
Mit csinálnak a fürediek té-
len?  Már amennyire persze 
van még tél Magyarországon, 
s nem állunk át teljesen egy 
mediterrán zimankóra, ami-
kor rövidnadrágban megyünk 
a szent misére. Az időjárás is 
olyan lett, mint a politika: ki-
számíthatatlan. Jó lenne be-
lesni a fürediek álmaiba, mint 
tette azt Asmódi, a híres re-
génybeli sánta ördög annak 
idején. De még jobb elképzel-
ni vagy inkább remélni, hogy 
mivel töltik a téli napokat? 
Vajon örülnek-e annak, hogy 
kevés a turista, vagy várják 
azt az időt, hogy hamarosan 
már minden vendéglátóhely 
téliesítve lesz, s újra tömegek 
sétálnak a part mentén.
Krúdy az őszt szerette, a csen-
det, a táj és a tó megpihené-
sét. De egy Krúdy-féle 
skriblernek ez volt a legjobb 
időszaka magányos özvegy-
asszonyok meghódításához. 
Hol van manapság ennyi meg-
hódítani való özvegyasszony 
Füreden? (És Szindbádok sin-
csenek már…) Mondják, Jó-
kai sem látta a téli Füredet, 
szeptember táján fedeles ko-
csira pakolta Róza asszony 
nyári befőzésének eredménye-
it s mentek vissza a zsúfolt 
Pestre lakni, ahol már akkor 
is több volt Krisztyán Tódór, 
mint a szelíd Timár Mihály. 
(Dehogy volt ő szelíd! Mód-
szeriben nem válogató vállal-
kozó a javából!)
Mit csinálhatnak a fürediek té-
len?  Tudom, azért mert ven-
dég nincs, az élet nem áll le. 
De hát valóban nincs ven-
dég? A szívkórház gyógyulói 
csak megjelennek délutáni pi-
hentető sétáikon a mólón 
vagy benyitnak a „hatlépcsős-
be”, miután alaposan körül-
néztek, nem látja-e őket va- 
laki az orvosok közül? Van-
nak már szállodáink, amelyek-
ben egyre több a téli vendég, 
aki talán éppen ezt szereti: a 
csend és pihenés napjait, de 
legyen meg hozzá az európai 
minőségű összkomfort. S csak 
élvezni tudja, hogy december-
ben szinte mindennap felcsen-
dül valahol az ének: iskolá- 
ban, templomban, a nagy ka-
rácsonyfa alatt.
Mit csinálhatnak a fürediek té-
len? Remélem azt, amit a régi-
ek. Az asszonyok felkeresik, 
egymást s délutáni kávézás 
közben jól kibeszélik a mási-
kat. A férfiak a pincékben ta-
lálkoznak, hogy az egekbe 
dicsérjék sűrű koccintás köz-
ben az idei bort, leszólva a 
szomszéd község satnya lőré-
jét. Tán még malacsivítás is 
felhangzik egyik-másik udvar-
ban, s disznótorra gyűl össze 
a nagy család.
Idilli lenne a kép? Hát per-
sze. De azért jó lenni hinni, 
tudni, hogy a helybeliek őrzik 
még azt, ami évszázadok alatt 
alakult itt: egy kisváros szelle-
miségét, békéjét, derűjét, bel-
ső erkölcsi rendjét. S nemcsak 
a tél nyugodt csendjében.

– Azok a pályázatok, 
amelyeket megnyertünk, il-
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letve szeretnénk megnyerni, 
egyrészt önrésszel terheltek, 
másrészt, hogy értelmesen 
fejleszthessünk egy terüle-
tet, ahhoz még az önrészen 
túl is be kell fektetni. Tehát 
pl. a Balaton Ékkő II pályá-

zatunknál már 270 millió Ft 
az önrész, de a befektetés el-
mehet akár a 400 millióig 
is, hiszen ha hozzányúlunk 
a Zsigmond, a Csokonai, a 
Honvéd és a Táncsics utcá-
hoz, akkor már a közvilágí-
tást is érdemes részben 
felújítani, és részben dísz-
kandeláberekkel ellátni, a 
légkábelt a földbe helyezni, 
és ez már nem része a pályá-
zatnak. A hivatallal szem-
ben tervezett építkezésnél, 
az úgynevezett város rehabi-
litációs pályázatnál „csak” 
200 millió Ft az önrész, de 
vannak olyan a pályázatban 
nem elszámolható tervrész-
letek, pl. a mélygarázs, a ze-
neiskola épületének a belső 
felújítása, ami legalább 250-
300 millió Ft-os többletki-
adást jelent. Előbb-utóbb a 
Lóczy gimnázium 6-700 
millió Ft-os felújításához 
legalább 300-350 millió Ft-
ot szintén hozzá kell tennie 
az önkormányzatnak. És 
mindig adódnak kisebb út-
felújítások, kisebb önrészt 
igénylő pályázatok. Ha eze-
ket összeadjuk, akkor ez 
akár egymilliárd Ft-ot meg-
haladó összeg is lehet. Sze-
rencsére működési többlete 
van a városnak, és úgy tű-
nik, ezt meg tudjuk őrizni a 
következő évben is, és ren-
delkezünk még költségveté-
sen kívüli többlettel, lekö- 
tött banki betéttel.

– Min tud megspórolni 
pénzt a város, hiszen a 300 
millió Ft működési plusz 
csak ebből adódhat?

– Csökkent a gyereklét-
szám a városban, és ehhez 
igazítottuk az intézményi 
struktúrát. A hat év alatt le 
tudtunk építeni státuszokat, 
ez pl. egy jelentős megtaka-
rítás volt. Az intézmények-
nél a bevételekhez a költ- 
ségoldalt úgy állítottuk be, 
hogy senki nem érezheti, 
hogy fenékig tejfel az élet 
Balatonfüreden.

– Hogyan tudja ennyire 
konfliktusmentesen irányíta-
ni a várost?

– Alapvetően egy döntés 
hiába születik látszólag hir-
telen, ezek nagyon átgon-
dolt és többszörösen egyez- 
tetett döntések. Próbáljuk üt-
köztetni, amit jónak látunk, 
akár többfajta verzióval, vi-
tával is, más vélemények 
megkérdezésével, de utána 
már gyors a döntés és gyors 
a végrehajtás is. Természe-
tes vannak konfliktusok, ha 
egyéni érdeket, csoport érde-
ket sértünk, ha azt gondol-
ják, hogy a városnak nem 
ez az érdeke, de ez termé-
szetes dolog.

– Mint országszerte is-
mert polgármestert, sikeres 
politikust, megkeresik-e aján-
latokkal akár a gazdasági, 
akár a politikai életből?

– Nem, határozottan ál-
líthatom, hogy nem. Hogy 
miért, egyrészt mert szocio-
lógiai értelemben egy pol-
gármesteri státusz jóval 
erősebb, mint egy államtit-
kári vagy akár miniszteri 
státusz.

(Folytatás a 3. oldalon.)

У нас не курят – hirdet-
te a szovjet tiszti üdülő fel-
irata egészen december 
2-ig. Valóban, itt már nem 
kiabál senki, nem működik 
a tiszti étkezde, hiszen le-
bontják a Füred legszebb 
pontjára 1968-ban épített 
szovjet üdülőt. Ki-ki vér-
mérséklete szerint gondol 
arra a korra, de a fürediek 

között biztosan nem akad 
senki, aki sajnálná, hogy a 
szovjet uralom eme jelképe 
2008-ban végképp eltűnik a 
föld felszínéről. A szovjet 
tisztek üdülője amúgy is 
egy különálló, zárt világ 
volt Füreden. Az ide turnu-
sokban érkező tiszteket civil 
orosz személyzet szolgálta 
ki, csak egy-két helybélinek 

volt bejárása az üdülőbe. A 
városi legenda szerint egy-
szer még a tihanyi nemzet-
közi pártüdülőből érkező 
Brezsnyev is itt töltött egy 
éjszakát, valószínű ezért kel-
lett két napig takarítani a vá-
rosgazdálkodási vállalatnak 
az ide vezető utat.

(Folytatás a 2. oldalon.)



(Folytatás az 1. oldalról.)

A szovjet tisztek nem jártak 
ki a füredi éttermekbe, min-
denük megvolt, hogy jól 
érezzék magukat a saját ex-
portált világukban. Gyönyö-
rű kilátás a Balatonra, és az 

Minimálbéres fizetések 
a turizmusban, egyre csök-
kenő szezonális foglalkozta-
tás, fekete munka. Ezek a 
főbb problémák a balatoni 
idegenforgalomban, mondta 
Biermann Margit, a Közép-
dunántúli Regionális Mun-
kaügyi Központ koordináci-
ós igazgatója, hozzátéve, 
hogy a főszezonban hiány-
szakmák is vannak, július-
ban, augusztusban szinte 
lehetetlen pótolni szakácsot, 
szobaasszonyt vagy felszol-
gálót. A munkaügyi közpon-
tokban pontos rálátásuk van 
arra, hogy kit milyen bérre 
jelent be az adott munkálta-
tó, hiszen a szezon befejez-
tével ez alapján állapítják 
meg a munkanélküli járadé-
kot. Biermann Margit sze-
rint, ezen a téren is lesújtó a 
helyzet, hiszen nemcsak a 
kisebb vállalkozások, de a 
tőkeerős szállodák is mini-
málbér körüli összegekre je-
lentik be alkalmazottaikat. 
Ez amellett, hogy nehéz 
megélhetést biztosít a bala-
toni lakosságnak, egy újabb 

alig pár méterre lévő Vasza-
ry Kolos hercegprímás vala-
mikori villájára – 1927-től 
magyar honvédtiszti üdü- 
lő –, amelynek parkjában a 
hatvanas évekre már elhal-
ványult a virágágyásból ké-
szített felirat, hogy PAX, 

azaz béke, hogy legyen bé-
ke már.

Az uniós támogatással folyó 
balatonfüredi felújítás része-
ként a Vaszary villában 
2009 végére városi üzemel-
tetésben modern galériát és 

képtárat alakítanak ki, a 
szovjet üdülő helyén pedig 
– ahogy száz éve, még az esz-
tergomi érsek idején – látvá-
nyos közparkot hoz létre Ba-
latonfüred önkormányzata.

problémát is felvet, neveze-
tesen, hogy ezeknek az em-
bereknek szinte alig lesz 
nyugdíja, hiszen ezt szintén 
a megszerzett jövedelem 
alapján állapítják meg. Ros-
ta Sándor, a Balatoni Regio-
nális Idegenforgalmi Bizott- 
ság elnöke szerint, az ala-
csony bérek sajnos azt is je-
lentik, hogy a jó szak- 
emberek külföldön keresik 
a boldogulást, éppen ezért 
nehéz nyáron megfelelő 
munkaerőt keresni. Igaz, az 
is tendencia, hogy a külföl-
dön nagy tapasztalatot szer-
zett szakemberek visszatér- 
nek, és önálló vállalkozáso-
kat hoznak létre – tette hoz-
zá. A résztvevők egyet ér- 
tettek abban, hogy a szezo-
nális foglalkoztatásban érin-
tett munkaadóknak változ- 
tatniuk kell eddigi szemléle-
tükön, miszerint „ha elmegy 
valaki tőlünk, úgyis jön va-
laki más”. A jó szakembere-
ket meg kellene becsülni a 
jövőben, akár úgy is, hogy a 
megszerzett profitból áldoz-
zanak erre. A munkaügyi 
központ adatai alapján Bala-
tonfüreden egyébként ma 
kb. ezer fő keres állást, ez 
azt jelenti, hogy a városban 
minden harmadik család 
érintett.

