt javulja-
nak, de a fő irányvonalak 
változatlanok maradnak.

– Ilyen kvalitásokkal, ta-
pasztalattal, nyelvismerettel 
nem tekinti a főkapitányi po-
zíciót ugródeszkának?

– Én mindig abban a be-
osztásban gondolkodtam, ami-
vel vezetőim megbíztak. Kül- 
földi munkában sem gondol-
kodom, ahhoz túlzottan lo-
kálpatrióta vagyok. Nincse- 
nek tehát ilyen jellegű terveim.

– Mit üzen a betyárok-
nak, akik szeretnék a köreit 
megzavarni?

– Ez nem az a fórum, 
ahonnan üzenni kellene, de 
mindent el fogok követni 

munkatársaimmal, hogy sen-
kinek se legyen esélye meg-
úszni egy bűncselekményét.

– Elődeinek igen jó kap-
csolat a volt a sajtóval. Ön 
mit tervez?

– Megyei főkapitányi ko-
romban nekem is kiváló 
volt a kapcsolatom, de a fő-
városban már előfordultak 
olyan cikkek, amelyek nem 
tetszettek, s bizony ebből 
voltak konfliktusok, de ez 
elsősorban a bulvársajtóra 
vonatkozott. Titkaim nincse-
nek, minden kérdésre vála-
szolok, s szeretnék a sajtó 
képviselőivel szorosabb kap-
csolatot tartani.

– Veszprém megyének 
öröklötten rosszak közleke-
dési adottságai. Tervez-e szi-
gorításokat?

– Mi, rendőrök is várjuk 
a jogszabályi változásokat. 
Tudom, hogy itt is a gyors-
hajtás és az ittas vezetés a 
legfőbb probléma. Ehhez 
nem elegendő a büntetés: a 
járművezetők fegyelmén kell 
változtatni. Azon leszek, hogy 
új technikai felszereléseket, se-
bességmérőket szerezzünk be.

– Belső gondnak számít 
a létszámhiány. Lesz-e lehe-
tőség ennek enyhítésére?

– Fontos feladat ennek 
megszüntetése, de szembe 
kell nézni a realitásokkal is. 
Nem számolhatunk a határ-
őrökkel, mert őket a határok 
menti kapitányságokra oszt-
ják be. Ezek a megyék igen 
jó helyzetbe kerülhetnek 
így, s fennáll a lehetősége 
annak, hogy a bűnözők – a 
számukra kényelmetlen ál-
landó rendőri jelenlét miatt 
– a belső megyékbe helye-
zik át székhelyüket.   

– Magánemberként hob-
bijáról is megkérdezhetjük?

– Nagyon szeretem a jár-
műveket: autót, versenyau-
tót, mindent, ami mozog… 

Tisztelt Olvasóink!
Továbbra is várjuk közérdekű információikat 

lapzártánkig, minden hónap 20-ig. A Balatonfüredi 
Naplóba szánt írásaikat közvetlenül is eljuttathatják 

a szerkesztőséghez, a bfn@furedtv.hu címen.



A programok szervezésé-
ben vezető szerepet vállalt a 
Balatonvin Borlovagrend. 
Nevezetes alkalmakkor, me-
lyek kapcsolatosak a szőlő- 
és borkultúrával, borrendi ta-
gok avatására is sor került.
A balatonfüredi Széchényi 
Ferenc Kertészeti Szakkép-
ző Iskola és Kollégiumban 
felavatott új borászati labo-
ratórium átadását követően 
avatták tiszteletbeli taggá 
Lasztovicza Jenőt, a Veszp-
rém megyei Közgyűlés elnö-
két.
Lasztovicza Jenő okleveles 
kertészmérnök, ismert bo-
rász, 1998-tól parlamenti kép-
viselő, 2006-tól a Veszprém 
megyei Önkormányzat elnö-
ke. Avatását követően be-
szélgettem vele.

– Mit jelent önnek a Ba-
latonfüred–Csopak történel-
mi borvidék, és a Balatonvin 
Borlovagrend tagjának lenni?

– Öröm volt számomra, 
amikor a borlovagrend kép-
viselői megkértek, hogy borlo- 
vagrendi taggá szeretnének 
fogadni, hiszen a szőlészet 
és a borászat már gyerekko-
rom óta közel áll hozzám, 
és a kertészeti egyetemen 
szereztem szőlészetből a 
diplomámat. Diplomám kéz-
hezvételétől a borászatban 
dolgoztam, míg országgyű-

– Vegyészmérnökből, kör-
nyezetvédelmi szakmérnök-
ből hogy lesz valaki szőlős-
gazda?

– Feleségem révén, aki-
nek szülei Aszófőn éltek és 
szőlővel is foglalkoztak. 
Anyósom és apósom által ta-
nultam a metszést, zöldol-
tást és mindazt, ami a 
szőlőápolást jelenti. Hason-
lóan az alapvető pinceműve-
leteket is. Idővel, iskolai 
szinten a Széchényi Ferenc 
Kertészeti Szakiskolában el-
sajátítottam a borászati is-
mereteket is. Munkám is 
köt a szőlő- és borkultúrá-
hoz, a Balatoni Szövetség 
titkáraként munkatársaim-
mal segítjük és szervezzük 

azon programokat, melynek 
célja a balatoni borok nép-
szerűsítése.

– Mikortól önálló szőlős-
gazda?

– Feleségem szüleinek 
halála után örököltük a sző-
lőt és pincét, melyhez kár-
pótlás révén újabb ültetvé- 
nyeket vettünk, és teremtet-
tük meg a mai szőlősgazda-
ságunk alapjait.

– Mekkora ez a terület 
és hol találhatók az ültetvé-
nyek?

– Összesen 3,5 ha, terüle-
tileg Balatonfüreden, Aszó- 
főn és Lovason.

– Milyen a fajtaösszeté-
tel és milyen korúak?

– A fajták zöme olasz riz-
ling, sauvignon blanc, semil-
lon, rajnai rizling és pintes.

– Sok elfoglaltsága mel-
lett marad-e idő a szőlő mű-
velésére?

– Ami a közvetlen kézi 
munkát illeti, igen. A met-
szést, zöldmunkákat, a szü-
retet a család végzi. Fele- 
ségem, két gyermekem: Gab-
riella és János, amikor tud-
nak, szívesen segítenek. Kü-
lön öröm számomra, hogy 
menyem, aki a szarvasi főis-
kolán végzett, nagy örömét 
leli a szőlőmunkákban. A 
későbbiekben borászkodni 
is szeretne. A gépi munká-
kat, úgymint talajmunkák, 
növényvédelem bérmunká-
ban végeztetjük.

– Mi lesz a megtermelt 
szőlő sorsa?

– A termés 75%-át szőlő-
ként értékesítjük, a többit sa-
ját szükségletre feldolgoz- 
zuk. Majd nyugdíjasként több 
időt szeretnék a borászko-
dással is foglalkozni.

– Jelenleg tehát marad a 
különböző beosztásokból adó-
dó feladatok megoldása?

– Hegyközségként ben-
nünket is érint a hegyközsé-
gi törvény módosítása. Jelen- 
leg Magyarországon össze-
sen 313 hegyközség van és 
22 hegyközségi tanács. Az 
új rendelkezés a hegyközsé-
gek területét 500 ha-ban ha-
tározza meg. Balatonfüred– 
Szőlős hegyközség jelenlegi 
területe 350 ha, a jóváha-
gyott törvény szerint önálló-
ak maradunk.  

– Mi a célja a nagyobb 
egységek kialakításának?

– Kevesebb adminisztrá-
ció, ami biztosíthatja a hegy-
községek életképességét, hisz 
működéshez csak a szőlős-
gazdák által befizetett tagdíj 
áll rendelkezésre, nem lesz 
a jelenleginél több állami tá-
mogatás.

– Önkormányzati képvi-
selőként a Településfejleszté-
si, Környezetvédelmi és Me- 
zőgazdasági Bizottság elnö-
ke, közvetlen kapcsolatban 
van a leendő pincefalu ügyé-
vel. Lesz valaha a tervből 
valóság?

– Az ötlet nagyszerű. Ba-
latonfüred a Szőlő és Bor 
Nemzetközi Városa, s ha az 
ötlet a terv szerint megvaló-
sulna, egy különleges lát-
vánnyal és élménnyel gaz- 
dagodhatnának a borkultúra 
iránt érdeklődők. Azonban 
még sok nyitott kérdés van, 
garanciákat vár az önkor-
mányzat, mielőtt a terveket 
elfogadja.

– Éppen 20 éve kapta 
Balatonfüred a Szőlő és Bor 
Nemzetközi Városa megtisz-
telő címet. Az eltelt időszak 

igazolta-e kitüntetés jogos-
ságát?

– Az évenként megrende-
zett szőlészeti-boraszati prog- 
ramok sokasága kétséget sem 
hagyhat efelől. Ha a Balato-
ni Borok Házát említem, 
ahol a Balatonfüred–Cso-
pak történelmi borvidék leg-
jobb borászainak borai kós- 
tolhatók, vásárolhatok, bizo-
nyosságot kaphat minden ér-
deklődő, hogy a minőségi 
borászatban kedvező válto-
zás következett be. A hama-
rosan megnyíló Vivamus 

Vinotéka pedig a különlege-
sebb borokat kedvelőket fog-
ja szolgálni.

– A sok-sok pozitív válto-
zást beárnyékolja a Balaton-
felvidéken áthaladó 71-es 
főútvonal mellett található 
elhagyott szőlők látványa. 
Van-e eszköz az önkormány-
zatok, a Balatoni Szövetség, 
vagy éppen a hegyközségek 
kezében ezek felszámolásá-
ra?

– Magyarázatként biz-
tos, hogy kevés, hogy ez a 
szerencsétlen kárpótlási tör-
vény negatív hatása. A spe-
kulációs licitálás nem a 
szőlőre, hanem a területre 
vonatkozott. Az egy-kétso-
ros gazdáknak nem volt ér-
deke a szőlő művelése, vár- 
tak arra, hogy tőlük a terüle-
tet valaki majdcsak megve-
szi, ez azonban nem követ- 
kezett be. Az elhagyott sző-
lőknél még a kivágási támo-
gatás sem igényelhető.

– Van-e jövője a balato-
ni boroknak, gondolva a szu-
permarketekben megjelenő ol- 
csó külföldi borokra?

– Biztos, hogy nagy kihí-
vást jelent az olcsó borok 
megjelenése, de a növekvő 
idegenfogalomra gondolva a 
Balatonhoz érkező vendég, 
akár belföldi vagy külföldi, 
bizonyosan a balatoni bo-
rokra kíváncsi, és azt akarja 
kóstolni és inni.

lési képviselővé nem válasz-
tottak. Nagyon szerettem 
ezt a szakmát, hiszen min-
dig újat lehetett alkotni, kü-
lönösen nagy öröm volt, 
amikor az általam készített 
bor különféle versenyeken 
komolyabb díjakat nyert, de 
a legfontosabb az volt, ami-
kor az emberek elismeréssel 
szóltak az általam készített 
borról.
A Balaton-felvidék borvidé-
kei közül az egyik legki-
emeltebb terület a Balaton- 
füred–Csopaki borvidék, mely-
nek nagyon sok egyedisége, 
jellegzetessége van, ame-
lyek nem összekeverhetők a 
többi borvidékkel. Sok isme-
rősöm és barátom foglalko-
zik ezen a borvidéken sző- 
lészettel és borászattal, és 
ezért volt megtiszteltetés, 
hogy közéjük kerülhettem. 

– Tagja-e már más borlo-
vagrendnek?

– 1989-ben kerültem Ta-
polcára a családommal, és 
Badacsonytomajon helyezked-
tem el a Badacsonyi Szőlős-
gazdák Hegyközség Szövet-
kezeténél. Év végén az a 
megtiszteltetés ért, hogy a 
Vinum Vulcanum Borlovag-
rend tagjává választottak if-
jú borászként.

– Van-e kedvenc bora, 
amit szívesen fogyaszt?

– Azt gondolom, hogy 
minden borszerető ember-
nek több kedvenc bora is 
van, hiszen a bor nagyon sok-
színű tud lenni, és a fajták 
sokszínűsége, azon belül a 
termőhelyek változatossága 
és a borkészítési eljárások 
mind-mind más ízvilágot 
tudnak bemutatni a borban. 

Igazából a száraz fehér bo-
rok a kedvenceim, ezen be-
lül is az olaszrizling, a 
sauvignon blanc, de ittam 
már felejthetetlen ízű kövi-
dinkát a hajósi pincefalu-
ban, de a vörös- boroknál is 
vannak kedvenceim, különö-
sen Eger és Villány térségé-
ből, de ezek fe- lett áll az 
igazi fűszeres kadarka, 
Szekszárd vagy Ménes kör-
nyékéről.

– A Veszprém megyei Ön-
kormányzat elnökeként, par-
lamenti képviselőként, mit tud 
tenni a Balaton borrégió sző-
lő- és borkultúrájáért?

– Ellenzéki országgyűlé-
si képviselőként – ismerve a 
parlamenti játékszabályokat 
és lehetőségeket – a dönté-
sek előkészítésében és meg-
szavazásában, melyek a ma- 
gyar agrárgazdaságot érin- 
tik, nagyon sok beleszólá-
som nincs. Viszont nagy 
öröm számomra, hogy az el-
múlt három évben még sike-
rült eddig megmenteni a 
Badacsonyi Szőlészeti és Bo-
rászati Kutatóintézetet, mely 
az egész borrégió számára 
egy jelentős intézmény. Az 
eltelt három évben a kor-
mányzat számtalan javasla-
tot tett, mely az intézet 
sorsát nem biztos hogy jó 
irányba befolyásolta volna, 
de eddig még mindig meg-
maradt kutatóintézetnek. 
Fontosnak tartom mint me-
gyei elnök, hogy a nemzet-
közi kapcsolataink építése 
során kiemelten foglalkoz-
zunk a Veszprém megyében 
található borvidékek megis-
mertetésével, menedzselésé-
vel, és ha módunkban áll, 

szakmai utak szervezésével.
– A Balaton borrégióba 

egyesült a Balaton környeze-
tében található öt történelmi 
borvidék. Mennyiben lesz ez 
előnyös a borászoknak?

