
A múltkor (egy-két hete) a 
Duna televízió forgatott fil-
met a városban, én kísér-
tem őket, s be akartam jutni 
velük a Lipták házba. Ami 
most a Magyar Fordítóház, 
azaz a műfordítók ideigle-
nes otthona. A kapu zárva, 
hosszas csengetésre kiszólt 
egy hölgy, hogy ő ugyan 
nem nyithatja ki, kérjünk 
engedélyt Rácz Pétertől, a 
ház igazgatójától. Péter 
persze azonnal segített, s a 
hölgy elmagyarázta, hogy 
kénytelenek ilyen szigorúak 
lenni, mert el sem tudjuk 
képzelni, hány trükkel akar-
nak bejutni hozzájuk, bizo-
nyára nem békés szándékú 
látogatók. Megértettem és 
elszomorodtam. Lipták Gá-
bor hajdani könyvének ez 
volt a címe: Nyitott kapu. 
Sőt, pár évvel ezelőtt is 
még sarkig tárva a nagy 
fák között a kapu nyáron-té-
len. És most idejutottunk. 
Mi lesz ebből még, gondol-
kodtam, amíg a tévések 
szétszedték a berendezést, 
hogy minél jobb felvétele-
ket készíthessenek.
Mert, hogy ez csak a fizikai 
támadás Füred ellen, 
amelyhez hasonlóról, főleg 
nyári szezonban igen sokat 
tudnának példálózni a hely-
beliek. S akkor hol van még 
a szellemi veszedelem? Hi-
szen Füred divatossá válá-
sa, jelenkori felfutása vonz- 
za a szerencselovagokat, a 
kétes produkciókat kínáló-
kat, a kiállítani szándékozó 
primitív álművészeket, az 
ötletgazdákat, akiknek van 
egy jó ötlete, csak a város 
tíz milliója kellene a megva-
lósításhoz stb. Jönne a ga-
gyi Füred ellen! Ez sem 
kisebb veszedelem, mint a 
betörni, kárt okozni akarók 
napi támadása. S ez ellen 
zárt kapukkal nem lehet vé-
dekezni, csak a bennünk lé-
vő igényesség következetes 
megjelenítésével.
S van még a harmadik véde-
ni való, a város szellemisé-
ge, amely most, ha nem is 
egyedülálló Magyarorszá-
gon, de mégis példaértékű-
en emlegetett, s amelyet 
úgy nevezünk: a város egy-
sége. Ugyan én nem értem 
(csak játszom, persze hogy 
értem), miért érdem az, ha 
egy magyar város lakói, 
polgárai között nincs az át-
lagosnál több széthúzás, vi-
ta, egyet nem értés. Normá- 
lis országban, normális de-
mokráciában ez pontosan 
így működik. Nyugodt lég-
körű vitákban megbeszélni 
közös dolgainkat, majd 
együtt meg is valósítani kö-
zös terveinket.
Nálunk nem így van, ezért 
példa most Füred. A vesze-
delem onnan jön, ha valaki-
nek-valakiknek nem tetszik 
ez a hangulat, város egy-
ség, ha támad, ha híveit tá-
madásra sarkallja, ha a 
sikert csak magának ítéli, 
ha napi érdekek miatt a vá-
ros és így közvetve önmaga 
ellen fordul. Mert ez ellen 
is lehet védekezni, ha nem 
is bezárt kapukkal, de az 
egységes elutasítás hatásos 
erejével.

Tóth Katinka Anna,

Németh Judit

Dr. 
Gráf József,

Dr. Bóka Ist-
ván 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Horváth Zsol-
tot

(Folytatás az 5. oldalon.)

Dr. Csákvári Tamás,

(Folytatás a 2. oldalon.)

„Ma boldogok az Annák, mert őket ünnepli az egész világ, 
Füred Pest, Buda, kertek, közcsarnokok, sétányok zúgnak az 
Anna-nap zajától.”



dr. Bóka Ist-
ván

(Folytatás az 1. oldalról.)

Horváth Gábor

Kutas Árpád
Kasszián Ágota

Takács Miklós

Szalai 
Tibor 

dr. Csernyi Tibor



– Hogy jött az ötlet, 
hogy elmenj az Anna-bálra?

(Folytatás az 1. oldalról.)

– Mennyi készülődés 
előzte meg az estélyt?

– Sokat hallottál már az 
Anna-bálról, de milyen volt 
ott lenned, megélned a bevo-

nulás és a bál hangulatát?

– A báli hangulat köze-
pette motoszkált a fejedben, 
hogy milyen jó lenne beke-
rülni a tíz lány közé?

– Sok szavazatot kaptál 
ismerősöktől, ismeretlenektől 
egyaránt. Gondolom sokan 
drukkoltak neked otthon is.

– Egy sajnálatos ese-
mény miatt elég korán fel 
kellett nőnöd. Talán ezért is 
vagy nagyon komoly, érett a 
korodhoz képest. 

– Hogy érezted magad 
másnap a „tündérmeséből” 
felébredve?