Dr. Markovszky György 
kamarai elnök megnyitójá-
ban ugyanarról beszélt, mint 
a korábbi hasonló konferen-
ciákon: gazdasági kárt és 
rengeteg balesetet okoz a be-
ruházás késleltetése, amit sta-
tisztikai adatok is igazolnak.
Pál Béla, a Közép-dunántú-
li Regionális Fejlesztési Ta-
nács elnöke köszöntője után 
dr. Csepi Lajos közlekedési 
szakállamtitkár tájékoztatta 
a megjelenteket az országos 
közlekedéspolitikáról és a köz-
útfejlesztési operatív prog-
ramról. Galuska János, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. gyorsforgalmi be-
ruházási igazgatója a 8-as 
számú főúttal kapcsolatos 
jelenlegi munkálatokról, il-
letve az M8-as gyorsforgal-
mi utat érintő tervezésről 
beszélt. A közönség ismét 
meghallgathatta Balogh And-
rás, a Közlekedéstudomá-
nyi Egyesület Veszprém Me-
gyei Területi Szervezete 

Az immár 30. alkalommal megtartott szakmai rendezvényre 2009. január 26-30. között kerül sor az 
Anna Grand Hotelben. A tanfolyam első napján a reformkori Balatonfüred mutatkozik be az érdeklődők-
nek, majd három napon át a hazai szőlő-bor termelés legaktuálisabb kérdései kerülnek terítékre. Ennek 
során mintegy 30 előadó elemzi a szőlő-bor ágazat helyzetét és kilátásait. Hallunk majd a 2009. évi pá-
lyázati lehetőségekről és támogatásokról, a változó borfogyasztási szokásainkról, a bormarketing első 
évi tapasztalatairól és a borfogyasztás egészségügyi vonatkozásairól. Ismét lesz gépkiállítás és termékbe-
mutató, tanfolyami borverseny és megismerhetjük a balatonboglári Konyári Jánost, az Év Bortermelőjét 
is. Izgalmasnak ígérkezik a borász-politikusokat bemutató kerekasztal beszélgetés és a tanfolyamot záró 
ausztriai tanulmányút is. További részletekről a rendezvény házigazdája a Pelsovin Trade Bt. készséggel 
tájékoztatja az érdeklődőket. Információ: www.pelsovin.hu

elnökének előadását arról, 
hogy a 8-as számú utat mi-
ért érdemes gyorsforgalmi 
úttá fejleszteni. Lasztovicza 
Jenő megyei elnök zárszavá-
ban hosszan sorolta azokat a 
törvényeket, terveket, amik 
az elmúlt évek alatt az ügy 
kapcsán születtek, de a meg-
valósítás elmaradt. Javasol-
ta a pártállástól független 
fellépést a kormányzat felé, 
máskülönben még unokáink 
sem fogják látni a gyorsfor-
galmi utat – vélekedett. A 
megyei elnök intenzívebb 
munkát kért a 8-as Főút Tér-
ségi Fejlesztési Tanácstól is, 
akinek elnöke, dr. Kálmán 
András a zárszó és a hozzá-
szólások előtt távozott. 
Balsai István, a Fejér me-
gyei közgyűlés alelnöke sze-
rint megyéjük gazdasági 
veszteségét, a kistelepülé-
sek teljes leszakadását okoz-
za a máig elmaradt beru- 
házás.

Holczinger József devecseri 
polgármester emelt hangon 
beszélt arról, hogy a város-
ban elviselhetetlen a forga-
lom, naponta 16 800 jármű 
halad át, ebből 4000 a teher-
autó illetve kamion. Mind-
ezt jelezték ugyan a szak- 
tárcának, de nem tanúsítot-
tak érdeklődést az ügyben. 
Bebes István Körmend pol-
gármestere kérte, kétszer 
két sávos legyen az út, 
ugyanis egyre többet lehet 
hallani kétszer egysávos 
tervről. Csepi Lajos válaszá-
ban rámutatott: a kritikák jo-
gosak, ígérete szerint „ki- 
eszközli”, hogy jövő év már-
ciusára meglegyen a végle-
ges nyomvonalterv, tájékoz- 
tatta lapunkat a megyeháza 
sajtóreferense.

(A megyegyűlés egyébként 
decemberi ülésén, úgy hatá-
rozott, hogy a 8-as főút be-
ruházásának csúszása miatt 
levélben fordul Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnökhöz, 
kérve, hogy vizsgáltassa ki 
a késlekedés okát, és gyor-
sítsa meg a beruházás befe-
jezését.)



(Folytatás az 1. oldalról.)

Városi polgármestereket 
nemigen szoktak ebbe a 
rendszerbe bevinni. Más-
részt egyáltalán nincs ilyen 
ambícióm. Talán amiben 
megméretkezek, az még 
egy ciklus, több nem. Az-
után szeretnék ebből a rend-
szerből kiszállni, van szak- 
mám, van egy bérbeadással 
foglalkozó vállalkozásom, 
amit egy kolléganőm visz 
Veszprémben, és van egy je-
lenleg szünetelő ügyvédi 
irodám. Valószínűleg ügy-
védként dolgoznék tovább.

– Vannak-e irigyei Ön-
nek és a városnak?

– Vannak megjegyzések, 
hogy már megint Füred, de 
ezek nem lépik túl a normá-
lis szintet. Egyébként egy-
szer fenn, egyszer lenn, a 
sok sikeres pályázatnak az 
lesz a következménye, hogy 
amiben nyertünk, abban 
már nem nyerhetünk még 

egyszer, mások következ-
nek, és biztosan lesz egy te-
rületi kiegyenlítődés a tele- 
pülések között, csak meg-
előztük őket egy kicsit. A re-
gionális operatív progra- 
mok, a pályázatok többsége 
igazán a tízezer fölötti lako-
sú településeknek lett kiír-
va. Ha mi nyerünk, nagy- 
ságrendekkel többet tudunk 
nyerni, mint a kisebb telepü-
lések. A vidékfejlesztési pá-
lyázatokban sem igazán ta- 
lálták a helyüket a Balaton-
partiak. Idő kellett, hogy a 
saját képükre formálják a 
pályázatokat, de megindul a 
kiegyenlítődés. Nyílván, aki 
előbb lép, annak verseny 
előnye van, de uniós pályá-
zatokkal nem lehet mindent 
egy város életében megolda-
ni, sok függ attól is, mennyi-
re mozdul meg a magántőke 
egy településen.

– 2009-re mindenki re-
cessziót jósol. Tartani kell az 
idegenforgalom látványos 

növekedésének megtorpaná-
sától Füreden?

– Biztosan megérezzük 
majd. Már az jó eredmény, 
ha a vendégéjszakák számát 
tekintve az idei év szintjét 
megőrizzük. Egyelőre min-
denki csak találgat, de so-
kan azt mondják, hogy a 
külföldi utak helyett belföl-
di célpontokat keresnek 
majd a pihenni vágyók. Je-
lentős visszaeséssel nem 
számolok, de vélhetően meg-
áll az eddigi növekedés, ma-
ximum az inflációt követő 
mértékben növekszik csak a 
város idegenforgalmi bevé-
tele, hiszen nem tudjuk füg-
getleníteni magunkat a ma- 
gyar helyzettől, és az embe-
rek érthetően a nem létszük-
ségleti kiadásaikat csök- 
kentik majd.

– Megcéloz-e más bevé-
teli, megélhetési lehetőséget 
Füred az idegenforgalom 
mellett?

– A Balaton törvény kor-

látoz területileg is és a tevé-
kenységi köröket nézve is. 
Túl sok mindenre Füreden 
nem gondolhatunk, de sze-
retnénk a PROBIO Zrt.-re, 
magánbefektetőkre, önkor-
mányzati együttműködésre 
alapozva egy kutatásfejlesz-
tési, oktatási, innovációs 
központot Füredre telepíte-
ni, a rendőrség alatti önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
területre elsőként, és később 
tovább bővítve, amelyre 
már be is nyújtottunk egy 
pályázatot. Az innovációs 
központban 14 informatikai 
cég bérelne területet, a köz-
pont pedig azokat a vállalko-
zói szolgáltatásokat nyújta- 
ná, ami a kutatásfejlesztés-
hez szükséges.

– Lesz-e adóemelés 2009-
ben Füreden?

– Az üdülőhelyi díjat 
7%-kal már megemeltük, 
350 Ft-ról 370 Ft-ra, a többi 
adónemben pedig infláció-
nak megfelelően fogunk 

Az egyfordulós pályáza-
ti eljárás eredményeként pro-
jektünket 250 millió forin-
tos támogatásra érdemesnek 
ítélték. A beruházás így az 
Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg. A 
program teljes költségveté-
se 357 millió 150 ezer fo-
rint, amelyből az önkor- 

emelni decemberben. Ez 
egy 10-12 millió Ft-os eme-
lést jelent.

– A következő évben 
nyárra befejeződnek a meg-
kezdett Balaton-parti fejlesz-
tések, a Vaszary villa év 
végére elkészül, eldől a vá-
ros rehabilitációs pályázat, 
de mi lesz az SCD Csoport 
tervezett építkezésével a 
kemping területén?

– Az SCD nem szakmai 
befektető, hanem egy ingat-
lanfejlesztéssel foglalkozó 
pénzügyi befektető. Megépí-
ti az ingatlant, jelen esetben 
a szállodát és gyakorlatilag 
hosszú távra bérbe adja azt. 
Jelenleg a kemping területé-
re kész a szabályozási terv 
módosítása, amelynél maxi-
málisan figyelembe vettük a 
város, az SCD érdekeit és a 
szakhatóságok véleményét. 
Az volt a cél, hogy garanciá-
kat kapjunk arra, hogy csak 
és kizárólag kereskedelmi 
szállásférőhelyek jöjjenek 

létre, és az éves vendégéj-
szakák száma a kemping 
forgalmához képest ne csök-
kenjen. Ha ez megvalósul, 
akkor a városnak jelentős 
többletbevétele lesz az épít-
ményadóból, iparűzési adó-
ból, és a száz főt meghaladó 
foglalkoztatásból. Hiszen az 
itteni állandó munkahelye-
ken pincérekre, szakácsok-
ra, karbantartókra lesz szük- 
ség. Egyelőre még nem lát-
juk az üzemeltetőt, 2010 
előtt úgy tűnik nem kezdő-
dik el ez a beruházás.

– Úgy tudjuk, telket vett 
Füreden.

– Igen, elkezdtem épít-
kezni Füreden.

– Mit kíván 2009-ben?
– A közelgő ünnepekre 

békés karácsonyt kívánok, 
2009-re pedig azt kívánom, 
hogy mindenki találja meg 
a boldogulását ebben a ne-
héz világban.

mányzat 107 millió 150 
ezer forint önrész biztosítá-
sát vállalta.
A projekt keretében Balaton-
füred belterületének nyugati 
részén lévő Fürdő utca egy 
szakaszának burkolat meg-
erősítését, egy szakaszán tel-
jes burkolatcseréjét tervez- 
tük, egy új körforgalmi cso-
mópont létesítését a Fürdő 
utca – Köztársaság utca ke-
reszteződésében, valamint 
egy új, ipari-gazdasági terü-
letet feltáró 913 m hosszú 
gyűjtőút építését a Fürdő ut-

ca és a Bajcsy-Zsilinszky út 
között. 
A munkák 2008 áprilisában 
kezdődtek el, és a kiírás sze-
rint 2009. július végére kell 
őket befejezni. A közbeszer-
zési eljárás eredményeként 
a kivitelezést a Magyar Asz-
falt Kft. végzi. Az építési 
munkák 2008. április 15-én 
kezdődtek. A Fürdő utca al-
só szakaszának burkolatcse-
réje, a Fürdő u.–Köztársa- 
ság u. csomópontjában az új 
körforgalmi csomópont ki-
építése 2008 júliusára elké-

szült, és megkezdődött az új 
gyűjtőút építése.
Az új út nyomvonala régé-
szeti területet érint, ahol a 
Veszprémi Múzeumi Igazga-
tóság idén novemberben 
próbafeltárásokat végzett. A 
próbafeltárások miatt a kivi-
teli munkák elhúzódnak, 
ezért a befejezési határidő 
2009. május 15-re módosult.
A jövő év nyarára megvaló-
suló fejlesztés célja, a 71. 
sz. főút, a 7303. és 7304. sz. 
állami bekötőutak forgalom-
mentesítése, a Fürdő utcá-
ban már meglévő, az új út 
mentén kialakuló iparterület 
megközelítésének javítása. 
Az önkormányzat hosszú tá-
vú, stratégiai célja pedig a 
gazdasági élet fellendítése, 
a munkahelyteremtés, a vá-
ros eltartó-képességének erő-
sítése.