– Szerintem a borrégió 
létrehozása egy fontos piaci 
lépés, mivel a kis borvidé- 
keket, hegyközségeket, dű-
lőket nagyon nehéz megis-
mertetni a világgal, viszont 
a Balaton, mint Közép-Euró-
pa legnagyobb tava, és an-
nak régiója könnyebben a 
piacra vihető. A Balaton Eu-
rópa-szerte, sőt világszerte 
ismert tó, melyre könnyebb 
ráépíteni a bor marketingjét. 
Ezáltal a Balaton térségében 
termett borvidékek és dűlők 
ismertségét is növelni lehet 
a fogyasztók felé. Itt a leg-
fontosabb kérdés, hogy meny-
nyi pénzt tudunk fordítani a 
megfelelő marketingre, amely-
lyel még szélesebb körben 
ismertté tudjuk tenni borain-
kat. Az a véleményem, hogy 
nagyon sok termelő kiváló 
minőségű bor előállítására 
képes, csak a megfelelő pi-
acra jutáshoz és a megfelelő 
ismertséghez nincs kellő for-
rásuk, ezért kellene az ál-
lamnak is több anyagi se- 
gítséget nyújtani.  

– A Balaton-felvidék 71-
es főútján haladva döbbene-
tes látvány az elhagyott sző-
lőültetvények tömege. A le- 
hető legrosszabb reklámja 
szőlőkultúránknak. Van-e mód 
ezen ültevények felszámolá-
sára?

– A rendszerváltás után 
nagyon sokan ingatlanspe-
kuláció miatt jutottak hozzá 
a Balaton környéki szőlőül-

tetvényekhez, hiszen az el-
múlt tizenöt évben lehet ta-
pasztalni, hogy egyre rom- 
lik a szőlők állapota és egy-
re több az elhanyagolt, mű-
veletlen szőlő, de számtalan 
rossz gazdasági döntés is 
elősegítette azt, hogy a sző-
lőt elhagyják az emberek, 
mivel ezen döntésük miatt 
művelésük sok veszteséget 
okozott. Én sem szeretnék 
olyan tevékenységet folytat-
ni, amely folyamatos veszte-
séget okoz, hiszen akkor 
előbb-utóbb nem lesz miből 
megélni. Gondolom, az em-
berek nagy része is így érzi. 
Érdekes, hogy más orszá-
gokban, tőlünk nyugatabb-
ra, sokkal nehezebb körül- 
mények között is megműve-
lik a szőlőt, bort készítenek 
belőle, és nem is biztos, 
hogy jobbat, mint a mi bora-
ink, mégis olcsóbban el tud-
ják adni a piacon. Úgy 
gondolom, hogy a rossz gaz-
dasági döntések és a megfe-
lelő támogatás hiánya miatt 
jutottunk idáig, pedig a Ba-
laton törvény is tájalkotó nö-
vényként említi a szőlőt, 
amelynek komoly turiszti-
kai hatása is van. Szerintem 
nem az ültetvényeket kell 
felszámolni, hanem olyan 
döntéseket kell hozni, és 
olyan támogatásokat kell biz-
tosítani, amellyel a helyben 
lakó gazdáknak megéri gaz-
daságosan szőlészkedni, bo-
rászkodni, mint ahogy más 
számos országban. 

– Borászként foglalkozik-e 
szőlővel, van-e szabad ideje rá?

– Jelen pillanatban nem 
rendelkezem szőlővel, mi-
vel az időm nem engedi, és 

csak műveltetni a szőlőt na-
gyon komoly kiadást jelent. 
Volt olyan év, amikor több 
százezer forint veszteségem 
származott abból, hogy sző-
lőt műveltem. De ha már 
nem leszek politikus, és 
több szabadidőm lesz, ak-
kor valószínű újra lesznek 
szőlőterületeim.

– A Veszprém megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése el-
nökeként karácsony előtt mit 
kíván Balatonfüred lakói-
nak?

– Mindenkinek csak azt 
tudom kívánni, amit saját 
magamnak kívánnék: szere-
te- tet, békességet, nyugal-
mat, boldog családi együtt- 
léteket, és nagyon sok hitet 
a jövőt tekintve. Annak örü-
lök, hogy Balatonfüreden az 
elmúlt néhány évben na-
gyon sok új és szép dolog 
történt, mely az ott élő lako-
soknak is nagyon fontos, és 
az odalátogató vendégek is 
otthonosan érzik magukat. 
Azt hiszem, hogy ez a fejlő-
dés a következő években is 
jellemezni fogja a várost, hi-
szen a polgármester úr és a 
testület már bizonyította, 
hogy mindent megtesznek 
az otthonosabb város kiala-
kításáért. Remélem, hogy 
mi, mint megye is tudjuk se-
gíteni a város fejlődését és a 
városban található intézmé- 
nyeink működését. Mint el-
hivatott szőlész-borász min-
dent megteszek azért, hogy 
az Arácson található isko-
lánk a továbbiakban is na-
gyon jól működjön és fej- 
lődjön.



– A magyar nyelvű tár-
salgásra még várni kell?

– Négy hónapja vagyok 
Balatonfüreden, munkatársa-
im mindannyian kiválóan 
beszélnek németül, így a 
kényszer sem adott, hogy a 
magyar nyelvet elsajátítsam 
az egyszerű üdvözlő szava-
kon kívül. Talán majd ké-
sőbb, ha több időm lesz.

– Elődjével, Herbert 
Rupp ügyvezető úrral készí-
tett interjú alkalmával el-
hangzott, hogy csak addig 
marad Balatonfüreden, míg 
a cégvezetés megtalálja a fi-
atal, energikus utódját. Te-
hát ön lenne az. Kérem, né- 
hány mondatot mondjon ma-
gáról.

– 46 éves vagyok, Kelet-
Németországban születtem, 
ahol első iskolai tanulmá-
nyaimat végeztem. Gyerek-
ként az orvosi pályáról áb- 
rándoztam, de a mozgalmas 
ifjúkor után csak szakmun-
kásképző iskolát végeztem, 
ahol nehézgépkezelői képe-
sítést kaptam. Három évig 
földmunkagépekkel dolgoz-
tam. Majd a szakma meg-
szerzése után továbbtanul- 
tam, 1986-ban Drezdában gé- 
pészmérnökként végeztem.

– Ez még az egyesülés 
előtti időszak?

– Igen, de én ezt már 
Nyugat-Németországban él-
tem meg, mivel 1987-ben át-
települtem. 1988 tavaszán a 
Siemens cég által Frankfurt 
am Mainban szervezett 6 hó-
napos CAD, CNC-témájú szá-
mítástechnikai kurzuson vet-
tem részt. Ezután 1988-tól 
1991-ig Bajorországban, Tir-
schenreuthban dolgoztam a 

Minden beruházást öröm-
mel fogadunk, ahol látjuk, 
hogy Balatonfüred és von-
záskörzetének lakossága új 
szolgáltatásokat vehet igény-
be, ezáltal helyben, kényel-
mesen tudja intézni ügyeit – 
emelte ki köszöntőjében dr. 
Bóka István polgármester. A 
Balaton Volánnal a város kap-

A vasúti óvoda kicsinyei 
pásztorjátékokat adtak elő, 
melyeket Leidlné Szabó Ju-
dit és Ledó Andrea óvónők 
tanítottak be. A református 
egyház énekkara – Bánó Ve-
ronika vezényletével – régi 
karácsonyi dalokat énekelt. 
Sándor Bálint, az Eötvös is-
kola tanulója Juhász Gyula 
„Karácsony felé” című ver-
sét szavalta el, majd Schin-

csolata stratégiai, kiemelt az 
együttműködés, amit ezúttal 
is külön köszönünk a társa-
ságnak – tette hozzá Bala-
tonfüred polgármestere.   
Csima László, a társaság ve-
zérigazgatója az avatáson el-
mondta: a balatonfüredi terü- 
leti igazgatóságon 2000 óta 
működik kijelölt vizsgázta-
tó állomás, ahol eddig a te-
hergépkocsik és a saját autó- 
buszok vizsgáztatását végez-
ték. A 2007 januárjától a me-
gyei közlekedési felügyele- 
tek régióvá átalakításával, 
majd a május 1-jén életbe lé-
pő új vizsgakövetelmények-
kel több feladat hárult az 

állomásokra, a várakozási 
idők jelentősen kitolódtak. 
Ezt a leterheltséget kívánta 
csökkenteni a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság a 2007 
nyarán új műszaki vizsgabá-
zisok kialakítására, illetve a 
már meglévő bázisok tevé-
kenységi körének bővítésé-
re kiírt pályázatával. A Vo- 
lán társaság hamar felmérte 
a bővítés időszerűségét, re-
kordidő alatt reagált, ugyan-
is csaknem 100 nap alatt 
sikerült teljesíteniük a komp-
lett programot. A vizsgabá-
zist a Balaton Volán Zrt. tel-
jes egészében saját beruhá- 
zás keretében valósította meg, 

HAMM cégnél, az azt köve-
tő években hegesztő szak-
mérnökké, minőségbiztosí- 
tási szakmérnökké és REFA-
ipari mérnökké képeztem to-
vább magam. 

– Hogy került kapcsolat-
ba a Sennebogen céggel?

– Tevékenységemet 1991-
ben kezdtem meg a Strau-
bingban található központi 
üzemben, ahol elsősorban a 
wackersdorfi új üzem terve-
zésével voltam megbízva. A 
vállalat Wackersdorfban ta-
lálható gyáregységében a ter-
melőmunka 1992-ben kez-
dődött meg. Caterpillar föld-
munkagépeket gyártottunk. 
Az 1992 és 2005 közötti 
időszakban 8 évig minőség-
biztosítási vezető és 5 évig 
üzemvezető voltam. Az első 
évben 150 kotrógépet szerel-
tünk össze, és ezt 2005-re 
kétezer kotrógépre növel-
tük. 2005-ben kaptam lehe-
tőséget kínai munkavégzés- 
re, német gépgyár vezetésé-
re, amit szívesen elvállaltam.

– 2007-ben pedig újra je-
lentkezett Sennebogen úr?

– Szó szerint, és lehető-
séget kaptam a balatonfüre-
di gyáregység vezetésére.

– Mi az elsődleges fel-
adata?

– A kialakult gyártmá-
nyokat, a már bevezetett mi-
nőségi színvonalon tovább 
gyártani és a jó hírünket to-
vább erősíteni. De a legfon-
tosabb, hogy továbbra is 
versenyképesnek maradjunk 
a piacon.

– Melyek ezek a termé-
kek?

– Hegesztett acélszerke-
zetek, acélszerkezeti ele-
mek, különböző földmunka- 
gépek, rakodógépek, munka-
gépek részére. Elkészültük 
után teherautókon kiszállí-
tásra, majd beépítésre kerül-
nek a Senenbogen cég gyár- 
egységeiben, Straubingban 
vagy Wackersdorfban a Ca-
terpillar, Claas, Kramer stb. 
típusú gépekbe.

– Mennyiben tudnak 
megfelelni a versenyképes-
ség feltételeinek?

– A 10.000 négyzetméte-
res munkaterületen össze-

sen 10 gyártócsarnok talál- 
ható, amelyek a legkorsze-
rűbb munkagépekkel van-
nak felszerelve. Többek kö- 
zött rendelkezünk 3 db CNC 
vezérelt lángvágó automatá-
val, valamint a legkorsze-
rűbb Rehm hegesztőgépek- 
kel. Európában Balatonfüre-
det a 100 legkorszerűbb he-
gesztőbázis egyikeként isme- 
rik. A minőséget a DIN EN 
ISO 9001: 2000 rendszer ga-
rantálja. De arra is méltán 
büszkék lehetünk, hogy Ba-
latonfüred város a 2000. év 
Balatonfüredi vállalkozása 
címet adományozta üze-
münknek.

– Közel 500 főt foglal-
koztatnak, milyen munka-
helynek tekintik a TLC-t?

– Ezt tőlük kellene meg-

kérdezni. Egy biztos, a mai 
világban nagyon fontos a 
stabil, hosszú távra tervezhe-
tő munkahely. Átlagon felü-
li kereseteket és szociális 
juttatásokat biztosítunk. Szak-
mai továbbképzéseket szer-
vezünk, a nálunk megszer-
zett hegesztő oklevél a 
szakmában a legrangosab-
bak közé tartozik. 2008. ja-
nuár 1-jétől bevezetjük a 
teljesítménybérezési rend-
szert, hogy a jövőben is az 
üzletági átalag feletti bére-
ket tudjunk kifizetni.

– Mégis úgy hallani, 
hogy nagy a fluktuáció.

– Sajnos ez igaz, hisz na-
gyok az elvárások és Bala-
tonfüred környékén ezt a 
speciális szakmát tekintve 
kimerült a szakemberforrás.

– Ezért is indították a sa-
ját beiskolázású, Széchényi 
Ferenc Kertészeti Szakkép-
ző Iskolával közösen szerve-
zett hegesztőképzést.

– Igen, és nagyon örül-
nék, ha a végzettek nálunk 
maradnának.

– Meddig tart a munka-
ideje?

–  Én reggel háromne-
gyed nyolckor kezdek, és es-
te hat óráig dolgozom. De 
az üzemben jelenleg vannak 
olyan területek, ahol három 
műszak is van. Nem vagyok 
meggyőződve az éjszakai 
munka hatékonyságáról.

– Tehát sok szabad ideje 
nincs. Mit sikerült eddig Ma- 
gyarországból megismernie?

– A szabadidő, tehát a 
hétvége a családé. Magyar-

országot egyébként már ko-
rábbi időkből sikerült meg- 
ismernem és megszeretnem. 
1992-ben Badacsonyörsön, 
1995-ben Balatonlellén nya-
raltunk. A Sennebogen cég-
nél töltött munkaidőm során 
állandó munkakapcsolatban 
voltam Balatonfüreddel, így 
szinte évi rendszerességgel 
jártam már itt. Most igyek-
szem Magyarországot felfe-
dezni. Gyakran járunk Buda- 
pesten. Már eljutottunk Pan-
nonhalmára és Hévízre is.