– A Duna TV egy egyip-

tomi utat ajánlott fel, mikor 
indulsz és ki fog elkísérni?

– Jövőre fogsz érettségiz-
ni a veszprémi Lovassy gim-
náziumban. 

– Hogy érzed, változni 
fog mostantól valamiben az 
életed?

Csizmadia Aliz 

Stumpf Kata

Farkas Cecília

Vándorfi László

Kubik An-
na, Götz Anna Ráckevei 
Anna.



Gazsi József

Nagy Ákos

Rá-
day Mihály

– Kérem, hogy beszéljen 
a kezdetekről. Arról, hogy 
rajzszakos tanár lévén eleve 
predesztinált volt-e a művé-
szi pályára, a főiskolán szer-
zett tárgyi tudás adott-e 
valamiféle hasznosítható 
előnyt ezen a téren?

– Mivel kezdett? Akva-
rell, olaj? És hogy jött be az 
életébe a kollázs?

Körbevezet a lakásban és 
megmutatja a falra kitett ké-
peket.

Aztán arról beszélgetünk, 
hogy felsősöket tanít a Rad-
nótiban.

Fürich Antónia
Manóczki Nelli



(Folytatás az 1. oldalról.)

– Többször előfordult 
már, hogy a benevezett bo-
rok minősége nem mindig 
volt azonos az első napi mi-
nőséggel.

Mészáros Jó-
zsef

Koczor Kálmán



Josef Hofmarcher

Glatz Lászlótól 

– Milyen lehetőségeket 
nyújt az iskola a diákoknak?

– A másik szakja a mate-
matika. Mi a helyzet a mate-
matikai oktatással az is- 
kolában?

– A két tantárgy közös 
eleme talán a csoport erejé-
ben rejlik.

– Milyen iskolát vesz át 
az előző igazgatótól, Filipo-
vits Istvántól?

dr. Veress Gá-
borral

– A balatonfüredi Szív-
kórház a Közép-Dunántúl 
szívcentrumaként működik, 
2006-ban mégsem kapott 
súlyponti minősítést. Szár-
mazott-e ebből valamilyen 
hátrány?

– Gyakran szanatórium-
ként említik a kórházat, miért?

– Az iskola belső szerke-
zetét tekintve lesznek-e vál-
tozások? 

– Az igazgatói feladat 
mellett jut ideje majd a taní-
tásra?

– Milyen igazgató szeret-
ne lenni?

dr. 
Bóka István

Sonja Klo-
imwieder 

Anna Langauer

– Az infarktuson vagy 
egyéb súlyos szívproblémá-
kon átesett betegek hány 
százaléka juthat korai reha-
bilitációhoz?

– Elképzelhető, hogy a 
betegek rehabilitációra való 
hajlandóságát befolyásolja 
a várólista?

– Várható-e tulajdonosi 
váltás az intézményben?

– Merre fejlődhet tovább 
a kórház?

– Napi elfoglaltsága mel-
lett, mire jut még ideje?



– A fuvarozók egy pilla-
natra fellélegezhetnek a hír 
hallatán?

Pekka Joki-
nen,

Vesa Vainio, 
Antero 

Rossi,

Pekka Ainali, 
Youko Tör- 

mele, 
Harri Lassila

– Elnézve a parkolót, 
csak egy teherautó típus lát-
ható.

– Ez azt jelenti, hogy 46 
gépkocsivezetője is van?

– Hova és merre irányul 
a fuvarozás?

– Vannak-e állandó part-
nerek, akiknek fuvaroznak?

– Ha, ma kellene dönte-
nie, újra elkezdené?

– Pedig országosan ren-
geteg építkezés van, szükség 
van a szállítmányozásra.

– Mégis mennyire sike-
res a vállalkozás?



De-
csi Ilonával

Hany Faisal
Chao Li 

Bogdan Waiberg

Wendy Sempertequi Paez
Antonella Tiozzo

Patrik Kovasovszky
Huynh Van Hoang

Susan Abraham
Martin Kucsar

Kontur 
András, Lugossy László, 
Szabó László Zoltán Sza-
bó Hunor



Péterfy Gizella

Kal-
lós Zoltán 

Gagyi 

Sándor 

Finta József

Szigethy Gábor

Csallog 
Gábor

Sándor György
Ma- 

darász Kathy Margit 





Szász Sándor

– Miért nem sikerült vé-
gül felállni a dobogóra?

– Információink szerint 
néhány játékos előszeretet-
tel megfordult különféle szó-
rakozóhelyeken…

– A haverok, buli, a 
”nem megyek edzésre” hoz-
záállás az erőállapoton is 
meglátszott?

– Nevesítené azokat a 
labdarúgókat, akikkel elége-
dett volt, illetve akikkel nem?

Bene-
dek Snejder

Erős, 
Kovács, Stál, Kupi, 

Bertalan, Gosztola, Németh, 
Farkas, Kovács, Petneházi

– Mi szükségeltetik ah-
hoz, hogy a csapat jövőre az 
NB III-ban szerepeljen?

Nagy Attila

Diószeghy Leo
poldina Steirlein István 