Balatonfüred 
belvárosában, 

frekventált helyen nyíló 
szépségszalon keres 

fodrászt, kozmetikust, 
műkörmöst.

Érd.: 20/5756-136

Honlapja, a www.balaton-
fured.info.hu mindig friss in-

Levél az Olvasónak

A zalai valamint a Bala-
tonfüred-Csopaki Borvidék 
Hegyközségi Tanácsa által 
delegált szakemberek kiuta-
zását a Nemzeti Bormarke-
ting Program és az Agrár- 
marketing Centrum támogat-
ta. A tanulmányút célja az 
uniós tag Ausztria szőlő-bor-
termelésének tanulmányozá-
sa volt a gazdaságok tevé- 
kenységének, technológiájá-
nak a megismerése által.
Az út során hat borászati 
üzemet, egy szőlészeti borá-
szati szakképző iskolát, egy 
gépkereskedést, valamint 
egy Heurigert, azaz terme-
lői zöldvendéglőt, borétter-
met ismertünk meg.
Tanulmányutunk első állo-
mása a Fertő tó keleti part-
ján fekvő Gols, Gálos kis- 
város, amelyet, mintegy 2000 
ha szőlőültetvény vesz kö-
rül, s a helyi lakosság döntő-
en a szőlő-bor ágazatból él.
Először egy termelői bor-
vendéglőt látogattunk meg. 
A családi vállalkozás, Heuri-
ger zum Rebstöckl, nem-

formációkkal szolgál, évek 
óta önálló standdal vesz részt 
a tavaszi budapesti Utazás ki-
állításon, most pedig berlini 
barátaik, balatonfüredi lokál-
patrióták – Rudolf és Magdol-
na Kruska – kezdeményezésére 
részt vettek a Berlin–Spandau 

városrészben rendezett turisz-
tikai vásáron, amelyet 2008 
őszén tartottak a Mercedes-
Benz Niederlassung csarnoká-
ban. Az egyesület képviseleté-
ben Budáné Bocsor Ágnes a 
Tourinform iroda vezetője és 
Vászolyi György, a Csikós– 
Lovas udvar vezetője utazott 
ki Berlinbe.

A 17. alkalommal megren-
dezett berlini kiállításon, 
ahová ingyenes a belépő, 
252 kiállító vett részt, a láto-
gatók száma pedig elérte a 
12 ezret. A füredi standot 
egyesületi, füredi, borutas 
zászló, egyesületi roll-up, 
Balaton térkép, kis magyar 
zászlók és balatoni borok és 
számos kiadvány hirdette. A 
cél természetesen az volt, 
hogy a német közönséget, a 
berlinieket Magyarországra, 
Balatonfüredre csábítsák, il-
letve visszahívják. A vendé-

Mindig vannak ügyek, amikről beszélhetünk, amikkel 
megtelik a tömegkommunikáció, különböző lapok és tévé-
csatornák a habitusuknak megfelelően csűrik-csavarják, 
boncolgatják a kérdést, hogy később eldobva az egészet, 
újabb, izgalmasabb témára bukkanva folytassák ugyanazt. 
Most a pénzügyi világválságnak nevezett emberiség-hülyí-
tés folyik a vízcsapból is, amiről az a sommás vélemé-
nyem, hogy vagy eddig épült az egész pénzvilág egy 
hatalmas átverésre, és most kipukkadt a lufi, vagy azért fúj-
ják föl most néhányan ezt a kérdést, mert ezzel újabb dol-
lármilliókat kaszálhatnak. Hogy közben velünk mi lesz? 
Kit érdekel?

Mert azt senki nem tudja megmagyarázni nekem, józan 
paraszti ésszel gondolkodó állampolgárnak, hogy néhány 
amerikai banknak a végtelen emberi mohóság miatti csőd-
bemenetele nyomán pár héten belül miért kell bezárni és 
dolgozók tízezreit elbocsátani európai gyáraknak? Meg 
hogy miféle alapokon nyugszik a pénzvilág, ha egyik nap 
egekbe szárnyal a forint, másnap meg a mélybe zuhan – 
ugyanígy a bux-index is, amiről fogalmam sincs, hogy mi-
csoda, csak annyit tudok kihámozni a híradásokból, hogy 
ha fölfelé megy, az jó nekünk, ha zuhan, akkor meg baj 
van. Ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy 
épp most jó, vagy baj van? Gondolom az, amit a felsőbb 
pénzügyi körök érdeke épp megkíván.

A benzin áráról most nem is beszélek, mert az is lehet, 
hogy mire ezek a sorok az olvasó kezébe kerülnek, akkorra 
már a feje tetején áll a világ a mai helyzethez képest. 
(Annyit még meg kívánok jegyezni, hogy ha mindenáron 
válságról akarunk értekezni, akkor ne a pénztárcánkban 
kotorásszunk, hanem a fejünkben keressük a bajok alapve-
tő okát!)

Valójában soha nem tudtam megérteni, hogy miért ne-
vezzük fejlődésnek azt, hogy egyre többet termelünk, egyre 
többet és nagyobbat építünk, egyre többet fogyasztunk. 
Mindig azt kérdeztem magamban: meddig mehet ez? Hol 
van a plafon? Nem az lenne a valódi fejlődés, ha jobban 
megbecsülnénk, amink van? Hová tesszük azt az „egyre 
több”-et, amit termelünk, hogy jók legyenek a statisztikai 
mutatóink? Megmondom: a szemétbe.

Fél évszázaddal ezelőtt még ismeretlen volt a szemét-
probléma. Miért? Mert nem volt szemét. Vagy alig. Nem 
dobtunk ki semmit. A mai generáció számára elképzelhetet-
len, hogy nem volt kuka, nem volt szemétszállítás, szemét-
feldolgozás, sőt: szemétmaffia, mert hogy már ilyen is van. 
Nem nálunk (bár már ebben sem vagyok biztos), egy kicsit 
délebbre. Mindannyian hallhattunk a döbbenetes nápolyi 
eseményekről, amikor hetekig szeméthegyek égtek szélté-
ben-hosszában a város utcáin, elviselhetetlenné téve ezzel 
a város levegőjét – a látványról és az egészségügyi vonza-
tokról most nem beszélek. Igaz, hallottunk a Németország-
ból hazánkba szállított, több száz tonnányi szemétről is...

Gyerekkoromban nem dobtunk szemétbe semmit. Az 
ételmaradékot megették a tyúkok meg a malacok, a csoma-
golás papírba történt, amivel utána begyújtottunk, vizet a 
kútból húztunk, és üvegpohárból ittunk, szódát a szódás-
üvegből vettünk, amit újratöltöttek, az elszakadt ruhát meg-
varrtuk, az elromlott készülékeket megjavíttattuk, a 
kilyukadt edényt megfoltoztattuk. Akkortájt még értéke, be-
csülete volt a minket körülvevő, bennünket szolgáló tár-
gyaknak.

Nemrég a párom leányának MP3-as lejátszóját szeret-
tem volna megjavíttatni, mert rendszeresen lefagy vagy ki-
kapcsol. Illetékes helyen csak mosolyogtak rajtam: nem 
lehet javítani. Dobja ki és vegyen másikat! Újat. Korsze-
rűbbet. Ez már csak szemét.

Nem sorolom fel, hogy mi mindent dobálunk ki, hogy 
mi mindent tartalmaznak a sokezer tonnás szeméthegyek. 
Mert elönt minket a bóvli, a hitvány, semmit érő áruk ára-
data, mert csak az a fontos, hogy vásároljunk, hogy fo-
gyasszunk, mert ez jelent pozitív mérleget a pénzügyi 
végelszámoláskor. S hogy mit csinálunk azzal, amit megvet-
tünk? Hát kidobjuk. És veszünk másikat, és azt is kidobjuk. 
Utána meg elmegyünk tüntetni, hogy ne a mi településünk 
mellett épüljön föl a hulladék-megsemmisítő. Hát akkor 
hol? A szomszéd városban, megyében, régióban? Akkor 
azok fognak tüntetni. Kinek van itt igaza?

Ki „termeli” ezt az iszonyatos mennyiségű szemetet? 
Igen, mi. Vagyis nekünk kell eltakarítani is! Bár sokkal 
egyszerűbb és célravezetőbb lenne, ha kevesebbet szeme-
telnénk, jobban körülnéznénk, hogy mit vásárolunk, leépí-
tenénk a mohóságunkat, a szerzési-birtoklási vágyat – 
mert hogy manapság attól érezzük magunkat különbnek a 
másiknál, hogy nekünk több van.

Bár ilyet nem is nagyon merek leírni, mert akkor mi 
lesz az év végi pénzügyi, gazdasági mutatókkal?

gek közül sokan még nem 
jártak Magyarországon, má-
sok nosztalgiával emlékez-
tek a régi balatoni nyaralá- 
sokra. Leginkább a gyógytu-
rizmus, a wellness, a magán-
szállások, térképek és a 
lovaglás érdekelte a füredi 
standot felkeresőket. A vá-
sár rendezői kérésére tombo-
la ajándékokat ajánlottak fel 
a fürediek. Köztük a Silver 
Resort Hotel, a pécselyi Csi-
kós–Lovas udvar, a Bada-
csonyi Pincegazdaság, Va- 
nyolai Sándor hajózási vál-
lalkozó meghívóit, ajándé-
kait. A balatonfüredi nyere- 
ményeknek nagyon örültek 
a vendégek, elmondták, hogy 
biztosan eljönnek Füredre 
és igénybe veszik az aján-
dékba kapott szállás, étkezé-
si és hajózási lehetőségeket. 

csak étteremmel, de szőlő- 
ültetvénnyel és saját pálin-
kafőzővel is rendelkezik. A 
családi vállalkozásban min-
denki megtalálja a neki leg-
inkább megfelelő elfoglalt- 
ságot. Vendéglőjükben saját 
hízlalású disznóhúsból ké-
szítik a hidegtálat, amihez 
természetesen saját termelé-
sű bort mérnek. Az ifjabb 
Wendelin úr ismertette a 
Szent Márton napi újbor ün-
nep rendezvényeit, lebonyo-
lítását. Ezen a napon „nyi- 
tott pincenap” van Burgen-
landban, ami azt jelenti, 
hogy a borosgazdák minden 
érdeklődőt vendégül látnak 
saját pincéjükben borkósto-
lóra, ráadásul térítésmente-
sen. 
A Pridt-Sengl Kellertechnik 
a szőlő – és bortermelésben 
használatos gépek, berende-
zések és segédanyagok ke-
reskedelmével foglalkozik. 
A legkorszerűbb gépeket el-
sősorban Olaszországból hoz-
zák be, de osztrák és francia 
berendezéseket is forgal-
maznak. Kínálatukban nem-
csak új, hanem használt 
gépek is megtalálhatók. Szol-
gáltatásuk közé tartozik 
még a borászati laboratóriu-
muk által végzett vizsgála-
tok, ahol az alapvető bor- 
analíziseket is elvégzik. 
A TERRA GALOS borásza-
tot az Achs és a Tremmel 
család birtokolja. A magyar 
gyökerekkel is rendelkező 
családi gazdaság ma már 80 
ha szőlőültetvénnyel és gaz-
dag fajtaválasztékkal rendel-
kezik. Érdekességképpen a 
szüret talicskával történik, 
melyet kitolnak a sorból és 
egy rámpa segítségével az 
utánfutóra felrakott mű-
anyag ládákba öntik. A borá-
szati üzemben aztán tar- 
goncás emelővillával veszik 
le a szőlővel telt ládákat és 