– És a Balaton?
– Szinte természetes, hogy 

itt vagyok mellette. A fürdé-
si szezonban pedig majd 
gyakorta úszom, amikor 
időm engedi.

deléné egy 1884-ben megje- 
lent Vasárnapi Újság kará-
csonyt időző sorait olvasta fel.
A Reformkori Hagyomány-
őrzők Társaságának tagjai 
szintén egy 1800-as évekből 
származó karácsonyi dalt éne-

keltek. A hallgatóság nagy 
örömmel fogadta az éneket.
Tarnai Katalin Maróthy Je-
nő, egy méltatlanul feledés-
be merült író, „Krisztus urunk 
postamestere” című megha-
tó novelláját olvasta fel.

mintegy 20 millió Ft érték-
ben. Az eddig főként a köz-
lekedési vállalat járműpark- 
ját vizsgáztató állomás tevé-
kenységének bővítésével (a 
nehéz tehergépkocsitól a mo-
torkerékpárig) szinte min- 
den járműkategóriára meg-
kapta a jogosítványt.
Balatonfüred és vonzáskör-
zete lakóinak kényelmét szol- 
gálja a műszaki bázis, ahol 
az időpont egyeztetés után 
nem kell heteket várni, 1-2 
napon belül sorban állás nél-
kül lehetőség van a személy-
gépkocsik vizsgáztatására. 
Az ünnepélyes megnyitón 
begördült az első személy-

autó, máris kezdődhetett a 
mérés, a vizsga, az autó mű-
szaki állapotának ellenőrzé-
se, várakozás és stressz nél- 

kül Balatonfüreden, a Volán 
telepen.         

Az ünnepség befejeztével 
kigyulladt a fény, és a betle-
hemi bölcsőjászol fényárban 
fürdött. Befejezésül a szerve-
zők szeretetvendégségbe in- 
vitálták a közönséget. 



Elekes Gyula 1979-ben 
végezett a marosvásárhelyi 
Művészeti Líceum grafikai 
szakán. Tanulmányait német 
és spanyol magániskolákban 
és alkotóműhelyekben foly-
tatta. 1980 óta ismerkedik a 
tűzzománccal, és mint fogal-
mazott, ez a folyamat még 
ma is tart. Számos kiállítása 
ellenére sem tartja magát 
tűzzománc-művésznek, sok-
kal inkább annak az ember-
nek, aki a fém, az üveg, a 
festék és a tüzek táncának 

A mester, Kozma Imre és 
tanítványa, Németh Anna kö-
zösen mutatták be legújabb 
alkotásaikat. A festmények, 
nem alkotónként elkülönít-
ve láthatóak, hanem egymás 
mellett. Egy kép Kozma Im-
rétől, és egy Németh Anná-
tól. A kiállítás érdekessége 
az is, hogy a képeket az al-
kotók, nem látták el címek-
kel, rábízták a közönségre a 
címadást. Minden kép alatt 

Az Európán innen és túl 
koncertező ifjú művész a fü-
redi koncert előtti napon ün-
nepelte a 28. születésnapját. 
A tehetséges fiatalember ko-
raszülöttként egy hibás inku-
bátorkezelés következtében 
veszítette el látását. Zenei 
tehetségére már korán felfi-
gyeltek, s tanárai egy speciá-
lis módszer segítségével 
teszik számára láthatóvá a 
kottát. Hatalmas repertoár-
ral büszkélkedhet, Mozart, 
Chopin, Schubert, Liszt, Bar-
tók műveiből CD-felvételei 
jelentek meg. Idén Moszk-
vában a Spivakov Alapít-
vány meghívására szólóes- 
tet adott a Gyerekek a terro-
rizmus ellen című nemzet-
közi zenei fesztiválon. 
Füreden a zsúfolásig telt 
evangélikus templomban két 
komponista művei – Liszt és 
Debussy – szólaltak meg vál-

együttes kísérletezője. Hi-
szen – mint mondta – az em-
ber elképzel egy színvilá- 
got, megálmodja, megalkot-
ja, és a tűz sokszor mást 
gondolva egy egész más 
színtónus módosításával le-
pi meg az alkotót.
Elekes Gyula tűzzománc ké-
peivel emléket állít az ősi 
magyar történelemnek, szim-
bólumoknak, legendáknak. 
Műveivel azt sugallja: le-
gyünk büszkék történel-
münkre, hiszen nem kisebb 
királyok, mint Szt. István, 
Szt. László, és Mátyás vol-
tak a magyarok uralkodói. 
Emléket állít a szkíta harc-
modornak, a „Háttárs” című 

képével azoknak a bátor har-
cosoknak, akiknek ha a csa-
tában kilőtték a lovaikat, 
egymás hátának támaszkod-
va küzdöttek az ellenséggel, 
így válva győztessé. Le-
gyünk most is „háttársak” – 
mondta a művész –, tá-
masszuk egymásnak a há-
tunkat, és az ellenség nem 
tud közénk furakodni. Képe-
in megjelenik a Székelyföld 
ornamentikája, a közelmúlt-
ban és ma élő emberek ki-
csiny házai egyaránt. A 
kiállítást Vászolyiné Dobro-
si Ágnes nyitotta meg, aki a 
magyar történelem kincseit, 
honfoglaló őseinknek min-
denki által érthető emléket 

állító művészt újkori kódex-
írónak nevezte. 
Dr. Kiszely Pál alpolgármes-
ter beszédében elmondta, 
hogy a tihanyi polgármeste-
ri hivatalban találkozott elő-
ször Elekes Gyula lenyűgö- 
ző alkotásával. Örömére szol-
gál – mondta –, hogy Tihany 
és Székelyudvarhely valódi 
testvéri, baráti kapcsolatot 
épített ki egymással.
A művész munkái Magyar-
országon és Románián kívül 
számos gyűjteményben, mú-
zeumban megtalálhatóak Euró-
pában és a tengeren túl is.

takozva. Az est nyitódarab-
jával – Liszt: Funérailles – a 
48-as szabadságharc véres 
megtorlását elevenítette fel. 
Az átszellemült hallgatósá-
got Debussy boldog szigeté-
re kalauzolta, de megeleve- 
nedtek Liszt Villa d’Este 
szökőkútjai is, szinte hall-
hattuk a víz csobogását Érdi 
Tamás kiváló művészi tehet-
ségének köszönhetően.
Bánó Tamás, a Fiatal Bala-
tonfüredi Muzsikusok Egye-
sületének tagja a koncert 
előtt a nemrégiben elhunyt 
Szabó Magdát idézte, aki 
egyszer azt üzente a világta-
lan zongoraművésznek, hogy 
ő csak írni tud, de Tamás uj-
jaival az Isten üzen.
A kétórás koncert óriási si-
kert aratott november utolsó 
vasárnapján. Érdi Tamást lát-
va és hallva szinte meg-
szűnt az idő, a külvilág, tel-
jes lelki feltöltődést kapott 
mindenki, aki ott volt. A kö-
zönség alig akarta őt elen-
gedni, többszöri vastapssal 
hívta vissza újra és újra a 
zongorához.

megtalálhatóak azok a 
nyomtatványok, amelyekre 
rá lehet írni a kép címét. Ér-
dekes volt látni, hogy a kiál-
lítás résztvevői mennyi időt 
töltöttek el egy-egy alkotás 
előtt, keresve a számukra 
megfelelő címet.  
Kozma Imre elhozta a kiállí-
tásra új életerőtől duzzadó 
piros, kék és lila színekben 
tobzódó képeit. Ködbevesző 
hajnalokat, és misztikus táj-

képeit is. A kiállításon lát-
hattuk Krisztus urunkat a ke-
resztfán az alatta álló, 
bűnbánó emberekkel együtt. 
Németh Anna a nyugalom 
szigetét, a Balaton hulláma-
it, a vitorlákat, a virágokat 
és a virágok királynőjét, a 
rózsákat hozta el. A három 
nőalakot ábrázoló álomké-
pe, izgalmas belső világot 
vetít a nézők elé.
A két művész festményei 
összecsengenek, kiegészítik 
egymást, mint ahogyan örök 
harmóniában van egymással 
a nyár és a tél, az észak és a 
dél, a sötétség és a világos-

ság, a férfi és a nő. Kozma 
Imre határozott férfias mű-
vészete jól egészíti ki Né-
meth Anna finom, nőies 
ecsetvonásait. 
Érdekes volt látni, hogy a 
nevek és a címek kiírása nél-
kül is pontosan felismerhet-
ték a látogatók, hogy me- 
lyik kép Németh Anna és 
melyik Kozma Imre alkotása.

A füredieknek régi, s ta-
lán kissé fájó óhaja volt, 
hogy a város rangjához, kul-
turális és sport múltjához 

méltó épületet kapjon. Igaz, 
a korábbiak is betöltöttek 
egy hiánypótló szerepet, de 
egyik sem ilyen céllal épült. 
A mai Keresztény Kulturá-
lis Központ egykor pártház 
volt, ennek színpada inkább 
kisebb előadásokra volt al-
kalmas, a sportrendezvények 
szóba sem jöhettek itt. A 
szintén pártházként épült kö-
zösségi ház megint csak mel-
lőzni kényszerült a sportren-
dezvényeket, de még az edzé-
seket is. Nem maradt más, 
mint a két közép- és a há-
rom általános iskola torna-
szobája, illetve tornaterme. 
A lehetőségek ezekben is 
korlátozottak voltak (a kézi-
labdázók például kénytele-
nek voltak buszra szállni, s 
valamelyik szomszédos tele-
pülésen gyakorolni).
Az egymást váltó képviselő-

testületek mindegyike tervé-
be vette a többfunkciós csar-
nok létesítését, de az aka- 
dályok csak tornyosultak. 
Végül a Széchenyi terv adta 
lehetőségeket ragadta meg a 
város, s elkezdődhetett a 
várva várt építkezés a vé-
dett szőlők tőszomszédságá-
ban, a korábban élettel teli 
szabadtéri színpad környé-
kén. Ez utóbbi szinte telje-
sen tönkrement, az utóbbi 
években csak a légyottok-
nak adott otthont. Az ügyes 

tervezésnek köszönhetően a 
szabadtéri színpadot integ-
rálták az épületegyüttesbe. 
Az elmúlt három esztendő 
alatt számos fellépő művé-
szetében gyönyörködhetett a 
nagyérdemű. Különösen az 
esti programok voltak von-
zóak és romantikusak.
A mintegy egymilliárd forin-
tos beruházás eredménye-
ként létrejött épületkomple- 
xumot 2004 novemberében 
Matolcsy György volt gazda-
sági miniszter avatta. Beszé-
dében utalt az idegenforga- 
lom szerepére, melyet egy 
új létesítmény birtokbavéte-
lével még jobban „meg le-
het fogni”, s a bevételeket a 
város gazdaságának élénkí-
tésére fordítani. 
A hivatalos nevén Balaton 
Szabadidő és Konferencia 
Központ a sportnak, a kultú-

rának igazi otthona lett. Bár 
vannak még gyermekbeteg-
ségei (igen rossz az akuszti-
kája), a gyógyítás tervei ké- 
szek, csak pénz kell a meg-
valósításukhoz. 
A létesítményt féltők első-
sorban a magas fenntartási 
költségek miatt aggályoskod-
tak, s aggályoskodnak most 
is. Kétségtelen, hogy ezeket 
ki kell termelni, amihez raci-
onális tervezés szükségelte-
tik. Ezt a tevékenységet ko- 
ordinálja a csarnok harma-

dik igazgatója, Majer Ta-
más, aki sportmúltjának, kap- 
csolatainak révén egyensúly-
ban tudja tartani a mérleg 
két nyelvét. Ebben nagy se-
gítségére van Vászolyiné 
Dobrosi Ágnes rendezvény-
szervező, illetve a Polgár-
mesteri Hivatal Művelődési, 
Oktatási, Sport és Idegen- 
forgalmi Osztályának mun-
katársa, Bertók Pálné. 
Az igazgató többször is 
hangsúlyozta, hogy nem en-
gedhetik meg maguknak a 
bukásgyanús rendezvénye-
ket, de az elvárt színvonal 
alá sem hajlandók menni.
Így aztán érthető, hogy az 
elmúlt három év szinte vala-
mennyi eseménye szép em-
lék marad a vendégek em- 
lékezetében. Íme egy (a tel-
jesség igénye nélküli) felso-
rolás a jeles eseményekből: 

Zorán-koncert, kézilabda 
Eb-selejtező (2005. január 
23., Magyarország-Olaszor-
szág), különböző könnyűze-
nei koncertek: Beatrice, 
Hooligans, Kormorán, Re-
public, Charlie, Lord, Kárpá-
tia, Ákos, Cserháti Zsuzsa- 
emlékkoncert, Edda, Fenyő 
Miklós. Emlékezetes marad 
néhány musical is: Ez nem 
ugyanaz, Hair, Grease, vagy 
a Táncszínház Aladdinja. 
Láthatták itt az érdeklődők 
a Csárdáskirálynőt éppúgy, 
mint a Wass Albert „Ember 
az ország út szélén”-jét 
vagy Karinthy „Tanár úr ké-
rem”-jét.
A politikai rendezvények is 
sokakat vonzottak Füredre. 
Orbán Viktor nagygyűlésén 
1800-an vettek részt.
Évente helyet biztosítanak a 
jeles városi rendezvények-
nek (a zeneiskola újévi kon-
certje, farsangi fúvóskon- 
cert, Vince-napi borünnep, 
művészeti fesztivál (ezen 
fellépett a Budapest Klez-
mer Band, Fábry Sándor, 
Zséda, a Duna Művészegyüt-
tes stb.), Sirály táncfeszti-
vál, Mazsorett fesztivál, 
Advent fényei stb. Kiemelt 
rendezvény a FüredFest 
(ezeken fellépett az Irish 
Dance Experidance, a Buda-
pest Balett, Szentpéteri Csil-
la, Zorán, a  Pannon Vár- 
színház).
A konferenciák közül a leg-
nagyobb (s évente kétszer is-
métlődő) kardiológus kong- 
resszus.
Az igazán meghatározó a 
sport: Itt zajlottak a 2005-ös és 
2007-es férfi kézilabda Ma-
gyar Kupa 4-es döntői, a Pan-
non GSM nemzetközi női kézi-
labda torna meccsei, két évben 
is a nemzetközi kézilabda fel-
készülési tornák, országos 
sportversenyek (minitenisz baj-
nokság, gumiasztal bajnok-
ság, vívó országos bajnokság 
stb.
Majer Tamás szerint hosszú és 
szép jövő vár a létesítményre. 
A kihasználtság tovább fokoz-
ható, a rendezvényekre meg-
van az igény, s a hazai és 
külföldi vendégek körében fo-
kozatosan nő az ismertségük.