ürítik a fogadó-garatba a 
szőlőt. A zúzás-bogyózás 
után pneumatikus présekbe 
kerül a cefre, melyet kíméle-
tesen préselnek. A mustot 
hűtik, ülepítik, majd lefejtés 
után fajélesztővel oltják és 
13-15 °C-on erjesztik. Ezál-
tal friss, gyümölcsös, szép 
illatú borokat nyernek. Euró-
pa mellett a tengerentúli pia-
cokra is eljutottak már ki- 
váló minőségű palackos bo-
raik.
A modern szőlőművelés aty-
jának is tekintett polihisztor 
Lenz Moser pincéje mára a 
bor-idegenforgalom felleg-
vára is lett. Bár a családnak 
már nincs tulajdonrésze a le-
gendás pincészetben, a ne-
vet azért megtartották. Az 
ezeréves boltíves pincében 
1947-ig visszamenőleg őr-
zik a borritkaságokat, vala-
mint a vörösboros barrique 
hordókat tartják itt. A piac-
vezető borászati üzem mai 
tulajdonosa egy élelmiszer-
kereskedelmi hálózattal ren-
delkező multinacionális vál- 
lalat /VOG/, akik óriási fej-
lesztésekbe fogtak a borá-
szat területén is. Emellett 
nagy gondot fordítanak a 
környezettudatos, ökológiai 
gazdálkodásra is. Boraikat 
nem kemikáliákkal, hanem 
fizikai módszerekkel stabili-
zálják és így megfelelnek 
akár a legszigorúbb nemzet-
közi élelmiszer-higiéniai szab- 
ványoknak.
A tanulmányút az egyik leg-
szebb tájon, a wachaui bor-
vidéken vezetett keresztül. 
Itt a Duna folyását övező 
dombos, nemegyszer mere-
dek partszakaszain terülnek 
el a szőlőültetvények. A pél-
dásan megművelt szőlőket a 
kialakított teraszokra telepí-
tették, kihasználva minden 
talpalatnyi helyet a tájformá-
ló növénynek. A helyi pince-

szövetkezet, DOMAIN WA-
CHAU, egy gyönyörű ba-
rokk épületben kapott 
helyet, amit ma már múze-
umnak használnak. A mo-
dern technológiát egy új 
épületbe telepítették. Így 
szépen megfér egymás mel-
lett a 300 éves pincelabirin-
tus a faragott fenekű, 
nagyszerű ászok hordókkal 
valamint a modern borászati 
technika minden elemével 
rendelkező új borászati 
üzem. Ausztriában ezen a 
borvidéken vezették be elő-
ször a származás és eredet-
védelmet (DAC). A STEIN- 
FEDER, FEDERSPIEL, 
SMARAGD márkanevek 
ma már a minőség garanciái 
és nem csak Ausztriában. 
Ezekről a területekről szár-
mazó borok szigorú termés-
korlátozással termelhetők és 
viselhetik a minőségi garan-
ciát jelentő VWND címet 
(Vinea Wachau Nobilis Dist-
rictus). A termőtáj másik hí-
res gyümölcse a kajszi- 
barack, melyet itt Marillen-
nek hívnak. Belőle nemcsak 
finom lekvárt készítenek, de 
pálinkát, likőrt, ecetet is, 
amelyek a szépen kialakított 
vinotékájukban szintén meg-
vásárolhatóak.
Érdekes volt bepillantani 
egy osztrák szőlészeti-borá-
szati szakiskola, Weinba-
uschule Krems életébe is. 
Ott jártunkkor éppen az új-
bor szentelés (Weintaufe) 
napját tartották, s ilyenkor a 
bormenedzser szak hallga-
tói által készített bort kóstol-
ják a vendégek az est fo- 
lyamán. A képzésben két 
magyar fiatal is részt vesz, 
sőt az eseményre meghívott-
ként egy nyolcfős delegáció 
utazott ki a Balatonvin Bor-
lovagrend képviseletében.

(Folytatás az 5. oldalon.)

HIRDETÉS



(Folytatás a 4. oldalról.)

Igazi bor-idegenforgalmi lát-
ványosság a Langenloisban 
nemrégen átadott Loisium 
Borbirodalom. A kamptali 
borvidékhez tartozó telepü-
lésen a Steininger család 
tagjai hatalmas vállalkozás-
ba fogtak, amikor néhány 
éve egy amerikai tervező 
közreműködésével borkultú-
ra és élményközpontot hoz-
tak létre. A különleges for- 
májú és elrendezésű épület-
együttes több egységből áll. 
Szálloda, vinotéka, audio-vi-
zuális élményközpont és 
egy néprajzi múzeumnak is 
beillő kiállítás is található te-
lephelyükön. Ehhez szerve-
sen kapcsolódik egy 900 
éves pincelabirintus, amely 
részben szintén bormúze-
um, de egyben a vállalkozás 
modern borászati üzemét és 
pezsgőérlelőjét is magában 
rejti. Itt tartják a bor és pezs-
gőkóstolókat is.
Nem kisebb élményt jelen-
tett az Esterházy Pincészet 
új, látványos borászati üze-
me is Trausdorfban. A 2006-
ban 6 millió eurós beruhá-
zásból megvalósult borászat 

Vannak olyan művészek, 
akik nemhogy kidobnák el-
száradt virágaikat, hanem 
azokból művészi színtű al-
kotásokat hoznak létre. 
Ilyen ember, Kereszty Kor-
nél virágművész, aki oshiba-
na képeit mutatja be a 
Sunset étteremben. A mű-
vész kollázs képeit főleg 
száraz növényi elemekből, 
préselt virágszirmokból állít-
ja össze, azonban némelyi-
ket háttérfestéssel teszi szí- 
nesebbé. Kereszty Kornél al-
kotásaival számos Ikebana, 
Bio Art és Oshibana Art ki-
állításon szerepelt. A Préselt-
virágos Alkotóművészek Vi- 
lágkiállításán, 1997-ben, Ja-
pánban a Nagano Expón a 
Flower City Award díjjal ju-
talmazták. 2001-ben, Lon-
donban az IFAS „Sugino 

Bazsarózsa hull
Két-három virágszirom 
Egymáson pihen

(haiku vers)

Lassú nappalok
Halmozódnak s a múltat
Már csak idézik

(haiku vers)

építészetileg is az „új gene-
rációhoz” tartozik. State-of-
the-Art Winery-nek nevezik 
az építőművész tervező köz-
reműködésével megálmo-
dott és megvalósított új bo- 
rászatokat, ahol az épület 
nemcsak funkcionálisan fe-
lel meg a borászati technoló-
gia követelményeinek, de 
esztétikailag is. A környezet-
tel, annak építészeti hagyo-
mányaival is harmonizálni 
törekvő – mégis helyenként 
meghökkentő – épületek gom-
bamód szaporodnak Ausztri-
ában. Az Esterházy Pincé-
szetben csatlakozott csopor- 
tunkhoz dr. Somogyi Balázs, 
a Burgenlandi Agrárkamara 
igazgatóhelyettese. Szavai-
ból az tűnt ki számunkra, 
hogy az uniós borpiaci re-
form nekik semmi hát-
ránnyal nem járt. Az 
1985-ös dietilén-glikol bot-
rány után Európa legszigo-
rúbb bortörvényét alkották 
meg, ami már megfelelt az 
uniós követelményeknek is. 
Ezenkívül az osztrák fo-
gyasztó jobban preferálja a 
saját termelésű, osztrák 
bort, mint a náluk is kapha-
tó importot. A nemzeti öntu-

dat, a saját termékkel szem- 
beni lojalitás abban is meg-
mutatkozik, hogy náluk 
nem emelkedik a borimport 
volumene, és többet fordíta-
nak az osztrák bor presztí-
zsének növelésére. Az Oszt- 
rák Bormarketing Szolgálat, 
az Osztrák Bortermelők Szö-
vetsége, az Osztrák Bor 
Akadémia – mint szakmai 
és érdekvédelmi szerveze-
tek – sokat tesznek az oszt-
rák bor ismertségéért és el- 
ismertségéért.
Tanulmányutunk utolsó állo-
mása már Magyarországon 
volt. Az ausztriai Franz We-
ninger nem csak Horitschon-
ban épített fel egy csodála-
tos borászati üzemet, de Bal-
fon is. A zöldmezős beru- 
házásként megvalósult pin-
cészet látványnak sem utol-
só. Technológiájukban fel- 
lelhetők a hagyományos 
kékszőlő feldolgozás elemei 
(pl. kácis erjesztés) a mo-
dern technika nyújtotta lehe-
tőségekkel (irányított er- 
jesztés, barrique hordós érle-
lés). Érdekes volt tőlük hal-
lani az osztrák és a magyar 
borpiaci szabályozás össze-
hasonlítását. Számukra is 

érthetetlen az a bürokrati-
kus, túlbonyolított rendelet 
özön, ami a magyar viszo-
nyokat jellemzi. Náluk pél-
daként az boranalitikai vizs- 
gálat – ami nálunk 16 000 
Ft-ba és 3-4 hét várakozás-
ba kerül – mindössze egy 
napot vesz igénybe, s a 
számla csupán 5 €-ról szól 
(kb. 1 300–1 400 Ft)! Össze-
gezve elmondható, hogy 
osztrák barátaink hasonló 
ökológiai adottságokkal ren-
delkezve mégis eredménye-
sebben tudnak gazdálkodni 
a szőlő-bor ágazatban, mint 
mi magyarok. Nem találkoz-
tunk fáradt, ingerült, eladó-
sodott, életunt borászokkal. 
Igaz, hogy a jól menő borá-
szati vállalkozásoknál nem 
ritka hogy harmadik vagy 
negyedik generáció tagjai él-
vezik az ősök fáradságos 
munkájának gyümölcsét, még-
is irigylésre méltó, hogy 
egy 5-7 hektáros ültevény-
nyel rendelkező család az 
ésszerű adókedvezmények-
nek, támogatásoknak is kö-
szönhetően már gondtalanul 
megél vállalkozása nyeresé-
géből.

Award” különdíjjal jutal-
mazták. A kiállítás megnyi-
tóján, Werb Gábor japán 
népdal feldolgozást adott 
elő. Madaras Csaba meg-
nyitójában, Petőfi Sándor 
Szeptember végén című ver-
sének első két sorát idézte 
japánul. A japánok nagyon 
szeretik a természetet, a le-
tisztult formákat, amelyet 
kertjeik és verseik is tükröz-
nek. Rövid, pár szótagos ha-
ikukkal jelenítik meg a ter- 
mészet csodáit, éppen úgy, 
ahogyan Kereszty Kornél oshi- 
bama virágművész teszi ezt 
képeivel. A japán szókincs-
ben a szeretet szóra nincs ki-
fejezés, ő szerintük a szerete- 
tet meg kell éreznünk. A 
kiállítás december 31-ig lát-
ható.

Nagy Tímea augusztus-
ban nyitotta meg az üzletet, 
ami valójában nem is üzlet, 
hanem egy modern, nagy 
műterem, ahol nincs állandó 

nyitva tartás. Telefonos idő-
pont-egyeztetés (70/620-4188) 
és egy személyes találkozó 
után kerül sor a közös mun-
kára.

– Exkluzív esküvői, csa-
ládi albumokat, portfóliókat, 
montázsokat készítek egy 
különleges egyedi techniká-

val, ami azt jelenti, hogy 
maga a fénykép egy vastag 
papírra van rávilágítva. 
Ezenkívül a weboldalamról 
(www.nagytimea.com) in-

gyenesen letölthető egy szoft-
ver, amelynek segítségével 
bárki összeállíthat magának 
egy saját családi albumot, 
könyvet, útikönyvet. Készí-
tek egyedi fali- és asztali 
naptárakat, ajándéktárgya-
kat. Ezek, főleg most kará-
csony előtt nagyon kelen- 

dőek – mondja.
A különleges albumokat né-
zegetve a képek nem egy 
hétköznapi fotós munkái. 
Az igazán egyedi képsoroza-

tokon minden összhangban 
van, a frizura, a smink, az 
öltözék.

– Nagyon fontosnak tar-
tom a sminket, hiszen a fotó-
záshoz egészen másfajta 
smink kell, mint a hétközna-
pokra. Vendégeimnek tu-
dom ajánlani saját smin- 

kesemet is, aki speciális, a 
színházakban használatos ala-
pozókkal, sminkekkel dol-
gozik  – mutatja büszkén az 
átlagemberekről készített 

szinte a modell fotózással 
felérő képeket.
Tímea fiatal kora ellenére 
számos díjjal büszkélked-
het. A közelmúltban a veszp-
rémi Napló fotópályázatán 
esemény kategóriában első 
helyezett lett, de a polcon 
egy másik díj, amit nemrégi-
ben nyert el szociofotó kate-
góriában. 

– Amikor a fotós iskolá-
ba jártam, hétről hétre kap-
tuk a különböző házi 
feladatokat, és valahogy 
mindig sikerült úgy teljesíte-
nem, hogy ne kelljen em-
bert fotóznom. Valamiért ez 
a terület nagyon idegen volt 
számomra, inkább tájat és 
makrofotókat szerettem ké-
szíteni. Ez feltűnt a tanárom-
nak is, aki vizsgafeladatnak 
a szociofotó témát adta. 
Ezért, így utólag nagyon há-
lás vagyok neki. Azóta pe-
dig szinte mindenhol ezt a 
témát keresem. Minden év-
ben megrendezik a TIT Év 
fotósa, Év fotója pályázatot. 
Idén az Év fotója díjat én 
nyertem el a tavaly Erdély-
ben készült Szénégetős ké-

pemmel, amit márciusban 
láthatott a füredi közönség a 
polgármesteri hivatal folyo-
só galériájában. Esztétikai-
lag biztos hatásosabb egy 
virágot vagy tájat fotózni, 
viszont egy kiállításon a szo-
ciofotók hangulata, egy-egy 
arc, mozdulat mélyen meg-
érinti az embereket. Egyéb-
ként ismerek olyanokat, akik 
méregdrága autóval furikáz-
nak, luxus körülmények kö-
zött élnek és boldogtala- 
nabbak, mint ezek a sokszor 
nagyon szegény emberek a 
képeimen.
Nagy Tímeát ismerve bizto-
sak lehetünk benne, hogy to-
vábbi fotós tervei is vannak 
még.

– Hogyne, 2009-től két-
féle fotós tanfolyamot is in-
dítok. Az egyik a digitális 
fotózás alapjai, a másik pe-
dig Photoshop kezdőknek 
című. Készülök Indiába és 
talán még a világ más tájai-
ra is, ahol természetesen a 
táj mellett a szociografikus 
témákat szeretném megörö-
kíteni. (X)



– Nagyon szépen köszö-
nöm a gratulációkat! A pá-
lyafutásomat illetően ötven 
éve, hogy a tanári pályán va-
gyok. Budapesten születtem 
és a csepeli Jedlik Ányos 
bencés gimnáziumba jártam 
két évet az államosításig. 
Olyan tanárok alakították 
személyiségem, akikre máig 
szívesen emlékezem. Megta-
nultam, amit felnőttként 
egyre jobban megértettem, 
hogy az ember életében na-
gyon fontos szerepe van az 
erkölcsnek, hogyan, miként 
kell a gyerekekkel bánnunk. 
Az állami gimnáziumban 
Vermes Miklós híres fizika-
tanár kedveltette velem meg 
a fizikát, és így lettem a tan-
tárgy elkötelezettje.

– Azután jött az egyetem.
– Igen, de kezdeti nehéz-

ségekkel. Nevelőapám, aki 
hároméves koromtól a gond-
viselőm volt, azt szerette 
volna, ha vele együtt az ak-
kori Weiss Manfred, későb-
bi Rákosi Mátyás Művek 
dolgozója leszek. Szeren-
csémre, köszönhetően volt 
osztályfőnökömnek, aki lát-
va, hogy nevelőapám – kitű-
nő érettségim ellenére – nem 
támogatta továbbtanulásom, 
külföldi ösztöndíjat keresett 
számomra. Ennek révén Ro-
mániában, a bukaresti egye-
temen kaptam lehetőséget 
fizika szakon. Románul 
ugyan nem tudtam, de elég 
erős latin nyelvi alapokat 
kaptam a gimnáziumban, 
így mertem vállalni a tanu-
lást. Sajnos a közbejött be-
tegségem miatt nem sikerült 

Öröm, hogy a nagypapa 
nyomdokaiba lépett Balas-
kó Eszter és Péter, akik szin-
tén az ismert kertészek kö- 
zött vannak.

– Balatonfüreden ma is 
sokat emlegetik, főként az 
idősebb korosztály Balaskó 
Imre bácsit, hogy élik meg 
ezt az unokák?

– Jól eső érzéssel, és 
igyekszünk nyomdokaiba 
lépni – válaszol Péter, az idő-
sebb testvér. – Nagyapánk 
nappal kertészkedett, illetve 
gazdálkodott, este, pedig 
szívesen rajzolt, díszkerte-
ket álmodott. 1938-ban már 
az akkor is gyönyörű Mar-
gitszigeten dolgozott ker-
tészként. Rajzait féltett 
kincsként őrizzük. Kertésze-
te Győr közelében, közvet-
len a Duna partján volt. Jött 
az emlékezetes 1953-as du-
nai árvíz. A házukat, kerté-
szetüket szinte mindenestül 
elhordták és töltésként hasz-
nálták. Sajnos ez sem segí-
tett, mivel Ásványrárónál 
átszakadt a gát és az egész 
terület víz alá került. Ami 
maradt, vagonba rakták és 
Balatonarácsig, a mai Ger-
mering utcáig meg sem áll-
tak. Nagypapa az arácsi 

Romániában befejezni az 
egyetemet. Hazajöttem és 
az ELTE-n szereztem fizika-
majd a matematikatanári 
diplomát. Közben már taní-
tottam Békés megyében, 
Eleken, matematikát és fizi-
kát románul egy két tannyel-

vű általános iskolában. Ösz- 
töndíjasként ugyanis annyi 
évet kellett tanítanom a kije-
lölt helyen, ahány évre az 
ösztöndíjat kaptam. Szem- 
problémával a gyulai kór-
házba kerültem, és milyen a 
sors, ott ismertem meg ké-
sőbbi feleségem.

– Hogy kerültek Balaton-
füredre?

– Volt kedves, tragikus 
sorsú barátom, középiskolai 
osztálytársam, Kronome 
László, aki agrármérnök-
ként a Badacsonyi Állami 
Gazdaságban dolgozott Aszó-
főn, ő hívott Balatonfüred-
re. Így lettem 1963-ban a 
Lóczy Lajos gimnázium ta-
nára, azóta az életemben 
sok változás nem volt, a fe-
leségem, a lakásom, az állá-
som ugyanaz, legfeljebb az 
autóm cserélődött újabbra.

– Sikerült fizikusokat ne-
velnie?

– Marx György pro-
fesszor arra tanított, hogy az 
iskolán kívül is nézni kell a 
fizika hatását. Gyönyörű idő-
szak volt, ha a 70-s évekre 

gondolok, akkoriban még 
kutatómunkába is sikerült 
diákokat bevonni. Sajnos ez 
csak a kilencvenes évek kö-
zepéig tartott, érdeklődésük 
ekkortól már nagyon meg-
osztott lett. Minden olyan 
feladatot, mely felelősség-

gel, határidőkkel járt, egyre 
nehezebben teljesítettek. 
Persze voltak a fizikával 
verseny szinten foglalkozók 
is, például Báder László, 
Varga Gábor, Mészáros And-
rás, Hessz Tibor, Dobos 
Ágota, Benedek Bernadett, 
Sipos Károly (az utóbbi ma-
tematikából). Olyanok is, 
akiknek felnőtt életük a fizi-

kához kötődik, például: Bá-
der László (az Oracle szoft- 
vercég kelet-európai vezető-
je), Radnóti István (a paksi 
atomerőmű biztonsági igaz-
gatója), Barcs Ágnes (fizi-
kus, tanár), dr. Kronome Ger- 
gely (PhD fizikus a veszpré-
mi egyetemen) és sok orvos 
(a fizika felvételi tárgyuk 
volt). A tanítványaim közül 
ketten is itt tanítanak, Láng 
Róbert, Kiss Lajos (szakkö-
römre jártak), vagy Péter 
Katalin, aki Veszprémben 
tanított és még mások.
A legnehezebb feladat meg-
találni azt a diákot, akiben 
fellelhető az affinitás a fizi-
ka iránt. Könnyebb azon is-
koláknak, ahol az eleve 
érdeklődőket kell magasabb 
szintre segíteni. Összehason-
lítások alkalmával, nemcsak 
az outputot, hanem az inpu-
tot is vizsgálni kell.
Én nagyon nagy eredmény-
nek tekintem, ha szolidabb 
képességű gyerekeket is fel 
tudunk készíteni az érettsé-
gire. Kitüntetésem másnap-
ján felhívott egy több mint 
harminc évvel ezelőtt érett-
ségizett diákom, sok szere-
tettel gratulált. Bár én nem 
voltam a fizikában, matema-
tikában kiemelkedő diákja, 
de amit öntől megtanultam, 
az az emberség volt – mond-
ta. Mélyen elérzékenyültem.

– Hogy telnek a nyugdí-
jas évek?

– 1997-től mentem nyug-
díjba, de a mai napig taní-
tok. Szomorúságomra, az 
utóbbi időben vészesen csök-
ken a természettudományos 
tantárgyak óraszáma. Ez a 
folyamat lejtőre állította az 
országot, mert egyre keve-
sebb a jelentkező a mérnöki 
és a tanári pályára is. Egy-
szerűen azért, mert ebben 

nem látnak jó anyagi lehető-
séget. 

– Mit jelent a Rácz Ta-
nár Úr Életműdíj?

– Elsőként szakmai elis-
merést. Ebben az évben tan-
tárgyakként ketten-ketten 
kaptuk meg az elismerést. A 
kitüntetés átvételekor még 
egy páratlan élménnyel aján-
dékozott meg jó sorsom. Kí-

sérője lehettem kolléga- 
nőmnek, a szintén kitünte-
tett fizikatanárnőnek, Kug-
ler Sándornénak, aki éppen 
most volt száz éves. Feltéte-
lezem, hogy a szaktanári 
munka mellett – benne a te-
hetséggondozással – figye-
lembe vették a fizika nép- 
szerűsítéséért végzett mun-
kámat is. 1991-ben Marx 
György professzor ajánlásá-
ra amerikai meghívásnak 
tettünk eleget kollegámmal. 
A pennsylvaniai egyetemen 
tartottunk előadást a hazai 
fizikaoktatásról, az én diák-
jaimmal (Koppány Attila, 
Bakos Tamás, Vecsei Péter 
és mások) végzett kutató-
munkánkról. A következő 
nagy esemény volt Teller 
professzor úr szeptemberi 
látogatása és faültetése Bala-
tonfüreden. Decemberben 
pedig egy szakmai csoport 
tagjaként öt évvel a cserno-
bili katasztrófát követően le-
hetőségem volt a helyszínre 
menni, egészen bent az épü-
letben sok mindent látni és 
megnézni. Az elismerésben 
része lehetett annak a mun-
kámnak is, melyet tanulmá-
nyi versenyek feladat kitű- 
zőjeként illetve zsűritagja-
ként hosszú éveken keresz-
tül végeztem. A Teller Ede- 
díjat három évvel ezelőtt 
kaptam meg. Az első szak-
mai kitűntetésem a Mikola-
díj volt 1985-ben. 
Néhány éve, idén is, már 
csak heti két órám van a Ló-
czyban. Érettségire készítek 
fel három (!)  diákot. Nagy 
örömmel teszem, és ha az 
egészségem és az oktatás-
ügy lehetővé teszi, szívesen 
folytatom még tovább.

szakiskolában kapott mun-
kát, a kertészetet vezette, és 
közreműködött a gyakorlati 
oktatásba, szabadidejében, 
pedig az otthoni kertészeté-
ben dolgozott.

– De következett egy 
újabb kisajátítás, a téeszesí-
téskor elszedték a patakig 
terjedő terület egy részét.

– Valóban a Kosztolányi 
üdülőtelep építésekor há-
zunk, kertünk útban volt, 
újabb költözés következett, 
a Gyöngyvirág utcába, ahol 
ma is élünk.

– Mikor halt meg a nagy-
papa?