Kép és szöveg: Zatkalik



Ahogy beszédében dr. Bó-
ka István polgármester is ki-
fejtette, Lator rejtőzködő köl-
tő. Sokan még csak nem is 
tudtak az alkotó füredi kötő-
déséről, pedig ki tudja már 
megszámolni, hány nyarat 
töltött itt, kis Balaton-parti há-
zában, és vajon hány nagy-
szerű vers született a reform-
kori város utcáin, a Tagore 
sétányon.
A különleges estén dr. Praz-
novszky Mihály irodalomtör-
ténész kalauzolta az ünnep- 
lőket versről versre, évre év-
ről évre a tanár úr életének 
legfontosabb állomásain át. 
Hatéves, amikor először pub-
likál a Prágai Magyar Hír-
lapnál. Szerkesztője nem más, 
mint Darvas Iván édesapja. 
Tehetsége korán kitűnik, pá-
lyája mégsem töretlen. 17 
évesen kerül amerikai fog-
ságba, majd a breszt-litovsz-
ki hadifogolytáborba, ahon- 
nan csak 1945 decemberé-
ben engedik haza. Ez a kará-
csony, 1945 karácsonya a leg- 

Énekes, színész, előadó, 
ember és nő. Röviden így 
jellemezném a képen látha-
tó fiatal lányt. Hosszabban 
azt mondanám, tehetség, akit 
megtalálnak ugyan a lehető-
ségek, mégsem biztos, hogy 
mindig arra vágyik, amit hoz 
az élet. Hangja nemcsak szép, 
hanem szívhez szóló is, sze-
mélyisége nemcsak kedves, 
hanem magával ragadó is, a 
fiatal pályakezdők néha bi-
zony nem egyszerű sorsa 
azonban őt sem mindig kí-
méli. Tátrai Eszterrel be-
szélgettem. 

– Füreden azt hiszem, té-
ged sokan ismernek, hiszen 
mielőtt a gimnázium befeje-
zése után elkerültél Buda-
pestre, rendszeresen felléptél 
helyi rendezvényeken. Most 
pedig már arról beszélgethe-
tünk, hogy nemrég egy lu-
xushajóról érkeztél haza, 

A szerzőpáros mögött 
már húszéves munka áll, ter-
veik szerint három-négy év 
múlva lesz vége a sorozat-
nak.  
Az első kötet Kis-Küküllő 
vidékére, Petőfi Sándor utol-
só szálláshelyétől egészen 
az elárasztott Bözödújfaluig 
kalauzolja el az olvasót. A 
második kötet, a 100 éve 
született Wass Albert író em-
lékét idézi meg. Elvisz ben-
nünket a „Funtaneli bo- 
szorkány” valóságos világá-
ba. Az est házigazdája Praz-
novszky Mihály, aki néprajzi 
könyvek helyett a köteteket 
a lélek kalandozásai úti-
könyvének nevezte. Mint 
mondta, szöveges képes kró-
nika; lélekbe öltöztetett Er-
dély, ahol, ahogy Áprily 
Lajos írta „Isten is jobban 
szeret élni.” 
A fenséges tájképeket, a szé-
kely portákat nézve, vala-
mint hozzáolvasva Lőwei 
Lilla idézeteit, az ember 
kedvet érez, hogy újra és új-

ra saját szemével lássa e vi-
déket. Bakancsot húzzon, és 
hátizsákkal a hátán meg-
mássza a hegyeket, ame-
lyekre felérve találkozhas- 
son Istenével. Lássa a paraj-
di sóbányát, a Kis-Küküllő 
völgyét, hogy a Bucsin-te-
tőn keresztül vezessen át az 
útja a Gyilkos tóig, ahol lel-
két is megfürdetheti a táj-
ban.
Bözödújfalú vízzel elárasz-
tott házai a mélyben alsza-
nak, de a templom megma- 
radt, tornya figyelmeztetőn 
mutat az ég felé, emberek 
vigyázzatok!
Wass Albert havasainak a 
fotói láttán érthetjük meg 
igazán a költő „Üzenem az 
otthoni hegyeknek” című 
versét. Az album borítóján 
az író marosvécsei sírja lát-
ható, ahol hamvai egy része 
nyugszik csak, a többi vég-
rendelete szerint a havasok-
ban, megint mások Kalifor- 
niában vannak. 

A könyvek bemutatása után 
kivetítőn is láthatta a közön-
ség az albumok fotóit, mi-
közben Soós Lilla, a fotók 
hangulatához illő verseket 
adott elő.

ahol esténként felléptél. Utó-
lag mit gondolsz, annak ide-
jén megbecsültek téged itt 
Füreden? 

– Ez nem kétséges, hi-
szen pont te mondtad most, 
hogy rendszeres fellépési le-
hetőségeim voltak, fiatal ko-
rom ellenére nem is akár- 
milyenek. Érdekes, hogy ezt 
még nem is tudatosítottam 
magamban, de azóta sem 
volt olyan gyümölcsöző ta-
laja az alkotásaimnak, mint 
otthon, Füreden. Az embe-
rek kíváncsiak voltak rám, a 
verseimre, a képeimre és a 
dalaimra, és ami a legfonto-
sabb: szerették, amit adni 
tudtam, fenntartások nélkül. 
Persze gyerek voltam, ez 
gondolom, megkönnyítette a 
dolgomat.

– Hogyan sikerült kijut-
nod erre a hajóra, gondol-
kodtál, hogy elfogadd az 
ajánlatot?

– Nos, nem igazán volt 
időm gondolkodni. Alig fél 
napom volt rá, hogy mérle-
geljek. A kiindulás előtt kö-
rülbelül egy hónappal kere- 
sett meg a zenekar dobosa, 
aki már nem először indult 
hajóra zenélni, és aki egy-
szer hallott énekelni egy vi-
déki zenekarban. Elmondta, 
hogy énekesnőre van szük-
ségük a következő szerző-
désre. Felvettem a zenekar- 
vezetővel a kapcsolatot, aki 
aztán pár nap múlva le-
mondta, majd 10 nappal a 
kiutazás előtt kiderült: még-
is mennem kéne, de a ránk 
váró vizsgák, vizsgálatok és 
papírügyek miatt azonnali 
döntésre volt szükség. Sze-
rencsére kalandozó termé-
szetem miatt igent mond- 
tam, és mire lett volna időm 
mélyebben átgondolni, és el-
kezdeni megrémülni a fel-

adattól, nem volt visszaút.
– Hogyan érezted ma-

gad?
– Az 5 hónap alatt min-

den este különböző munka-
időben színpadon kellett len- 
nem, széles mosollyal, szép 
ruhában, dacolva akár vihar-
ral, akár – ami a legnehe-
zebb volt – az angol ven- 
dégek hírhedt vérmérsékle-
tével... Viccet félretéve (mert 
korántsem volt mindig ilyen 
vicces, mint most visszate-
kintve), tánczenét kellett ját-
szanunk, amire táncolhattak 
a vendégek, kontaktust tarta-
nunk velük, egyszóval min-
dent megtennünk ahhoz, 
hogy kellemesebbé tegyük 
az estéiket. A repertoárunk 
széles skálán mozgott: 
dzsessz, sztenderdek, count-
ry, rock, diszkó stb., minden, 
ami sláger. Persze voltak ne-
héz feladataim is, Whitney 
Houstont, Mariah Carey-t 
énekelni például, még akkor 
is, ha beteg voltam éppen.

– Nem tartottál attól, 
hogy messze leszel az ottho-
nodtól, és egy ismeretlen kö-
zegbe mész, ahonnan ráa- 
dásul még hazajutni sem 
egyszerű?

– Nem. Egyáltalán nem 
féltem, mert tudom magam-
ról, hogy bármilyen életkö-
rülményhez jól tudok alkal- 
mazkodni, úgymond a jég 
hátán is megélek, és nem is 
volt rossz előérzetem. És 
édesanyám is megnyugtatott 
nagy bölcsességével, hogy 
„mi a legrosszabb, ami tör-
ténhet?” Végiggondoltam, 
hogy fél évig rosszul érzem 
magam. Na és? Az egész 
életemből ez olyan rövid 
idő. Ráadásul azt hiszem, 
minden sejtemmel vágytam 
valami változásra, újra, nagy 
történésre. Jobbkor nem is 

jöhetett. Éreztem, hogy sors-
szerű, akárhogy is alakuljon.

– Hol jártál, miket láttál?
– A hajó útvonala a Föld-

közi-tenger mentén haladt. 
Rengeteg olyan helyen jár-
tam, amire azelőtt vágyakoz-
ni se mertem. A hajó ál- 
landó kiindulási pontja hét-
ről hétre Palma de Mallorca 
volt, ezen kívül többször meg- 
fordultam az utak során Bar-
celonában, Malagán, Paler-
moban, Marseilles-ben, Ajac- 
con és sok más gyönyörű 
helyen. Négy alkalommal a 
hajó kiment Gibraltáron át 
Marokkóba is. Jártam a ca-
sablancai piacon is, nem kis 
feltűnést keltve a naptól és 
tengertől fehérré szőkült ha-
jammal, meg kék szemeim-
mel. 

– Mi volt a legnagyobb 
élményed ezzel az úttal kap-
csolatban?

– A legnagyobb élmé-
nyem az volt, mikor Whit-
ney Houston I will always 
love you című számát éne-
keltem, és a dal után, mi-
előtt befejeztem volna a 
számot, a közönség felállva 
tapsolni kezdett. Behuny-
tam a szemem, és egy pilla-
natra elhittem, hogy nagy- 
szerű vagyok. És amit meg-
tanultam, az az, hogy hiába 
vagyok nagyszerű, ha nem a 
színpadon állok, akkor nincs, 
aki meglássa bennem.  Cso-
dák történhetnek az ember-
rel, eljuthat helyekre, amiről 
nem is álmodott, ha nincs 
mellette legalább egy em-
ber, akivel mindezt megoszt-
hatja, minden hiábavaló. 
Legtöbbször feküdtem a ten-
gerparton, vagy sétáltam a 
történelmi városok utcáin, 
és csak arra vágytam, hogy 
a legjobb barátnőmmel a Ba-
laton melletti kikopott fű-

ben nevessünk, vagy édes- 
anyámmal lesétáljunk a bor-
hetekre...

– Kimennél-e ismét, ha 
lenne rá lehetőség?

– Rengeteget gondolkoz-
tam ezen, amíg kint voltam. 
Most tagja vagyok ennek a 
zenekarnak, és ha nagy vál-
tozás nem történik, valószí-
nűleg kapunk rövidesen új 
szerződést. Szóval gondol-
koztam, és megvallom őszin-
tén, még most sem tudom. 
Minden percben másképp 
gondolom. Felhoztam ma-
gamban érveket, ellenérve-
ket, és semerre nem billen a 
mérleg. Aztán arra jutottam, 
hogy majd megint megsúgja 
egy hang, hogy mi a helyes. 
Végül is vonz a tapasztalás, 
de attól is félek, hogy köz-
ben elveszítem az itthoni ta-
lajt a lábam alól. Kimara- 
dok lehetőségekből, amelyek 
közelebb vihetnek a nagy ál-
momhoz, a színházhoz. Ta-
lán még egy alkalmat vál- 
lalok, aztán nem szeretnék 
beleragadni. Érdekes, most 
az jut eszembe, amivel kezd-
ted az interjút, hogy nem 
biztos, hogy arra vágyom, 
amit hoz az élet. Tudod jól, 
hogy az éneklés milyen so-
kat jelent nekem. De egy-
szer megéreztem a színpad 
illatát, és éreztem, ez kell 
nekem! És amíg nem jutok 
el addig, élvezhetem, amit 
csinálok, de elégedett nem 
leszek. És boldog sem. Fur-
csa, hogy nemcsak a szak-
mám terén érvényes ez a 
helyzet... 

– Most mit csinálsz itt-
hon?

– Visszatért minden a ré-
gi kerékvágásba. Folytatom 
a munkát a zenekaraimmal, 
akik tárt karokkal vártak, há-
la Istennek. Megpróbálom 

emlékezetesebb a költő éle-
tében – mikor végre hazaér 
szüleihez, Makóra. Makó a 
bőség földje. Ezt jelképezi 
Piac című verse is. Az ízek, 
a színek kavalkádja a hábo-
rúban, majd a fogolytábor-
ban az éhezés után maga a 
teljesség. Az ízek és színek, 
a szagok és illatok mind-
mind érzéki viszonyunk a 

világgal – fogalmazott az es-
ten Lator László.  
1948-ban aztán megjelent első 
kötete Őserdő címmel, mely 
később nehézségeket is hozott 
az életében, hiszen a cenzúra 
betiltotta. Ennek köszönhető-
en aztán el is bocsátották az 
Eötvös Kollégiumból.
Második kötete 21 évvel ké-
sőbb jelent meg nyomtatás-

ban, 1961-ben. A Sárangyal 
már az érett korszak hangja. 
Határmezsgye, a változás és 
talán a férfivá érés is egy-
ben. 
Mi a legmegtisztelőbb meg-
szólítás egy poeta doctus 
számára? – tette fel a kér-
dést a születésnapi ünnepsé-
gen Praznovszky Mihály. 
Művész, alkotó, vagy talán 

Tanár úr? A tanár úr! – vála-
szolta Lator László.
A költő bár sok mindent 
megélt, vándorolt egész éle-
tében, hol kiadó, szerkesztő, 
műsorvezető, a tanítás vi-
szont végigkísérte egész éle-
tét, ahogy a műfordítás is. 
Bizonyára nem véletlen, 
hogy orosz irodalmat olvas 
legszívesebben, Szabó Lő-

rinc mellett Lator fordítás-
ban csengnek legszebben Ler- 
montov sorai… 
A Kossuth-díj elnyerése mel-
lett a Lyukasóra című mű-
veltségi televíziós vetélkedő 
hozott példátlan népszerűsé-
get Latornak, bár tapasztal-
juk, a média átalakulásával 
a Lyukasóra is egyre ritkáb-
ban tűnik fel a képernyőn. A 
tanár úr ezen a különleges 
balatonfüredi estén újra mind-
annyiunkat tanított. Arra, hogy 
olvassunk-ízleljük újra Jóka-
it, Szabó Magdát és a halha-
tatlan költőket: Weöres Sán- 
dort, József Attilát. 
A szervezők az ajándékról 
sem feledkeztek meg. Az est 
előadói: Kubik Anna és Rác-
kevei Anna Tóth Árpád: Ál-
arcosan, valamint Szabó Lő- 
rinc: Nyitnikék című versé-
vel köszöntötték Lator Lász-
lót. Végezetül azt kívánták, 
minél több termékeny, hosz-
szú nyarat töltsön el Bala-
tonfüreden, tegyen hosszú 
sétákat a parton, a Tagore 
sétányon, és olykor talán ül-
jön le velünk egy pohár bor 
mellé, csak úgy – megvitat-
ni a világ dolgait.

idén már letenni a kőbányai 
zenei stúdióban a negyed-
éves vizsgáimat, és mind-
eközben várok valami lehe- 
tőségre. Érlelem magamban 
az akaratot, a tudást, hogy 
ha elérkezik, minél rátermet-
tebb legyek. És harcolok 
magamban az ellen, hogy el-
keseredjek, és meggyőzzem 
magam arról, hogy fel kell 
adnom az álmomat. Meg 
kell próbálnom újra a Szín-
művészeti Egyetemet, és 
nyitva kell tartanom a sze-
memet, többet nem tehetek.