– 1995-ben. Igyekeztünk 
a nagypapa kertészetét fenn-
tartani, ami nem volt köny-
nyű, mivel mi akkor még is-
kolába jártunk. Édesapánk 
nem akarta tovább vinni a 
kertészetet, mivel ő nem 
kertésznek, hanem erdész-
nek tanult. Erdőmérnökként 
a Tihanyi Természetvédelmi 
Körzetnek volt a felügyelő-

je. Ma nyugdíjasként azon-
ban segítségünkre van. Édes- 
anyánknak, aki a szívkór-
házban dolgozik, a család 
összetartása jutott feladatul. 
Mindketten a Széchényi Fe-
renc Kertészeti Szakközépis-
kolába jártunk, ott érettsé- 
giztünk, majd kertész-tech-
nikus végzettséget szerez-
tünk, majd mindketten egy 
év különbséggel, 2001-ben, 
2002-ben elvégeztük a kecs-
keméti kertészeti főiskolát is.

–  Ti miért maradtatok 
meg a kertészet mellett?
A kérdésre már Eszter vála-
szol.

– A nagypapa mellett el-
töltött idő elég volt arra, 
hogy a növényeket megked-
veljük, megszeressük. Egy-
általán nem volt kérdés, 
milyen szakmát válasszunk. 
Péter a kertészmérnöki dip-
loma mellett a szakmérnöki 
képzést is vállalta. 2001-től 
vagyunk vállalkozók. Ta-
vasszal egynyári palánták és 
muskátli, ősszel árvácska és 
krizantém a profilunk. Neve-
lünk talajtakaró növényeket, 
sziklakerti évelőket is nagy 
választékban. Nagypapa fog- 
lalkozott zöldségtermesztés-
sel is. Mi ebből csak annyit 
vettünk át, hogy paprika és 
paradicsom palántát neve-
lünk. Itt helyben adunk el 
mindent, ahol a kertésze-
tünk található. Vevőink kö-
zött nagyon sok visszatérő 
van, illetve ők azok, akik to-
vábbadják címünket. Ha ma 
kellene dönteni, ugyanezt a 

szakmát választanánk. Sze-
rencsénkre egy dinamiku-
san fejlődő városban élünk, 
ahol egyre többet fordítanak 
az itt élők a környezetükre. 
Segít bennünk a Virágos Fü-
redért mozgalom is, van 
igény a növényeinkre.
Azért alakult ki a visszatérő 
vevőkörünk, mert mindig 
van időnk, hogy foglalkoz-
zunk velük. Szaktanácsot 
adunk, mit hogyan, hova 
kell ültetni, milyen igényei 
vannak az adott növénynek. 
Azt is megtesszük, hogy ház-
hoz szállítjuk a növényeket.

– Eszter már családos, 
férje Szekrényes Tamás, a 
Bakonyerdő Zrt. balatonfü-
redi erdészetének igazgató-
ja. Gyermekük Dávid, 4 és 
fél éves. Kertész vagy er-
dész lesz belőle?

– Reméljük, hogy termé-
szet közeli pályát választ, 
mi biztosan nem vesszük el 
a kedvét egyik szakmától sem.



– Bár én nem ministrál-
tam, de gyermekkoromból 
jól emlékszem Gubicza es-
peres úr jellegzetes alakjára, 
akivel gyakran találkoztam 
a piros templom előtt, hi-
szen a szomszédos piros is-
kolába jártam kisdiákként. 
Szerette a gyermekeket, és 
szívesen elbeszélgetett ve-
lünk. De a kérdés lényege 
inkább az, hogy a híres mon-
dást, amit II. János Pál pápá-
nak is tulajdonítanak – mi- 
szerint nem azt kell keresni, 
ami elválaszt, hanem ami 
összeköt –, hogyan értelme-
zem. Vannak olyan erkölcsi, 
etikai normák az életünk-
ben, amit az európai zsidó-
keresztény kultúrkörben kö-
zösen kell elfogadnunk. Eze-
ken alapul magyar és euró- 
pai kultúránk, nyugalmunk 
és biztonságunk, a családok 
békéje, a méltóságteljes, ér-
tékes és értelmes emberi élet. 
Képviselőként meg az a köte-
lességünk, hogy a város ér-
dekeit nézzük, mert ez az a 
közös nevező, ami mint kép-
viselőket összeköt minket. 

– 2002 óta képviselő, ho-
gyan került a közéletbe?

– Korábban is tagja vol-
tam civil szervezeteknek és 
az MSZP-nek. Amennyire a 
munka mellett lehetőségem 
volt, részt vettem a város 
közéletében. 2002-ben és 
2006-ban a szocialista párt 
listáján kerültem be a testü-
letbe. Egyéni indulóként a 
választókerületemben nehéz 
helyzetem van, mert dr. Ki-
szely Pál az ellenfelem, aki 
közismert és közkedvelt tag-
ja a képviselő-testületnek. 
Annak ellenére, hogy ő győ-
zött, a kapcsolatunk korrekt, 
jól tudunk együtt dolgozni.

– Mint a helyi MSZP al-
elnökének, baloldali képvi-
selőnek, nem okoz dilemmát 
egy jobboldali sikeres polgár-
mesterrel az együttműködés?

– Mindenképpen, hiszen 
ez egy nagyon ellentmondá-
sos helyzet. A mi pártunk 
van kormányon, helyben pe-
dig ellenzékben vagyunk. 
Nagyon leegyszerűsítve, ha 
együtt szavazunk a jobbol-
dallal, megállítanak az utcán 
a baloldali ismerősök, hogy 
miért nem ellenkezünk, mi-
ért nincs itt is csetepaté. Le-
het, hogy azzal esetleg sza- 
vazatokat nyernénk, ha bele-
kötnénk minden napirendi 
pontba, de előbbre biztos, 
hogy akkor sem jutnánk. 
Az élet is ezt igazolja, mert 
a város látványosan fejlődik, 
és bennünket elsősorban 
ezért küldtek oda a válasz-
tók. Füred lett a „bezzeg vá-
ros”, az ésszerű együttmű- 
ködés példájaként emleget-
nek bennünket az ország-
ban. Ez nem ment, és ma sem 
megy kompromisszumok nél-
kül. Mindez nem jelenti, 
azt, hogy bármit is elvtele-
nül fel kellene adni azokból 
a baloldali értékekből, amit 
képviselünk. Vannak viták, 
de valakinek néha engedni 
kell a huszonegyből, mert e 
nélkül nem megy.

A Vass Lajos zeneszerző, 
karnagy, népdalgyűjtő, ze- 
nepedagógus emlékére meg-
rendezett Népzenei Találko-
zót és Versenyt Budapesten 
Hagyományos régiók, régi-
ók hagyománya címmel ren-
dezték meg. A rangos ese- 
ményen a fürediek balatoni 
dalokat énekeltek, amelyet 
a zsűri Vass Lajos nívódíjjal 
jutalmazott. A rendezvény 
célja, hogy összefogja és tá-
mogassa a Kárpát-medencé-
ben élő és működő népdal- 
köröket, népzenei csoporto-
kat, énekkarokat, nyugdíjas 
éneklő csoportokat, a népze-
nét, néphagyományainkat él-
tető közösségeket. 
A találkozót területi döntők 
előzték meg, amelyeket fo-
lyamatosan a Dunántúlon, 

– Az idegenforgalmi bi-
zottság elnökeként megtalál-
ta a helyét a testületben?

– Nagyon nagy örömmel 
dolgozom ebben. Meggyő-
ződésem, hogy ez az egyik 
legfontosabb terület. Ebben 
a városban ugyanis közvet-
ve vagy közvetlenül, de eb-
ből élünk: a fodrász, a ben- 

zinkutas, és a csemegés. 
Sőt, az alkalmazottak is, hi-
szen a csökkenő gyermeklét-
szám mellett Füreden eddig 
nem kellett sem óvodát, 
sem iskolát bezárni, fenntar-
tani viszont igen. Füred a 
többi hasonló nagyságú tele-
püléshez képest többet tud 
adni a lakosságnak, sok olyan 
közszolgáltatást tart fenn a 

város, amit megszoktunk és 
természetesnek veszünk. Biz-
tonságos, tiszta, virágos vá-
rosban élünk, ahol rengeteg 
programon vehetünk részt  – 
ez sok pénzbe kerül. Hogy 
egy pályázaton egyáltalán 
labdába rúghassunk, ahhoz 
is önerő kell. Az összesen 
évente durván félmilliárd fo-
rint szabadon fölhasználha-

tó pénz – minden egyes ide- 
genforgalmi adóként befo-
lyó forinthoz még kettőt ad 
az állam – többek között er-
re megy el.

–  A városvezetés mit te-
het az idegenforgalomért, 
hogy például minél több ven- 
dég  jöjjön mondjuk Berlin-
ből Balatonfüredre?

– Rengeteget tehet, mert 
úgy kell a várost fejleszteni, 
és működtetni, hogy kiszol-
gálja az idegenforgalmat is. 
Turisztikai Desztinációs Me-
nedzsmentnek, TDM-nek 
hívják a szakmában az átfo-
gó idegenforgalomi szemlé-
letű városfejlesztést. Nem- 
csak a szállás, étkezés, prog-
ramszervezés, a szolgáltatá-

sok, de idetartozik a tágabb 
környezet is, a szomszédte-
lepülések, hogy a vendég-
nek komplex turisztikai él- 
ményt nyújtsanak. Ezen a 
piacon óriási verseny van, 
de a lehetőségek is óriásiak. 
Európa nagy részében nin-
csenek határok, nincs vám, 
nem kell útlevél. Az Unió-
ban ötszázmillióan élünk, és 

ha meggyőzzük róla, egy ír-
országi háziasszony Dublin-
ban délelőtt tíz órakor felül 
a fapados repülőgépre, és 
három hamburger áráért itt 
lehet délben Sármelléken. A 
belföldi vendégeket tekint-
ve jól állunk, Fürednek na-
gyon jó az imázsa, és 
szerencsére újra divatba jött 

a Balaton. Létrejöttek a 
négycsillagos hotelek saját 
balatoni reklámmal. Azt se 
felejtsük el, hogy Füred a 
hazai vitorlássport fellegvá-
ra, szintén hatalmas lehető-
ségekkel.

– Mit szól ahhoz bal-
oldaliként, hogy az idegen-
forgalomban Balatonfüre-
den is egyre kevesebbet ke- 
resnek az emberek?

– Közgazdaságilag érthe-
tő, hogy az éles versenyben 
a vendéglátók ott csökken-
tik a költségeiket, ahol tud-
ják. Ennek az a következ- 
ménye, hogy az idegenfor-
galomban a munkavállalók 
helyzete egyre rosszabb. Ket-
tészakad a város, egy réteg-
re, amely ennek a nyertese, 
és egy szélesebb rétegre, 
amely ennek a vesztese, aki-
ket minimálbéren foglalkoz-
tatnak, és még annak is örül- 
niük kell, hogy van munká-
juk. Ez a fiataloknak nyil-
ván nem vonzó, inkább el- 
mennek, ezért a város el-
öregszik. Újabb idegenfor-
galmi lehetőségeket kellene 
nyitni, reklámmal, adóked-
vezménnyel segíteni, mene-
dzselni a kisebb panziókat, 
vendégházakat, az önfoglal-
koztatókat, a családi kisvál-
lalkozásokat. Ez nemcsak 
füredi ügy, és minden meg-
oldás jobb, mint a munka-
nélküliek segélyezése.

– Kedvenc területe a test-
vérvárosi kapcsolatok.

– A fürediek kapcsolata 

a testvérvárosaikkal nem 
formális. Akik gyerekként 
jártak kint művészeti cso-
portokkal ezeken a települé-
seken, azok már felnőttként 
járnak vissza. Más kultúrát 
láttunk, tanultunk, mert nem-
csak shoppingolni voltunk 
külföldön. Az az ezernél több 
füredi, aki ott járt, vagy aki 
tagja az egyesületeknek, lát-
ta, hogyan élnek tőlünk nyu-
gatabbra. Ez nem szociál- 
turisztika volt, hogy nem 
lett volna pénzünk kimenni, 
hanem egy tanulási folya-
mat. Sok családi barátság 
szövődött az elmúlt húsz év 
alatt. A hat testvérvárosi 
egyesületből ötnek tagja, 
kettőnek alapító tagja is va-
gyok. Amíg utazási irodám 
volt, örömmel vittem ki cso-
portokat is. Biztos, hogy a 
turizmusunk is sokat profi-
tálhatna ebből a kapcsolati 
tőkéből, ha ügyesen élnénk 
vele.