Azt jelenti, hogy „ma 
született nektek az Üdvözí-
tő, az Úr Krisztus, Dávid vá-
rosában. Ez lesz a jel szá- 
motokra: találni fogtok egy 
kisdedet pólyába takarva és 
jászolba fektetve.” (Lk2, 11-
12)
Az igazi karácsonyt meg 
kell előznie Szent János elő-
készítő tevékenységének. „Ő 
elment a Jordán egész kör-
nyékére, hirdette a bűnbánat 
keresztségét a bűnök bocsá-
natára.” Figyelmeztető sza-
vait Izajás profétától vette 
át: „Készítsétek az Úr útját, 
tegyétek egyenessé ösvénye-
it! Minden völgyet betölte-
nek, minden hegyet és hal- 
mot elhordanak; ami görbe, 
egyenes lesz, a göröngyös 
út pedig sima úttá: és meg-
látja minden test Isten üd-
vösségét” (Lk. 3, 3-6- Iz. 
40, 3-5).
Mennyi göröngy, mennyi 
bűn van az életünkben! A 
legnagyobb bűn pedig: a bűn 
tagadása. Bűn-hegyek és szik-
lák! S a bűn szikláján el-
csúsznak az emberek és 
összezúzzák magukat.
Karácsonyi előkészületünk 
az legyen, hogy bűnbánatot 
tartunk; őszinte szentgyó-
násban visszatérünk Isten-
hez és az emberekhez, sze- 
retteinkhez! Úgy, ahogyan a 
tékozló fiú tette:
„Apám! Vétkeztem az ég el-
len és teellened!” (Lk. 15,18).
„Megélénkül a bevásárló 
kedv” – ez volt a címe a na-
pokban az egyik újságcikk-
nek. Igazában nincsen, és 
nem lehet kifogásom ellene. 
Az ember nem ellensége a 
víznek, a tűznek; de a tűz-

A dísznövénykertészek, 
virágkötők évek óta újabb 
és újabb ötletekkel lepik meg 
az ünnepre készülőket. Azok, 
akik egy kis kézügyesség-
gel, szépérzékkel rendelkez-
nek, és módjuk van besze- 
rezni a szükséges anyago-
kat, maguk is könnyedén el-
készíthetik.
Az ötletekről, kivitelezésről 
beszélgettem Takács Ferenc-
né kertészmérnök-tanárral, 
aki a balatonfüredi Széché-
nyi Ferenc Kertészeti Szak-
iskolában oktatja a dísznö- 
vénykertész és virágkötő szak- 

Kiss Izabella, akinek tár-
latával a Polgármesteri Hi-
vatal Folyosó Galériájában ta- 
lálkozhatott a látogató, már 
iskolás kora óta rajzol, fest. 
Iza is a Kozma Imre művé-
szeti vezetése alatt álló Va-
sas kultúrházban működő 
rajzszakkörbe járt, ahol a ta-
nulást szénrajz gyakorlásá-
val kezdték, és a termé- 
szetbe is kijártak rajzolni, 
festeni. A gimnázium elvég-
zése után Kiss Izabella a He-
rendi Porcelángyárba porce- 
lánfestőnek tanult Tamás 
Ákos iparművész, tervező mű-
vésztanár irányítása alatt. Is-
kolái befejezése után a csa-
ládalapítás éveiben kissé hát- 
térbe szorult nála a művé-
szet. Azonban, akit egyszer 
megérintett a múzsa, az 
előbb-utóbb újra az ecset 
után nyúl. Izabella a kiha-
gyott évek után újra elkez-
dett festeni, először akva- 
rellel foglalkozott, majd át-
tért az olajképek festésére. 
Tagja a Balatonfüredi Mű-
vészklubnak, a Múzsa Mű-
vészeti Egyesületnek. 2001- 

ma elméleti ismereteit. Nap-
jainkban már szinte általá-
nossá vált, hogy majd min- 
den családban, karácsony kö-
zeledtével megtalálható az 
adventi koszorú, ajtódísz és 
a szentestén a karácsonyfa 
állítás. Mivel csak részben 
pénzkérdés, sokan saját ke-
zűleg is elkészíthetik.

– Kezdjük először az ad-
venti koszorúval. Miből ké-
szül?

– Az adventi koszorú 
alapja az örökzöld ág, hajlé-
kony vessző, melyet mohá-
val, fenyővel egészítenek ki. 
Díszítése piros szalag, de 
megtalálható rajta az arany, 
ezüst és a havat idéző fehér 
szín is. Dekoráció lehet raj-
ta még a toboz, makk, mák-
gubó és egyéb száraz ter- 
mések.
Hagyományosnak tekinthe-
tő az egyszerű fenyőágból 
készített kör alakú koszorú, 
melyet négy gyertyával dí-
szítenek. A gyertyák színe 
különböző lehet, de katoli-
kus körökben egy rózsaszín 
kivételével lila. Mivel ad-
vent kezdete négy héttel elő-
zi meg a karácsonyt, a gyer- 
tyák közül hetente egy kerül 

meggyújtásra.
– Egyre több lakás bejá-

rati ajtaján láthatók a csalo-
gató ajtódíszek.

– Elkészítésük egyálta-
lán nem ördöngösség. Íme 
néhány ötlet: 
Fagyöngy csokor. Beszerez-
hető egy kis természetjárás 
révén az erdőből, útszéli 
fákról. Kis csokrot készíthe-
tünk, melyet fehér szalaggal 
átkötve akaszthatunk az aj-
tóra.
Örökzöld csokor. Készülhet 
magyalból, mahóniából vagy 
más örökzöld ágacskából. 
Zsinórral átkötve, színes 
díszszalaggal lehet kiegészí-
teni, majd ajtóra akasztani.
Almakoszorú. Szalma vagy 
mohakoszorú alapra ragaszt-
ható piros vagy sárga színű 
alma.
Fenyőlegyező. Készülhet kü-
lönböző fenyőgallyakból. Pi- 
ros színű szalaggal átkötve 
nagyon látványos. Különö-
sen akkor, ha a környezeté-
ben mindent hó fed.
Angyalos aranyos koszorú. 
Szalmakoszorú alapon fe-
nyőgallyakat helyezünk el, 
azt körbetekerjük aranyszí-
nű szalaggal. Különböző dí-

szekkel egészíthetjük ki, 
többek között papírból kivá-
gott angyalfigurákkal.
Girlanddal díszített ajtó. Fe-
nyőből készített apró csok-
rokat füzünk spárgára, ami- 
ből kívánt hosszúságú gir-
land készíthető. Szalagok-
kal, különböző díszekkel ki- 
egészíthető.
Fűszeres, narancsos koszo-
rú. Különböző anyagú ko-
szorúalapot, fenyővel körbe- 
tekerjük. Díszítésként fahéj-
rudat, szárított narancskari-
kákat használunk.
Színes bogyós koszorú. Alap-
ként szintén szalma- vagy 
mohakoszorút választunk. Dí-
szítésként többféle bogyós 
növény termését használhat-
juk. Színes masnival kötöz-
hető az ajtóra.

– A fő attrakció azonban 
a karácsonyfa-állítás. Mi-
lyen karácsonyfánk legyen?

– A környezetvédők tilta-
koznak a sok-sok fenyőfa ki-
vágása ellen. Megnyugtatá- 
sukra ajánlható a gyökeres 
élő fa, amit karácsony el-
múltával kiültethetünk saját 
kertünkbe vagy köztérre. A 
gyökeres élő fa akkor ma-
rad meg kiültetés után, ha 

előtte legalább 1 évig konté-
nerben nevelték. Különben 
nagy rizikó, főleg, ha most 
szedik fel és ültetik edénybe.

– Ha mégis ragaszkodik 
az eddigi gyakorlathoz, mi-
lyen fákat ajánlhatunk?

– Ez részben pénzkérdés 
is. Választható lucfenyő, er-
dei fenyő, szerbluc, nord-
mannfenyő, jegenyefenyő, 
ezüstfenyő és duglászfenyő. 
Ma már a kínálatban megta-
lálható a műfenyőfa is. A 
műfák egyre jobban hasonlí-
tanak az eredetire, illatuk is 
pótolható illóolajjal és füstö-

léssel. További előnye, hogy 
többször felhasználható.

– Mivel díszítsük a fenyő-
fát? 

– Magyarországon ha-
gyomány a szaloncukor. Ke-
reskedelmi forgalomban kü- 
lönböző ízesítésűek kapha-
tók. Igazi díszek azonban a 
saját készítésűek. Ezüstpa-
pírba csomagolt dió, mogyo-
ró, alma és természetesen 
elmaradhatatlan a gyertya. 
Kellemes karácsonyi ünne-
peket!

vésztől és árvíztől félni kell 
és védekezni ellene! Az 
ajándékoknak megvan a sze-
repük, jelentőségük, csak so-
ha nem lehetnek céllá, ha- 
nem a szeretet eszközének 
kell maradniuk.
Egy bocsánatkérő szó töb-
bet ér a legértékesebb aján-
déknál is! Meghallgatni a má- 
sik embert többet ér, mint 
tv-vel, rádióval, számítógép-
pel való megajándékozás. Meg- 
fogni egy bukdácsoló ember 
kezét, lámpát gyújtani szívé-
ben, biztatni kitartásra… sok-
kal többet ér, mint egy bolt-
ra való ajándék. Becsülete-
sen élni és jó példát adni 
sokkal többet ér, mint lopott 
vagy sikkasztott pénzen ara-
nyajándékot venni családtag-
jainknak! Az Egyház nem 
ellensége az örömszerzés-
nek, az ajándéknak, de egy 
pillanatra sem feledhetjük Szent 
Pál szavait: „Most megma-
rad a hit, a remény, a szere-
tet, ez a három; de ezek 
közül legnagyobb a szere-
tet” (1 Kor 13, 13).
Boldog Kalkuttai Teréz anya 
írta le: Egyszer egy kisgyer-
mek jött házunkba. Éjfél kö-
rül. Nagyon sírt. Lementem 
hozzá. „Elmentem az anyu-
kámhoz. Anyukámnak nem 
kellettem. Elmentem apukám-
hoz. Neki sem kellettem. Ugye 
magának kellek?! Teréz anya 
hozzáfűzte: mindenütt van-
nak emberek, akik senkinek 
sem kellenek. Akiket senki 
nem szeret. Ezek az embe-
rek az övéi. Krisztuséi. 
Ezek Ő maga. És a mieink. 
Fivéreink és nővéreink. A 
Szűzanya a leggondosabb 
anya! De neki nem volt fon-

tos, hogy mit ad a Kis Jézus-
ra, vagy milyen a „szülő- 
szobája.” A fontos az volt, 
hogy „Gyermek születik ne-
künk, fiú adatik nekünk; az 
uralom az ő vállán lesz, és 
így fogják hívni: Csodála-
tos, Tanácsadó, Erős Isten, 
Örökkévalóság Atyja, Béke 

Fejedelme” (Iz 9,5)
Mit jelent nekünk a kará-
csony? Mit jelent 2007-ben? 
Azt, amit 2007 évvel ezelőtt 
jelentett:
„Íme a szűz, méhében fogan 
és fiút szül, és nevét Emmá-
nuelnek fogják hívni.” Ez 
azt jelenti: Velünk az Isten!” 

(Mt 1,23). Az első három 
évtized karácsonya és  a 
mostani karácsony között az 
a különbség, hogy mi már 
nagypéntek, húsvét és pün-
kösd fényében; a keresztha-
lál, a feltámadás és a Szent- 
lélek fényében ünneplünk!
Wass Albert versrészletével:

„Te vagy a Pásztor és Te 
vagy a Bárány, / Te vezess 
majd halálom óráján, / Szó 
és tett és mennyország! / Te 
békéje minden térnek, / 
Add, hogy vissza-visszatér-
jek / Mindörökké Tehozzád”.

ben csatlakozott a Csopaki 
Képzőművészeti Szakkör-
höz is. Szakmai tudását há-
rom éven át Kádár Tibor 
művésztanár vezetésével fej-
lesztette tovább. Számos cso-
portos kiállításon, többek kö-
zött a Bakony–Balaton kiál-
lításokon is részt vett, de 
több egyéni kiállításán képe-
it megismerhették Magyar-
ország több városában, vala- 
mint külföldön, Balatonfü-
red testvérvárosaiban is. 
Nagyon szereti a természe-
tet, több festményének a té-

mája a Balaton, Balatonfü- 
red és környéke. Ugyanak-
kor távolabbi vidékek, orszá-
gok megismerése is vonzza. 
Képei láttán szinte belecsob-
bannánk a kék Balaton vizé-
be. A plitvicai tórendszer víz- 
esés zuhatagai is valóságos-
nak tűnnek festményein. Ké-
peit nézve gondolatban ellá- 
togathatunk Görögországba 
is. Kedves virágait szeret-
nénk a saját vázánkba tenni. 
Szívünk szerint leülnénk az 
asztal mellé, töltenénk az 
üvegből, és innánk a pohár-

ból, olyan valósághűek. Jó 
lenne együtt táncolni baleri-
náival, a mohácsi busójárá-
son feltennénk mi is a 
maszkokat.    
Kiss Izabella kiállítását Sár-
köziné Sárovits Hajnalka, 
könyvtár igazgató nyitotta 
meg. Kiss Izabella olyan 
ember, aki keresi a helyét a 
képzőművészek széles palet-
táján, de aki örökre elköte-
lezte magát a festészettel. 
Kísérletező alkatú festő, aki 
újabb és újabb technikai 
megoldásokkal, stílusokkal 
próbálja kivetíteni érzéseit, 
gondolatait – mondta az igaz-
gatónő.
A kiállítás megnyitóján Mes-
ter Nikolett és Simon Sebes-
tyén, a Ferencsik János Zene- 
iskola növendékei klariné-
ton, Balázs Árpád zeneszer-
ző művét adtak elő. Csontos 
Boglárka, a Radnóti Miklós 
Iskola VII. osztályos tanuló-
ja Hanny Szabó Anikó 
„Színvarázs” című versét 
mondta el. A kiállítás január 
4-ig látogatható.



Az idei karácsony talán 
tartogat még igaz téli, ünne-
pi hangulatot. Hóesést, nagy 
sétákat az utcán kivilágított 
fenyők közt a ropogó hó-
ban. Meghitt esték családi 
körben, a tűz pattogása a 
kandallóban – míg a színes 
gömbökön visszatükröződő 
fény táncol a szobában. Ha 
lehunyom a szemem, és el-
múlt karácsonyokra gondo-
lok – ízek és illatok tűnnek 
fel legelőbb. Az ünnep illa-
ta, az ünnep ízei, amitől az 
év utolsó néhány napja más 
lesz, mint a többi. Ha hűvös 
téli estéken a forró rum-
puncs már nem ad eleget, 
nem árt szakemberhez for-
dulni – aki az ízek birodal-
mának igazi ismerője. A 
karácsony és a szilveszter 
tradicionális italairól, ünne-
pi koktélokról Mitev Viktor 
országos bártender bajnok-
kal, a karácsonyi partik hí-
res zsonglőrével, a Paprika 
Tv műsorvezetőjével beszél-
gettem. 

– Vannak-e tradíciói az 
ünnepi italfogyasztásnak? Fo-
kozható-e a hagyományos 
forralt boros, bólés, pezsgős 
mámor az ünnepeken?

– Minden nemzetnek 
vannak karácsonyi hagyo-
mányai. Talán a legelterjed-
tebb, ami mindenkinek eszé- 
be jut a karácsonyi vásárok-
ból: a forralt bor, amely a 
felmelegített alkohol és a hő 
hatására segít elviselni a téli 
hideget, hiszen több órát is 
képesek vagyunk az utcán 
sétálni ajándékok után kuta-
kodva. Egy jó fűszeres for-
ralt borral elkerülhetjük az 
átfázást, vagy akár a vásár-
lás és az ajándékkeresés köz-
ti stressz oldásában is meg-
felelő gyógyír lehet. Az 5-6. 
elfogyasztása után már mind-
egy, hogy mit akartunk ven-
ni, bármi jó lesz ajándék 
gyanánt, a tizedik után pe-
dig magunkon kívül minden-
kinek elfelejtünk ajándékot 
venni. Így csak óvatosan az-
zal a forró nedűvel, mert a 
szeretet ünnepén ne felejt-

A Balatonfüredi Napló 
„Tél Füreden" című 
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könyvét ajándékozzuk! 
  

Ha Te is szeretnél részt 
venni a pályázatban, 

küldd az elkészült 
művedet a 

Balatonfüredi Napló, 
8230 Balatonfüred, 
Szent István tér 1. 

címre, a hátoldalán 
pedig tüntesd fel 

nevedet, iskoládat, 
osztályodat! 

A pályázat nyertesének 
nevét megtudhatod a 

következő számunkból! 

Az advent szó jelentése 
eljövetel (a latin „adventus 
Domini” kifejezésből szár-
mazik, ami annyit tesz: „az 
Úr eljövetele”). Korábban 
egyes vidékeken nevezték ezt 
az időszakot kisböjtnek is. 
Adventünk első vasárnapja 
idén december 2-ára esett; 
ezen a délutánon a Balaton 
Szabadidő és Konferencia Köz-
pontban a Sellő Alapítvány 
várta a vendégeket a hagyo-
mányos Advent fényei – a 
táncművészet szépségei el-
nevezésű táncgálára. Bala-
tonfüred Város Koncert Fúvós- 
zenekara remek hangulatot va-
rázsolt a közönség és a tán-
cosok körében. A csoportok 
bevonulásával kezdődött a 
műsor, majd Szalay Gábor 
országgyűlési képviselő kö-
szöntőbeszéde nyitotta meg 
az estébe nyúló ünnepet. 
Elsőként a II. sz. Napközio-

sük el, hogy jobb adni, mint 
kapni… 
Kishazánkban a szeretet ün-
nepén előkerül a bárszek-
rény legmélyén fekvő házi 
pálinka is, mivel a nagyszü-
lők számára ez képviseli a 
legnagyobb értéket, hiszen 
az ő keze munkájuk van 
benne. Ez nem feltétlenül je-
lenti, hogy emiatt alkalom-
hoz illő lenne. Inkább tar- 
talékoljuk ezt a nyúl és a lo-
csolás körüli hercehurcára, 
ha választhatunk. De ha nem 
szeretnénk megsérteni a fel-
menőinket, akkor akár ösz-
szehozhatunk belőle egy fi-
nom kis pálinka alapú kará-
csonyi koktélt. Hogy egy- 
szerűen elkészíthető legyen 
mindenki számára, így egy 
egyszerű ötlettel álljunk elő. 
Tegyünk fel a tűzhelyre 1 dl 
vizet, majd a forrásban levő 
vízbe 10 dkg cukrot kever-
jünk el, 3 egész fahéjat, 5-6 
szegfűszeget, 1 narancs hé-
ját és levét, s 2 evőkanál mé-
zet. Mindezt forraljuk még 
tovább öt percig. A tűzről le-
véve öntsünk hozzá 2 dl pá-
linkát. 
Várjuk, meg amíg kihűl, 
hogy érjenek össze benne 
az ízek. Ha valaki esetleg 
forrón szeretné elfogyaszta-
ni, nem árt, ha tudja, hogy a 
karácsonyi fadíszítésben ma-
ximum az alsó ágak körüli 
munkálatokban jeleskedhet, 
mivel a forró pálinka köny-
nyen a fejünkbe szállhat. 
Gyerekeknek készítsünk for-
ró fekete teát, amelybe a tea-
levéllel együtt tegyünk 1 
egész fahéjat, 3-4 szegfűsze-
get és 1 narancs héját. 8 
perc elteltével szűrjük le, és 
máris fogyasztható. Kará-
csonykor, fontos hogy olyan 
ízvilágot hozzunk létre, amely 
a szeretet ünnepére jellem-
ző. Például használjunk fa-
héjat, szegfűszeget, naran- 
csot, mézet vagy mandulát. 
Így az italban is visszatükrö-
ződik a karácsony hangulata 
és annak meghittsége.
Szilveszterkor elengedhetet-
len a pezsgő, amely szénsav-

tartalma miatt kellő odafi- 
gyelést igényel.  

– Bizony a meghitt italo-
zásnak sokszor macskajaj a 
vége. Léteznek olyan trük-
kök, amelyekkel csillapítha-
tó, visszafogható az alkohol 
hatása? Mert ugye kellemet-
len, amikor pont az éjféli ha-
rangszóra fekszik be a fa 
alá…

tthonos Óvoda néptánccso-
portja lépett a színpadra. A 
picik kedves műsorát az Eöt-

vös Loránd Általános Iskola 
Mákvirág Néptánc csoport-
ja követte, aztán ismét az 
ovisok táncoltak angyalmód. 
Őket újra nagyobbak követ-
ték: a Dallamvilág Musical 
Együttes. Majd – immár igazi 
karácsonyi légkörben – újra 
óvodások vették birtokba a 
teret: a Bermazsi mazsorett 

csoport következett. A kicsik 
második műsorszáma előtt az 
Ifjúsági Fúvószenekar Fuvo-

la Kamaraegyüttese lépett a 
közönség elé Horváth Zol-
tán vezénylésével. Ezután az 
Eötvös Loránd Általános Is-
kola Történelmi Társastánc 
csoportja ropta a reneszánsz 
táncokat. Az első rész a Sel-
lő Alapítvány Napsugár cso-
portjának számával zárult. 
A második részt az Ifjúsági 

Fúvószenekar Rézfúvós Ka-
maraegyüttesének műsora in-
dította, Másodikként megint 
az Eötvös iskola Történelmi 
Társastánc csoportja táncolt, 
akiket a szintén ismerős Dal-
lamvilág Musical Együttes 
összeállítása követett. Ez-
után a Sellő Alapítvány Hó-
virág és Viktória csoportjá- 
nak műsora került a nézők 
elé, A Kid Rock and Roll 
Sporttánc Egyesület táncos 
lányai következtek, majd az 
X-tacy Tánccsapat. Befeje-
zésül ismét a Sellős Hóvirág 
és Viktória mazsorett cso- 
portok közös produkciója volt 
látható, méghozzá világító bo-
tokkal.   
A szervezők emléklapot ad-
tak a fellépő csoportoknak 
és kis ajándékkal kedves-
kedtek valamennyi szereplő-
nek. Az est fénypontjaként 
dr. Bóka István kisorsolt há-

rom angyalkát, akiknek se-
gítségével meggyújtotta a 
város adventi koszorújának 
első gyertyáját.
A színvonalas, hangulatte-
remtő műsort fémjelezte a 
nagyszámú közönség: bi-
zony nehezen bukkant üres 
helyre az ember, sokan áll-
va nézték a gyerekeket! Pe-
dig sürgő-forgó anyukák 
öltöztették, segítették cse-
metéiket a színfalak mögött 
is és az előtérben adventi 
játszóház, vásár várta az ér-
deklődőket.  
A Sellő Alapítvány tradíciót 
keltett életre e táncgála ál-
tal, amelynek fő célja, hogy 
gyermekek táncbemutatójá-
val közösen készülhessünk 
az ünnepi időszakra, a város 
lakossága együtt gyújthassa 
meg az adventi koszorú első 
gyertyáját. 

– Nem árt az óvatos-
ság… A legfontosabb, hogy 
ne keverjük az italokat, és 
nem árt, ha a következő alap-
szabályokat betartjuk, ha em-
lékezni szeretnénk az éjfél-
re. A első és legfontosabb ta-
lán, hogy tömény szesz fo- 
gyasztása után sose igyunk 
pezsgőt. És ha már a tö-
ménynél tartunk: nem árt a 
felesek közt némi szünetet 
tartani, mert a rövid időn be-
lül elfogyasztott nagy meny-
nyiségű tömény szesz akár 
alkoholmérgezéshez vezet-
het. Mindenképpen együnk 
rendesen szilveszter napján, 
mert az segít az alkohol 
hosszú távú felszívódásá-
ban. Tudjuk, hol a határ, és 
ha érezzük, hogy a fejünkbe 
szállt az alkohol, pihentes-
sük az italozást, amíg az ér-
zés el nem múlik. Gondos- 
kodjunk a folyamatos alko-
holmentes folyadék utánpót-
lásról, mivel az alkohol vi- 
zet von el a szervezetből. És 
ami inkább már utókezelés: 
enyhébb rosszul lét esetén, 
együnk pár falatot, illetve le-
vegőzzünk egyet. A friss le-
vegő segít a vér oxigénellá- 

tásban. Figyeljünk oda, hogy 
a kint levegőző illető ne le-
gyen egyedül. Az ittas em-
ber könnyen álomba szen- 
derülhet, s ez egészségkáro-
sító lehet a mínusz tíz fok-
ban. 

– Kérhetünk a mester 
hét lakat alatt őrzött titkos 
italaiból egy-két receptet?