– Hogyan ünnepli a ka-
rácsonyt?

– Mint bárki más. Egyre 
inkább azt gondolom, hogy 

a karácsony azért is fontos, 
mert ez az ünnep az igazi, a 
legbelsőbb emberi érzése-
inkről szól. Gyakran pótbol-
dogságokat keresünk, és 
nem tudunk őszintén, felsza-
badultan ünnepelni. A szere-
tet és a békesség, egymás 
megbecsülése az, ami a leg-
jobban hiányzik ma az éle-
tünkből. II. János Pállal ké- 
szült egy interjú sorozat Át-
lépni a remény küszöbén 
címmel. Karácsony előtt azt 
kívánom mindenkinek, hogy 
akinek nincs, annak is le-
gyen ereje vagy segítsége 
megtenni ezt a lépést, átlép-
ni ezen a képzeletbeli küszö-
bön, hogy békésen, boldo- 
gan köszönthesse a kará-
csonyt.

az Alföldön, Budapesten a 
Vajdaságban, a Kárpátalján, 
Szlovákiában, Szlovéniában 
és Erdélyben rendeztek meg. 
A balatonfüredi népdalkör 
2003-tól vett részt különbö-
ző szintű versenyeken, ötévi 
folyamatos munka után sike-
rült először bejutni a Kárpát-
medencei döntőbe.  
Ezt követően november vé-
gén a füredi népdalkör a 
nyugdíjasok Életet az évek-
nek Veszprémi Egyesületé-
nek kezdeményezésére részt 
vett Ajkán a kétszáz fős me-
gyei gálán is.
A megye legjobbjai között a 
Kék Balaton népdalkör Fü-
rich József és Dobos István 
szólójával balatoni és Galga 
menti dalokat énekelt. Kö-
szönet illeti Bónyai Mária 
zenetanárnőt, aki igen nagy 
lelkesedéssel készítette fel a 
füredieket a népzenei talál-
kozóra és a megyei gálára is.



Az Anna Grand Hotel boltíves oszlopcsarnokában rejtőzik a füredi panteon. A magyar irodalom színe-java emlékét őrzik a szép 
emléktáblák. De mit ér az emlékjel, ha nem olvassuk a műveket? Az írók csak az olvasók által élnek. S mikor legyen időnk 

olvasni, ha éppen nem karácsonykor, amikor kedvünkre lapozgathatunk a régi-új füredi halhatatlanok műveiben?

– Praznovszky Mihály –     

1.

Valamikor nem volt szokás elolvasni, de még 
csak meg sem írni az ilyen címzésű irodalmi 
műveket: boldog, gazdag Magyarországban leg-
feljebb az árvák és özvegyek voltak kedvelői a 
megható olvasmányoknak. Ám fordult egy na-
gyot a világ, karácsony estéjén több a könnyes 
szem Magyarországon, mint a boldog mosoly-
gású arc; ugyanezért az író sem mehet el közö-
nyös, hideg szívvel a karácsony romantikája 
mellett, még ha tolla mellett leskelődik is az 
unalom szörnyű veszedelme. Nem lehet e na-
pon az olvasónak másról írni, mint a karácsony-
fa lángjáról.

2.

Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez 
évben?
Régente ez igen fontos körülmény volt az ünne-
pi hangulatban, mert az emberek mégiscsak 
jobban szerettek fehér országutakon szánkázni 
messzi kis falvak világos ablakai felé, ropogós 
estéből havas vállal megérkezni a karácsonyi 
meleg szobába, télies eledelekkel vidítani átfá-
zott belsőségüket, a házaló betlehemesek sza-
kállán igazi hó fehérlését obszerválni, mély 
hóban bandukolni az istállólámpás után az éjfé-
li misére, mint ködből, sárból, nedvességből ér-
kezetten járulni a szentté vállott fenyőfához. 
Ez évben azonban hiába jósol a százesztendős 
jövendőmondó, sőt Herschel is nagy havazást 

a hónap végére, mindnyájunknak fekete kará-
csonya van már esztendők óta. Ha fölemelné 
valaki a házfedeleket Magyarországon ez es-
tén, annyi elgondolkozott, elmélázott, búban 
önfeledkezett arcot láthatna, hogy tán kételked-
ne abban, hogy a legpirosabb napot mutatja a 
kalendárium: tévedett István bácsi, tévedett az 
Obsitos, midőn naptárában e napra hirdette az 
öröm ünnepét.

3.

A mák és dió napja, mondja a régi szakács-
könyv, amelyből néha a nagyapám módjára 
ebédelni és vacsorázni is szoktam, hogy 
hosszú életkort élhessek a földön, mint általá-
ban a régebbi magyarok. A máktörő koloncnak 
vendéghívogató hangja volt, és minden házból 
kihallatszott döngése. A dió olyan jóízűen rop-
pant, mintha a bánatot törtük volna össze dara-
bidőre. Az asszonyhang, amely a zúzmarás 
ablakú konyhában kommandírozott, a legkemé-
nyebb férfit is meglágyította. A pajkos gyerek 
szorongva ült a suton, a komondor alázatosan 
ólálkodott az ünnepi illatokra, a pincében a hor-
dó igyekezett megtisztulni szennyeitől, mert ő 
is tudta, hogy e napon vérét veszik, a gyalogös-
vényen a postás csodálatos levelekkel közel-
gett, nyelves szomszédasszony békét kötött, és 
szakértelemmel jött a fazékfedelek fölemelke-
déséhez, a sütők átvizsgálásához, a patkók meg-
kóstolásához.
Nem volt olyan ház Magyarországon, ahol a di-
ós és mákos sütemények nem sikerültek volna 
e napon. Vajon termett-e elég mák, elegendő 
dió ez évben hazánkban, hogy mindenkinek 
patkó jusson az asztalára? A régi könyv azt 
mondja, hogy e sütemények nélkül nem érvé-

nyes a karácsonyi ünnep. Tán még a másvilági 
bíróság is valamiképpen felelősségre vonja az 
ünneprontót. Vajon mivel fog védekezni a ma-
gyar, aki a karácsonyi kalácsot elmulasztotta?

4.

A szeretet ünnepe, mondjuk mi, akik itt marad-
tunk egy olyan korszakból, amikor ismertek 
az emberek mindenféle elavult fogalmakat, 
megbocsátást, barátságot, gyengédséget, tiszte-
letet, szeretetet és egész lexikonát a szentimen-
tális érzéseknek, amelyekről utóbb kitűnt, 
hogy mind csak arra valók, hogy az ember lé-
tét, boldogulását gyengítsék. Mintha csak a 
gazdagok engedhetnék meg maguknak a szere-
tet luxusát, mutatja a világ képe, mert hiszen 
napjainkban egyedül nekik van módjukban 
szeretetüket kézzelfoghatóan is bizonyítani. 
Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt arat-
ni, könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, 
bús asszonyt felvidítani, elesett embert talpra 
állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, 
kézadással fizetni az álnokságért, szegénysé-
get enyhíteni, a homlok mély redőit elsimogat-
ni, vad, keserű szívbe emberséget oltani, szilaj 
szemét a gyűlöletnek enyhíteni, bujdosó nyo-
mornak halk, észrevétlen léptekkel utánamen-
ni, a magányosan sírdogálókat gyengéden 
felkeresni, rongyos gyermeket átkarolni, a híd 
karfája fölött merengő asszonyféléhez szíve-
sen szólani, megfogni az elkeseredett kezet, 
megállítani a bűn felé tántorgó lépést, fölemel-
ni a fejét annak, aki lehajtott fővel keresi a leg-
magasabb ágat, amelyre felköthetné magát – 
ez volna a gazdagok dolga a világon. – Nem, 
ez a dolog a szegényeké, akiknek maguknak 
sincs semmijük.

Krúdy Gyula
Karácsony este

Egy jég a tó. Így fagy be majd e hív
e minden lenge szellő
szavára milljó fénnyel felszökellő
leomló tiszta szív!

Illyés Gyula
Fagy

Hullik a hó és változik fehérre
tartósan már a tágas dombvidék.
Csupán a tó lesz annál feketébb,
minél sűrűbben dől a hó beléje.

Illyés Gyula
Hó a tóba

Ez a világ amilyen nagy:
embertársam oly bolond vagy.

Élvezhetnéd itt a csöndet,
mely a lombok közt köszöntget
kvaterkáznyi, beszélgetnyi
akad itt boldogság annyi,
hogy egy életre is elég;
de munkádban ne légy cseléd
csak okosan tedd a dolgod:
világítson minden homlok,
ragyogjanak föl a szemek:
kolbász ide, szalonna,
sült krumpli is jó volna,
néhány falat, jó sunka:
pihenésre jó munka.

Itt minden jobban esik,
itt maradunk szüretig;
örökre itt maradni
jó volna Sanyi, Andi.

1983.

Szeretettel jegyzé:
Dezső bácsi

Keresztury Dezső
Füredi pincevers



Jézus tettei és szavai ékesen bizonyítják, 
hogy a bűnt mindenkor el kell utasítanunk, vi-
szont a bűnöst szeretnünk kell. Ezzel szem-
ben csupán két magatartás lehetséges. Az 
egyik, hogy teljes egészében tagadom a bűn 
létezését, vagy a másik magatartás, mely a bű-
nöst maradéktalanul azonosítja bűnével, s 
eszerint jár el vele szemben. Talán monda-
nom se kell, hogy mindkét magatartás alapve-
tően „Jézus-ellenes”.
Ha szeretünk valakit, vallotta Jézus, egyúttal 
őt is szeretjük. Hasonlóképpen – a föntiek ér-

telmében –, ha megvetünk, kiközösítünk egy 
bűnöst bűne miatt, valójában Jézust vetjük 
meg. Jézust ítéljük életfogytiglani száműzetés-
re. Jézus semmi kételyt nem hagyott efelől, 
amikor egy lépéssel még tovább ment, s egye-
nesen megkövetelte, hogy még ellenségün-
ket is szeretnünk kell. Ezt a követelést, 
„kemény szót”, mely ugyanakkor a parttalan 
szelídségre és szeretetre kötelez, nagyon ne-
héz kiforgatnunk. A legtöbben – kellő „érzék-
kel” – nem is ezt teszik. Csupán elmennek 
Jézus idevágó szavai mellett. Nem hadakoz-
nak vele, csupán megkerülik. A mai farizeu-
sok ennyiben kétségtelenül diploma- 
tikusabbak a hajdani farizeusoknál. „Tanul-
tak” elődeik visszatetsző, nyílt szembenállásá-
ból. Jézus azt mondta: mindenkit szeretnünk 
kell, s hozzáfűzte, könnyű szeretnünk azt, 
aki maga is szeret minket. És meghúzta a va-
lódi, az egyetlen létező szeretet határtalan ha-
tárvonalát: „Szeressétek ellenségeteket”. S 
ebben a kérdésben nincs kivétel, nincs helye 
semmiféle magyarázkodásnak. Persze a mai 
farizeus kifinomultabb a tegnapinál. A mai fa-
rizeus „hisz” Jézusban – némi kis kiigazítás-
sal, pontosabban: megkerüléssel, elhall- 
gatással. Ha nagyon szorul a kapca, gyarlósá-
gára hivatkozik. Csakhogy itt nem arról van 
szó, hogy szeretetemben gyarló és „váloga-
tós” vagyok a gyakorlatban, hanem arról, 

hogy elismerem-e a jézusi elv igazságát. Azt, 
hogy amennyiben nem szeretem szívem mé-
lyéig azt, aki bűnös módon megbántott, való-
jában rosszabb vagyok nálánál. Ezt tudnom 
és éreznem kell, mert ha nem, kirekesztem 
magam a szeretet jézusi forradalmából. Meg-
tehetem, de ezzel csak saját szívemet nehezí-
tem, fosztom meg a végső egység vigaszától. 
Mert a mennyei asztalt Isten mindannyiunk 
számára terítette meg, s ki tudhatná, hogy an-
nál az asztalnál nem éppen ellenségünk lesz-
e a tőszomszédunk.
Szálljunk alá hát minél előbb a szeretetben, 
abban a szeretetben, ami egyedül érdemli 
meg nevét. Mivel a földön a „szentek egysé-
ge” nem más, mint a „bűnösök egysége” a 
kölcsönös szeretet jegyében.