– A legismertebb és a 
legelterjedtebb a világon a 
pezsgő. Szinte mindenki fo-
gyasztja ezt a nedűt szilvesz-
ter napján. A házibulik nagy 
kedvence ezen kívül a bólé. 
Íme egy-egy koktél tipp be-
lőlük: 
Bellini: fél őszibarackot ösz-
szeturmixolunk, majd pezs-
gőspohárba töltve felöntjük 
pezsgővel, és már fogyaszt-
ható is. Díszítésként szintén 
barackot tehetünk a pohár 
szélére. 
A bólékról tudni kell, hogy 
alattomosak tudnak lenni, 
hiszen a készítő személy 
„boszorkánykodásán” múlik, 
mennyi alkoholt tartalmaz. 
Az igazi bólé alap készítése 
már legalább egy nappal 
szilveszter előtt elkezdődik. 
Íme egy a sunyi boszorká-
nyok receptjei közül: ve-
gyünk egy nagy üvegtálat, 
majd aprítsunk bele különfé-
le gyümölcsöket (banánt, na-
rancsot, almát, kivit), ezu- 
tán készítsünk 2 dl vízből és 
20 dkg cukorból cukorsziru-
pot. Miután kihűlt, keverjük 
össze 3 dl rummal vagy vod-
kával. Ezt hagyjuk pihenni, 
úgy, hogy a folyadék szintje 
lepje el a gyümölcsöt. A 
gyümölcsök felszívják ma-
gukba a tömény szesz alko-
holtartalmát, amely erős ízét 
elnyomja a cukorszirup adta 
édesség. Tegyünk bele 3-4 
fahéj rudat és 10-12 db szeg-
fűszeget is. Az így keletke-
zett gyümölcsalapra csak rá 
kell tölteni a hideg pezsgőt 
másnap a vendégek érkezés-
kor. Csak vigyázz, nehogy 
te levegőztesd a barátaidat a 
hidegben… 

A keresztény világ legszebb ün-
nepe a kisded Jézus megszületésének 
a napja, amely a szeretet ünnepe is 
egyben. Ilyenkor mindenki igyekszik 
hazamenni, néha bizony több ezer ki-
lométerről érkeznek haza az otthon 
melegére vágyók. A családok már a 
hónap elején elkezdik a készülődést. 
Nem csak az ajándékok kigondolásá-
val, megvásárlásával, de lélekben is 
készülnek az ünnepre. A lélekben va-
ló készülődés az, amelyik valódi ün-
neppé teszi a karácsonyt. Hiszen 
hiába vannak a feldíszített karácsony-
fa alatt az ajándékok, az asztalon a fi-
nom ételek, ha a lelkünket nem 
öltöztettük ünneplőbe. A lélek ünnep-
lőbe való öltöztetéséhez a készülődés 
is hozzájárul. A sütemények, a finom 
ételek elkészítése és a szépen feldíszí-
tett lakás, az ünnepi asztal különle-
ges megterítése. És a magunk által 
készített díszek, esetleg ajándéktár-
gyak még pompázatosabbá teszik az 
ünnepet.
A karácsonyi várakozási időszakban, 
a Nők a Balatonért Egyesületének ba-
latonfüredi csoportja dr. Lázár János-
né és Pálfi Ferencné szervezésében, 
december kilencedikén délután a Ze-
neiskolában találkoztak a fürediek és 
az arácsi csoport tagjai közül is töb-
ben. Összejöttek készülődni, karácso-
nyi díszeket készíteni. Az ügyes kezű 
Dániel Viktória virágkötő segítségé-

vel csodaszép karácsonyi asztali dí-
szeket készítettek a NABE tagjai 
gyermekeikkel, unokáikkal együtt az 
ünnepi asztalra és a bejárati ajtóra. 
Macskási Júliától megtanulhatták a 
szalmacsillagok készítését, hiszen in-
kább „divattá” válnak a természet ad-
ta anyagokból, kézzel készített 
fenyőfa díszek. Újból lehet bearanyo-
zott diót és felfüggesztett almákat lát-
ni a fenyőfákon. Nagyon sokan már 
önmaguk készítik a szaloncukrokat 
is. A karácsonyi ajándékok között 
megjelentek az otthon főzött, különle-
ges csokoládék is.
Fecser Istvánné, aki a gyerekekkel 
foglalatoskodott, nagy tudója a fino-
mabbnál finomabb ünnepi sütemé-
nyeknek. A délután folyamán 
megtanította a gyerekeket arra, ho-
gyan kell az ünnepi asztalra feldíszí-
teni az egyszerű gyertyákat, például 
egy sima üveg gyertyatartó is hogyan 
lehet festés által az asztal díszévé. 
Mind ezek után a saját készítésű süte-
ményével is megkínálta a jelenlévő 
szorgoskodókat. 
A kellemes délutánról senki nem 
ment haza üres kézzel. Az elkészített 
díszek, a jókedv, a beszélgetés, re-
cept és egyéb praktikák cseréje jóked-
vűvé tette napjukat.

A karácsonyi készülődés, vásár-
lás, díszítés közben nem szabad elfe-
ledkezni az ünnepi ételről sem. A jó 
karácsonyi menü ugyanis emeli az 
ünnep fényét, összehozza a családot, 
és remek hangulatot teremt. Az asztal 
díszítése, a gondos teríték és a jól 
megválasztott menü mind-mind hoz-
zátartozik a meghitt, boldog ünnep-
hez és egy jó vacsora elköltéséhez. 
A vacsorát lehetőleg együtt, a gyere-
keket is bevonva készítsük el, úgy, 
hogy ez igazi családi program le-
gyen. Érdemes ekkor kicsit több időt 
szakítani egymásra. Az igazán meg-
hitt készülődéshez az is hozzátarto-
zik, hogy a kicsik-nagyok együtt 
főznek, segédkeznek a konyhában, s 
aztán együtt élvezik az elkészült fi-
nom étel ízeit.
A legnépszerűbb karácsonyi ételek a 
halételek: a halászlé, ponty, rácponty, 
vagy a fogas, lazac, különböző mártá-
sokkal. De ilyenkor szívesen fo-
gyasztják a pulykát, gesztenyét, 
káposztaféleségeket is a családok. 
Ahány ház, annyi szokás.
Egy jó karácsonyi menüt érdemes 
úgy összeállítani, hogy többfélét főz-
zünk, és lehetőleg kis adagokat, hogy 
már második fogásnál ne lakjon túl 
jól a család. Előételnek feltálalha-
tunk egy kis levest, például halászlét, 
de csak kis adagot, egy kis csészé-
ben. Lehetőleg a főételbe se tegyünk 
30 deka halat, hanem kevesebbet, utá-
na pedig desszerttel kedveskedjünk 
az otthoniaknak vagy a vendégek-
nek. 

Nyugat-Európában ügyelnek arra, 
hogy legalább 4-5 fogásból álljon az 
ételsor, nálunk még mindig az a jelle-
mező, hogy vagy csak kétféle ételt 
főznek a háziasszonyok, vagy több-
fajtát, de azokat nem párosítják. A fi-
nom étel mellé persze jófajta bor is 
dukál, lehetőleg ne 4-5 olcsó fajtát, 
hanem egy jó minőségű bort vásárol-
junk, ami igazán passzol az ételhez. 
A mai borkínálat rendkívül széles, 
mindenfajta ételhez lehet választani, 
a lényeg, hogy az étel jellemzőinek 
megfelelően. Novemberben megjelen-
tek az újborok, amik kimondottan 
könnyed ételekhez, például halakhoz 
kiválóak.
A régi, hagyományos ételeket, vagyis 
a nagymama receptjét sokan választ-
ják ünnepekkor, de egyre többen 
ügyelnek már arra is, hogy ne csak fi-
nom, hanem egészséges is legyen az 
asztalra kerülő étel. A háziasszonyok 
egyre jobban figyelnek arra, hogy 
több salátát és gyümölcsöt csem-
pésszenek a menübe, úgy, hogy a ma-
gyar tradíciókat is megőrizzék. Jól 
lehet tehát kombinálni az egészséget 
az élvezettel a gasztronómia terén is. 
Ilyen például a gesztenyével töltött 
pulykamell, amibe egy kis aszalt gyü-
mölcsöt lehet belevágni, ez egy kelle-
mes előétel és még egészséges is. 
Az éttermekben is egyre több grill-
hús és salátaétel van, ezért otthon a 
háziasszonyok is szívesen főznek ha-
sonlót.



Hátsó sor (balról jobbra): Salamon Boglárka, Klepeisz Krisztina, Érchegyi Benjamin, Hor-
váth Klaudia, Szombati Kitti, Bartók Balázs, Vurai Árpád, Vurai Ákos, Szita Tamás, Somo-
si Krisztián Balázs, Papp Bernadett.
Első sor (balról jobbra): Hudák Éva osztályfőnök, Fazekas Alexandra, Orbán Lili, Dömö-
tör Blanka, Ulrich Rebeka, Horváth Liliána, Huszár Dávid, Kunics Marcell, Szűcs Máté, 
Andor Gergely, Groza Roland, Krajcz Dávid.

Hátsó sor (balról jobbra): Csőgör Tamás, Herczeg Richárd, Gaál Csongor, Ther Zsolt, 
Talabér Kyra, Tóth Tímea Eszter, Szabó Zsófia, Porkoláb Petra Mariann, Pompos Dóra, 
Bognár Márk András, Czilli Botond, Kercza Dániel, Bíró István Péter, Nagy Lászlóné tanító.
Első sor (balról jobbra): Tóth Lászlóné tanító, Tóth Sándor Áron, Takács Ádám, Takács 
Ákos, Protár Fanni, Sötét Klaudia, Szmik Anna Dorina, Csontos Anna, Békefi Vanessza, 
Bognár Nóra Renáta, Csonka Brigitta, Horváth Balázs, Székely Bence.

A Széchényi Ferenc Ker-
tészeti Szakképző Iskola 14 
diákja Szigethi Csaba tanár 
kíséretében háromnapos ta-
nulmányi kirándulást tett ok-
tóber végén a felvidéki Sel- 
mecbányára. A diákok, akik 
már előzőleg egy kis vetél-
kedőn adtak számot a város-
sal kapcsolatos tudásukról, 
megismerkedtek a világörök-
ség részeként számon tartott 

Az első csoportban a há-
zigazdákon kívül a pápaiak 
és a kispestiek versengtek a 
csoport első helyéért. Ahogy 
az várható volt, a Honvéd 
magabiztosan utasította ma-
ga mögé a szerényebb ké-
pességű ellenfeleit. 
Eredmények: B.füred-Pápa 
0:1, Bp. Honvéd-B.füred 
6:0, Pápa-Bp. Honvéd 0:3.
A második csoportban lila-
fehér győzelmeknek tapsol-
hatott a publikum, hiszen 
látványos, gólokban gazdag 
játékukkal bizonyították, hogy 
az egyik legjobb utánpótlás 
egyesület Újpesten működik. 
Eredmények: Sárvár-Felcsút 
2:0, Újpest-Sárvár 7:0, Fel-

csút-Újpest 0:7.
A fürediek végül a „vigaszá-
gon” bizonyíthatták képessé-
geiket, miután ádáz küzde- 
lemben, de nyertek a fel-
csútiak felett. A 4:3-as ered-
mény és a jó játék a két- 
kedők számára is választ 
adott arra, hogy érdemes Ba-
latonfüreden az utánpótlásra 
áldozni. A bronzérmet végül 
a pápaiak szerezték meg, 
miután 3:2-re diadalmaskod-
tak a Sárvár felett. 

Az utánpótlástorna döntője 
előtt a Parlament válogatott-
ja „évszázados vereséget” 
szenvedett a volt füredi lab-
darúgókból álló Puskás FC-
vel szemben. A 6:3-as ered-
mény méltó megemlékezés 
volt Öcsi bácsi előtt, igaz itt 
a félidőben az eredményjel-
ző tábla nem 4:2-t, hanem 
4:0-t mutatott. A tornagyő-
zelmet végül a lila-fehér egye- 
sület szerezte meg, így ők 
kaptak jogosultságot arra, 

hogy az U13-as korosztály 
jövőre is képviseltesse ma-
gát Balatonfüreden. A szín-
vonalas mérkőzésen a lilák 
hálója egyszer sem rezdült 
meg, míg a legjobb kapus-
nak választott Kovács Ro-
land (Bp. Honvéd) kétszer 
is maga mögé kellett, hogy 
nyúljon. 
Apropó legjobbak! Molnár 
Gergely (UTE) lett a torna 
legjobb játékosa, míg a leg-
több gólt Ádám Erik (UTE) 
szerezte. A Stefánia Vitorlás 
étterem vándorkupa színvo-
nalas, gólokban gazdag ta-
lálkozókat hozott, és bebi- 
zonyosodott, hogy Magyar-
országon igenis van utánpót-
lásképzés. Más kérdés, hogy 
később ezek a tehetséges fia-
talok mire viszik. A tornát 
megtisztelte jelenlétével Pus-
kás Ferencné is, aki megha-
tottan vette tudomásul, hogy 
férjét a mai napig mennyire 
tisztelik és szeretik Balaton-
füreden is.

Az egy hét során elláto-
gattak Tihanyba, megcsodál-
hatták Hegyestű, Szentbék- 
kálla, Badacsony, Hévíz, Veszp- 
rém nevezetességeit. Egész 
napos kiránduláson vettek 
részt Budapesten, és Nagy 

Jenő képviselő úr segítségé-
vel megtekintették a Parla-
mentet is. Bekapcsolódtak a 
Lóczy-napok rendezvényei-
be, és külön műsorszámmal 
gazdagították az elsősava-
tónkat.
Dr. Bóka István polgármes-
ter fogadta a finn diákokat, 
este pedig a Balatonfüred– 
Kouvola Testvérvárosi Egye-
sület díszvacsorát rendezett 
iskolánk éttermében a ven-
dégek és a vendégfogadók 
tiszteletére, ahol Jakab Vil-
ma, az egyesület elnöke és 
Füred város polgármestere 
is jelen volt.
Rendkívül kulturált viselke-
désű, nyitott, melegszívű és 
angol nyelven kiválóan be-
szélő gimnazistákat ismer-
hettünk meg a testvériskolai 

delegáció tagjaiban.
A finn diákok úgy búcsúz-
tak tőlünk, hogy életre szóló 
barátságok köttettek a két is-
kola tanulói között.
Külön köszönet a progra-
mot összeállító Pintér Lajos 
tanár úrnak és iskolánk egy-
kori diákjának, Babári Ági-

nak, aki mint idegenvezető 
és finn–magyar tolmács rend-
kívül sokat segített nekünk.
A lóczysok május elején lá-
togatnak el a testvériskolá-
ba, Kouvolába.

A mini teniszezők Cseh 
Tibor vezetésével a Radnóti 
iskolában sajátítják el évek 
óta az alapokat. Akik pedig 
innen kinőnek, már a nagy 
pályán készülhetnek fel. Gál-
fi Tamás elmondása szerint 
nyolc-tíz gyerek jár rendsze-
resen a különféle országos 
tornákra, ahol méltóképpen 
képviselik Balatonfüredet. 
A korosztályos ranglista el-
ső hetven versenyzője kö-
zött az alábbi teniszezők 
lépnek pályára: Bóta Csaba, 
Szeiler Bence, Gősi András, 
Pázmány Miklós, valamint a 
Jakócs testvérek. Néhányuk 
jövőre már a tizennégy éves 
korosztályt képviseli, és jó 
eséllyel pályáznak arra, hogy 
az első ötvenben szerepelje-
nek az országos ranglistán. 
De nemcsak a fiúk, hanem a 
lányok is eredményesen ver-
senyeztek idén. Tamás büsz-
kén említi, hogy lánya, Dal- 
ma a kilencévesek között a 
legjobb, míg a tizenkét éves 
korcsoportban az ötvenedik 

helyen áll, de jövőre mint-
egy húsz pozíciót javíthat. 
Vannak olyan gyerekek, akik 
ebben az évben több mint 
ötven tétmérkőzést játszot-
tak, így nyugodtan mondhat-
juk, hogy nem unatkoztak. 
Szávay Ágnes sikere már 
most érezhető a tenisz után-
pótlásban, hiszen a fiatalok 
példaképként tekintik, fel-
néznek rá, sportkarrierje azt 
bizonyítja, hogy Magyaror-
szágon igenis lehet beszélni 
teniszről, egyáltalán nincs 
eltemetve ez a sportág. 
A feltételek amúgy adottak 
az eredményes versenyzés-
hez, hiszen télen a Kiserdő-
ben, fedett helyen tudnak 
gyakorolni a „füredi kis csil-
lagok”. Gálfi Tamás szerint, 
ha nem lenne fedett pálya, 
akkor Füreden nem lehetne 
beszélni utánpótlás-nevelés-
ről, versenyteniszezésről pe-
dig egyáltalán nem. Persze 
vannak a gyerekek közt is 
olyanok, akiket nem áldott 
meg a természet tehetség-
gel, de legalább szorgalma-
san készülnek hétről hétre. 
Tamás a lelkünkre kötötte, 
hogy mindenképpen említ-
sük meg Wacha Gergely mun-
kásságát, hiszen ő is renge-
teget dolgozik azért, hogy 
Balatonfüreden eredményes 
teniszéletről beszélhessünk.

város nevezetességeivel, töb-
bek közt az Óvárral, a Le-
ányvárral, a Kálváriával és 
a régi Evangélikus Líceum-
mal, ahol Petőfi és Mik-
száth is tanult. A bánya- 
városka XIX. századi hangu-
lata, bájos, hegyoldalra ka-
paszkodó utcácskái és a he- 
lyiek vendégszeretete emlé-
kezetessé tette a kirándulást.



Miután befejeződött az 
alapszakasz a bajnokság-
ban, a Balatoni KC folytat-
hatja szereplését immáron 
az NB I rájátszásában. Né-
hány hetes pihenő után ko-
moly mérkőzések várnak a 
Velky-legénységre. 

Február 3. 18.00:
BKC–Nyíregyházi KSE
Február 10. 18.00:

Hatszáz néző előtt nem 
sikerült a bravúr a BKC-
nak, hiszen a hajdúságiak 
fokozatosan felőrölték a ha-
zaiak erejét. Persze mit is le-
het várni egy olyan csapat- 
tól, amely nemrégiben a baj-
nok Szeged skalpját szerez-
te meg. A házigazdák Vi- 
lovski vezérletével mindent 
elkövettek annak érdeké-
ben, hogy meglepetést okoz-
zanak, de a nagyobb tudás 
és a rutin végül eredményre 

Idén az utánpótlás-kor-
osztály legjobbjai versenyez-
tek a magyar bajnoki címe-
kért. Persze a felnőttek szá-
mára sem volt mindegy, 
hogyan szerepelnek, hiszen 
a C és B kategóriás párosok 
a magyar bajnoki ranglista 
pontokért léptek színpadra. 
A mintegy kétszázötven tán-
cost nagyon sokan elkísér-
ték, így valóban parázs han- 
gulat alakult ki, szinte fel-
forrósodott a levegő, min-
denki érezte a ritmust. A 
megyei indulók közül az 
egyetlen érmet a felnőttek-
nél a B kategóriában induló 
veszprémi Németh Ádám - 
Tolner Ágnes páros szerezte 
meg. Ugyanakkor az után-
pótlás korosztályban sem 
vallottak szégyent a veszpré-
miek, hiszen a junioroknál a 
Rajnai Benjámin - Sári Nó-
ra duó a negyedik helyet 
szerezte meg.
A szakemberek véleménye 
szerint a színvonalas pro-
dukciókat a szélsőséges pon-
tozások olykor lehúzták, így 
joggal elégedetlenkedtek a 
bírókra. Mindent egybevet-
ve érdemes volt kilátogatni 
a füredi Balaton Szabadidő 
és Konferencia Központba, 
ahol a jó zenéken kívül, érté-
kes produkciókat is láthat-
tunk.

December 22-ig lehet ne-
vezni a már hagyományos-
nak számító téli teremlabda- 
rúgó bajnokságra. Szilvesz-
ter előtt pedig egy nappal 
kezdetét veszi a sokak által 
várt futballtorna. Informáci-
óink szerint eddig húsz csa-
pat jelezte, hogy szeretnék 
megmutatni tudásukat.

Már komoly biciklitúrá-
kat tehetsz a fitneszterem-
ben is, ha nem is két, de egy 
keréken minden bizonnyal. 
Kortól, nemtől függetlenül 
bárki kerékpárra pattanhat, 
és részt vehet egy kellemes 
spinningedzésen. Sőt, Füred-
ről sem kell kitenned a lá-
bad.
Bizarr látvány egy izzadtan, 
lázas elszántsággal tekerő 
kerékpáros csapat a négy fal 
között, gondolnád első hal-
lásra. Hívei viszont állítják, 
hogy csodákat művel a spin-
ning nem csak a testeddel, 
de a lelkeddel is.
Ha szenvedélyes bringás 
vagy, értékelni fogod, hogy 
zord időjárásban is edzés-
ben maradsz a nagy tavaszi 
túrákig. Ha viszont közöd 
sincs a jó öreg, drót-szamár-
hoz, itt az alkalom, hogy le-
gyen. Mert a spinning nem 
csak biciklistáknak való, ha-
nem bárkinek, aki kímélete-
sen és mégis kíméletlen 
intenzitással kívánja a testét 
edzeni, az egészségét meg-
őrizni, karcsúsodni, a fel-
gyülemlett napi feszültsé- 
geit levezetni.
Az edzés során ülve, vagy 
nehezebb „terepeken” állva, 
kisebb vagy nagyobb ellen-
állást, alacsonyabb vagy ma-
gasabb fordulatszámot hasz- 
nálva épülnek és szépülnek 
a résztvevők. Hogy mikor 
mi és milyen ritmusban tör-
ténjék, azt szakavatott edző 
mondja meg.
Amennyire irányított és cso-
portos, épp annyira egyéni 
is a spinning. 
A tempót – edzői segítség-

Már hosszú évek óta 
nem élek Balatonfüreden, 
de azért szeretném önökkel 
életem apró örömeit meg-
osztani. A Füredi Sport 2007. 
április 8-i számában olvas-
hattak lányomról, Lengyel 
Nicolette-ről, aki 2006-ban 
stájerországi dzsúdóbajnok-
ságot nyert a 11 év alatti ka-
tegóriában. Kitűnő gimná- 
ziumi tanulmányai mellett a 
következő eredményeket érte 
el U-13 kategóriában: 2007. 
február 4-én Bruck an der 
Mur városban 2. helyet, áp-
rilis 15-én a gráci nemzetkö-
zi versenyen 1. helyet, jú- 
nius 7-én Kapfenbergben a 
stájerországi dzsúdóbajnok-
ságon a 2. helyet, október 
14-én a Leoben városi verse-
nyen a 3. helyet, október 28-

December 11-én a Ber-
mazsi, a Sellő Alapítvány, 
az Acro Dance, a Balatonfü-
redi Néptánc Együttes és a 
Mogyoró utcai néptánc cso-
port tagjaiból és kísérőikből 
verbuválódott 47 fő indult 
útnak Balogh Erzsébet tánc-
pedagógus vezetésével. A 
programot a Városi Művelő-
dési Központ szervezte és 
támogatta.  
A szent karácsony éjjelén 
játszódó varázslatos mese 
egy kislány, Marika betelje-
sületlen álmáról szól. Diótö-
rő hercegről, arról, hogyan 
fénylik fel a karácsonyi csil-
lag, hogyan küzd meg a her-
ceg szerelméért az Egérki- 
rállyal, és arról, hogy a ba-
rátság mindenen átsegít. Tü-
körországon átjutva a kato- 
nák, a hópelyhek, kínai ba-
bák, rózsák táncával az Egér-

A szórakoztató, szép ün-
nepi előadáson a füredi cso-
portok mellett ukrán tánco- 
sok is felléptek. A gyerekek 
készíthettek karácsonyi ké-
peslapot, fűszeres narancsot, 

vezetett.
Ami nem sikerült Füreden, 
mindaz megvalósult Kom-
lón! Nem is olyan régen a 
két csapat az NB I/B-ben ví-
vott ádáz csatákat egymás-
sal. Most sem volt ez más- 
képp, hiszen két ellentétes 
félidőt láthatott a szépszá-
mú érdeklődő. Az első etap-
ban a baranyaiak akarata 
érvényesült, melyet jelzett 
az is, hogy ötgólos előnyre 
tettek szert. A második fél-
időben azonban a BKC bebi-
zonyította, hogy igenis he- 
lye van a legjobbak között, 
és fergeteges támadásokat 
vezetve, először kiegyenlí-
tettek, majd kis híján a győ-
zelmet is megszerezték. A 
Velky-legénységnek végül a 
döntetlennel kellett beérnie, 

mely mindenképpen jó ered-
ménynek számít Komlón. 
És ha már a füredi kézilab-
dánál tartunk, akkor érde-
mes szót ejteni arról is, hogy 
nemrégiben megnyílt a BKC-
shop a helyi sportcsarnok-
ban. A „boltba” azon érdek-
lődőket várják, akik szeret- 
nének fekete-sárga mezbe 
öltözni, hogy ezzel is emel-
jék a bajnoki mérkőzések 
színvonalát. Minden hazai ta-
lálkozó előtt értékes „kegy-
tárgyakat” (sálak, mezek, fo-
tók, klubzászlók) lehet meg- 
vásárolni a szabadidő köz-
pontban. Ez is jelzi azt az 
igyekezetet, hogy első osztá-
lyú, profi körülményeket te-
remtsenek meg a vezetők 
Balatonfüreden.

BKC–Tatabánya Carbonex KC
Február 16. 17.00:
Mezőkövesdi KC–BKC
Február 24. 18.00:
BKC–Győri ETO FKCSE
Február 29. 18.00:
Tatai HAC–BKC
Március 8. 18.00:
Gyöngyösi FKK–BKC
Március 15. 18.00:
BKC–Hort SE
Március 29. 18.00:

Nyíregyházi KSE–BKC
Április 4. 18.00:
Tatabánya Carbonex KC–BKC
Április 13. 18.00:
BKC–Mezőkövesdi KC
Április 27. 18.00:
Győri ETO FKCSE–BKC
Május 4. 18.00:
BKC–Tatai HAC
Május 18. 18.00:
BKC–Gyöngyösi FKK

gel – saját magadnak kell meg- 
szabnod, saját kondíciódnak, 
egészségi állapotodnak, pul-
zusszámodnak megfelelően. 
Ha először mész edzeni, 
nyilvánvalóan kisebb inten-
zitással kell dolgoznod. Sen-
ki sem fog kikergetni a te- 
remből, ha fáradtságodnak 
engedve nyeregben maradsz 
és egy „sík utcácskán” le-
válsz a többiektől, míg ők 
épp a „Mount-Everest” csú-
csain tekernek fölfelé. Nem 
kell senkinek attól tartani, 
hogy a „szomszédja” ügye-
sebb vagy jobban bírja. A 
feladatok végzése közben 
nyugodtan le lehet, sőt le 
kell ülni a nyeregbe, vagy 
változtatni, könnyíteni az el-
lenálláson.
Senki sem akar a végsőkig 

kifárasztani: az edzést Te 
végzed, az edző csak segít. 
Itt nem másokkal, hanem ki-
zárólag önmagaddal és saját 
pulzusoddal vagy verseny-
ben. 
A pulzusszám attól függően 
is változik, hogy mi a tré-
ning célja: állóképesség, zsí-

régetés, sérülés utáni reha- 
bilitáció vagy akár felkészü-
lés egy versenyre. Elsősor-
ban a láb és fenék izmait 
dolgoztatja meg, miközben 
állóképességet növel és erő-
síti az immunrendszert. 
Na és a zene!
Az edző a zenét tudatosan 
használja. Ahogy a szörfö-
sök a hullámok ritmusát ki-
használva, mindig megfele- 
lő pillanatban pattannak fel 
deszkáikra, ugyanígy az ok-
tató is a zene lüktetését tuda-
tosan alkalmazva lendíti csa- 
patát előre. 
A jelszó: kontroll! Kontroll 
a mozgásunk felett, kontroll 
a testtartásunk felett, kont-
roll a pulzusunk felett és a 
gondolataink felett. 
Lehet dinamikus meditáció, 

szórakoztató zsírégető edzés 
vagy éppen határterheléses 
megmérettetés. Fontos sze-
repet kap a test és a szellem 
harmonizációja. 
Lényeg a fokozatosság, a 
pulzuskontroll és a kitartás!
Próbáld ki, hidd el, megéri!

án pedig Mürzzuschlagban 
az osztrák országos bajnok-
ságon az előkelő 3. helyet 
szerezte meg.

karácsonyi díszeket, volt arc-
festés és természetesen meg-
érkezett a mindig kedves 
Mikulás, aki minden gyer-
kőcnek csomagot és megle-
petés ajándékot osztott.
A vidám rendezvényen ott 
voltak a Mikulás segédei, 
akik pirosba öltözve szor-
goskodtak a csarnokban. A 
sok mosolygó gyerek nehe-
zen indult hazafelé, de esté-
re bizony a Mikulás is el- 
fáradt.

király által ellopott karácso-
nyi dísz, jelkép. A csillag vé-
gül hosszú hajsza után visz- 
szakerül a karácsonyfa csú-
csára. 
A Budapest Táncszínház elő-
adásán egy olyan táncszín-
házi élményben lehetett ré-
szünk, amelyben szervesen 
kapcsolódik egymáshoz a 
tánc, a fényekkel való játék, 

a látvány és a színház. A 
gyerekek nagy érdeklődés-
sel figyelték a műsort, és va-
lamennyien csodás élmé- 
nyekkel gazdagodva térhet-
tek vissza Füredre. Hazain-
dulás előtt még megnéztük 
a pompásan kivilágított esti 
fővárost a fényárban úszó 
budai várból.

A BKLSZ egyébként har-
minckét csapat nevezését fo-
gadja el. A nevezési díj 
csapatonként 25 ezer forint, 
de bővebb információval Me- 
ző Béla elnökségi tag tud 
szolgálni a 30/418-41-80-as 
telefonszámon.