Hogy várunk, van mire várnunk –
talán enyhíti árvaságunk,
talán enyhíti rossz kedvünket,
ha meg is próbálja hitünket.
Az se hihető, hogyha nyár lesz,
a kővé fagyott földből sár lesz,
hasonlóképpen nem lehetetlen,
hogy hitet nyer a hitetlen.
Szívünk, szavunk is ínséges.
De az Úristen hűséges.

Mezei Katalin
Angyali üdvözlet

Ott, abban a háborúban
megöltek
kétszázhetvennégyezer 
ötszázhatvannyolc 
krisztust öltek meg.
Vonjunk le ebből
harmincezer hatszázkilencvenegyet
azokat, akik maguk is öltek.
Marad
kétszáznegyvenháromezer 
nyolcszázhetvenhét,
azaz 243 877.

Nézzetek szét.
Tudjátok meg, mikor születtek.
Az mind Karácsony.

Az Úr
sokszülött fiát
Istentelenül sok fiát
adja értünk.

(Quasimodo különdíjas vers, 2002)

Balla Zsófia
A képernyő imádása

Hamvas Béla
Fák

Pilinszky János
A bűn és a bűnös

A koloskai hárs heroikus fa. Nem szép. De 
az élet erejének nagyszerűsége: nincs ilyen 
se Homérosznál, se szoborban, sem a bee-
thoveni zenében, sem Nietzsche filozófiájá-
ban, sem a caesari sorsban. Ez a néma 
küzdelem, amit egyedül küzdött százötven 
évig itt, kedvezőtlen hegyoldalon, rohamos 
esők, marcangoló szél, lezuhanó kövek kö-
zött, óriási tömbök alatt egy szűk völgyto-
rokban. Meg kellett magát feszítenie, 
elvesztette minden formáját, meg kellett al-
kudnia, nem volt szabad könyörületet is-
mernie, pillanatra sem, kegyetlen nyu- 
galommal, előrelátással és kitartással tu-
dott csak szüntelenül nőni, s ma, mikor 
már győzött, harcán már túl van, ráncosan 
megviselve, megnyomorítva tud ilyen 
egészséggel nevetni, nevetni. Mit tudnak 
még neki mondani az életről ezek után, 
amin ő nem nevet? Mivel fenyegethetik 
még? Mitől félhet még? Történhetik még 
vele valami, aminél rettenetesebbet nem 
győzött le és nem élt át? Mi az, meghalni? 
Mi az, félni a haláltól?



– Húzd rá! – ordíta a vén halász, s azzal teljes ere-
jéből rárántotta a legénység a kötelet. A hátrama-
radt haltömeg csak kifordult a hálóval együtt. 
Ott volt a fogas-király is. Gyönyörű példánya fa-
jának. Több volt negyven fontosnál, aminőt min-
den húsz évben fogtak egyszer, azt is csak 
régen. Erős fejével csakugyan keresztülszakítot-
ta a hálót; hanem tüskés úszszárnyaival bele-
akadt a bogokba, s nem tudott elmenekülni. 
Mikor kirántották, pofon vágta a farkával azt az 
egyik legényt, úgy, hogy hanyatt-esett a jégen; 
hanem ez volt aztán az utolsó hőstette. A másik 
percben már halva volt. Eleven fogast még nem 
tartott senki a kezében. Azt tartják, hogy amint a 
vízből kiveszik, a léghólyagja megreped, s ak-
kor megszűnt élni.
Ennek az egynek a kézrekerítése nagyobb öröm 
volt a halászok közt, mint az egész gazdag fo-
gás. Régen üldözték már. Ismerőse volt mind-
egyiknek, a gonosz halpusztítót. Az a rossz 
szokása, hogy csak a saját nemzetbelit szereti 
megenni. Azért ő a fogas-király. Mikor felbontot-
ták, akkor is két szép nagy fogast találtak a gyom-
rában, amiket nem rég nyelhetett le. Olyan 
vastag hája volt, mint a süldőnek; gyönyörű 
aranyszínű, s a húsa fehér, mint a gyolcs.

– No, nagyságos uram, ezt az egyet elküldjük a 
nagyságos asszonynak! – monda a vén halász. – 
Becsomagoljuk egy ládába jég közé. Egymaga 
lesz egy szekérrel. Nagyságos uram ír hozzá egy 
levelet, s megírja benne, hogy ez volt a fogas-ki-
rály. Aki ebből eszik, királyhúst eszik.
Mihály megdicsérte az ötletet, s biztatást adott, 
hogy meglesz érte az áldomás.
Mire a fogással készen voltak, a rövid téli nap-
nak is vége volt már, de csak az égen, de nem a 
jégen.
A jégen most kezdődött még az élet.
A szomszéd falvakból Siófokból, Szántódról, Za-
márdiból, Füredről, Arácsról, Csopakról jött a 
népség szánkókkal a jégre kosárral, tarisznyával, 
kulaccsal; a kulacsban bor, a tarisznyában malac-
pecsenye, a kosár halat vinni való. Mire a halá-
szok hozzákezdtek a kifogott zsákmány 
osztályozásához, egész sokadalom támadt körü-
löttük.
Ha lement a nap, nádból fáklyát csináltak, tüzet 
raktak a jégen, vásárt ütöttek a halra. Potyka, csu-
ka, harcsa, kárász, mind szegény embernek való. 
Bécsbe, Pestre csak a fogast meg a süllőt viszik, 
amit drágán megfizetnek; a többit potom áron ad-
ják. Még így is nyereségük van. Ezzel az egy hú-
zással valami háromszáz mázsa halat rántottak 
ki. Ez a Timár igazán szerencse fia.
Ami halat most el nem hordanak, azt kosarakra 
garmadolva beviszik a raktárba, s onnan hordják 
el majd szekereken a veszprémi vásárba.
Timár egy jó estét akart szerezni az összegyűlt 
népségnek. Lehozatott egy tíz akós hordót a jég-
re, azt csapra üttette, s felszólította a halászmes-
tert, hogy csináljon halászlevet, amihez csak a 
mestere ért.
Egy roppant, akónyi bográcsba beleaprítják a ki-
válogatott halat, aminek nem szabad sem kövér-
nek, sem szálkásnak lenni, nem jön abba egyéb, 
mint a halnak a saját vére, paprika marokszám-
ra, meg vöröshagyma. Hanem aztán van annak a 
keverésmódjában valami mesterség, amit csak 
az ért, akinek tudománya van hozzá, hogy azt utá-
na csinálni nem lehet.
Ebből a jóból még Timár úr is bámulatos sokat el-
fogyasztott.
S ahol jó bor foly, és halászlé készül, ugyan a ci-
gány hogy maradna el onnan?
Egyszer csak ott terem egy barna sereg, helyet 
csinál egy kosár tetején a cimbalmának, s ráránt-
ja az uraság nótáját:

Jaj, de szakad ez a húr!
Majd megfizet ez az úr?

S ahol cigány van, virgonc menyecske és tüzes le-
gények, a tánc hogy maradna el onnan? A jég há-
tán egyszerre csak olyan dáridó támad, hogy hét 
falura szól. A nádtüzek mellett nyalka párok rik-
kontgatva járják a Szent Dávid táncát. Egyszer 
Timár azon veszi észre, hogy őtet is elkapja egy 
kackiás menyecske, beviszi a táncba s úgy meg-
forgatja, ahogy csak illik. Timár táncolt.
A szép téli éjben messze világlottak a jégtükrön 
az örömtüzek. A mulatság a jég hátán majd éjfé-
lig tartott.
A halászok akkorra lettek készen a fogott hal be-
hordásával a raktárba.
Akkor aztán a jókedvű népség is hazaoszlott, sű-

rű rikoltozással éltetve a mulatság gazdáját, a bő-
kezű Levetinczy urat.
Timár még azután is fennmaradt addig, míg Ga-
lambos a fogas-királyt becsomagolta a deszkalá-
dába jég és széna közé, s a ládát leszegezte. Azt 
feltették a szekérre, melyen Timár idejött, s a ko-
csisnak meg lett mondva, hogy legyen készen, 
mert rögtön indulni fog haza Komáromba; a hal-
küldeménnyel sietni kell.

Jókai Mór
Az arany ember

Barátom, milyen volt a nyár,
méz és arany folyamvidék,
a föld virulni küldte fel
anyaölének melegét,
amit a nap férfiheve
pazarlón reá tékozolt,
de búcsúzik, a hegy mögött
gyülekeznek a záporok.

Ősz ez bizony, utólszor még
aranyfürdőbe hív a nyár,
vasárnap zsong, zsoltározik
a szőlődombok hajlatán,
reggel óta várok, lesek:
nem jön? mégis megérkezik?
de csak árnyak szállnak felém,
ingem kihűlt, esteledik.

Esteledik, alkonyodik,
már csak a magány simogat,
csak a magány irgalmas még,
kegyelmébe visszafogad,
nincsen vélem már senki sem,
csak a sercegő gyertyaláng,
megkezdem száraz kenyerem,
mint az utolsó vacsorát.

Bizony barátom, este lett,
dúdolgatom az ősz dalát,
s hantomra szórja majd a tél
engesztelő fehér havát.

Balatonfüreden, 1952

Féja Géza
Füredi présházban

Valamikor a fürdőtelepre készülő falubeli-
ek azzal búcsúztak otthonmaratottaiktól: 
„Lemegyek Savanyúvízre!”
Volt tehát valamely vállalkozás jellege az 
ilyen útnak. Idő, alkalom kellett hozzá, 
valósággal kirándulás számba ment s in-
kább vasárnap került rá sor, amikor a sé-
tány padjain üldögélők „üde színfolt”-nak 
vélték a „térzene” pavilonja körül sétáló 
„jó falusi népet”. Hétköznap legfeljebb a 
hivatalbeli urak jártak le barátaikhoz, a te-
lepi orvoshoz, a patikushoz egy-egy ta-
rokkpartira, de a „falufürediek” enyhe 
fejcsóválással kommentálták az ekkora sé-
tával járó káros szenvedélyt. Hiszen gya-
log mégis pár kilométer, s kinek jut erre 
ideje permetezés, kapálás idején.

Lipták Gábor
Füredi tudósítás



Gyurkovics Tibor
Lugas Füreden

Déry Tibor
A napok hordaléka

Tudom-e, tudom-e
a végtelen helyét?
Azt a pontot,
hol zászlót bont a szél.
Hol zászlót bont a nap,
s a szél égig ér.
Jegenye utcában jártam tegnap.
Ez a hely végtelen.
Lehetne bárhol:
múlt, jövő, jelen.
Az idő mindent összekarcol
a fényes üvegen.
Halápi utcában jártam tegnap.
kis balatonfüredi utca.
(Megváltotta nevét
egy festői utra)
S mégis övé a zászló,
a végtelen útja.
Ki vándorol megáll
újra és újra.

Kondor Ilona
Kis balatonfüredi utca

A „Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt 
Vörösmarty beszélyének hősei, a „füredi szívha-
lászok”sétáltak a választott hölgy után, a Kisfa-
ludy színház romjai, Jókai és Blaháné 
léptékének nyoma az erdőben: ez a legtisztább 
magyar biedermeier.
De a táj is szelíd, mintha a betegek, akik e fák 
alatt, e forrásnál, világoskék égbolt alatt keres-
nek gyógyulást beteg szívüknek, megszelídítet-
ték volna a természetet. A táj hozzászelídült a 
betegekhez: kissé sápadt és nemesen ernyedt, 
mint mindenki, aki már megismerte a halál első 
könnyű, udvarias érintését. Nyájas táj, hívogató.
Ezt mondja: „Ne siess. Pihenj. Hallod a fák zú-
gását? Valamit üzennek.” Az ember megáll, hall-
gatja a zúgást, s egyszerre megérti, hogy kár 
volt sietni.

Összeállította Praznovszky Mihály

Márai Sándor
A magyar biedermeier

Tompa, kisvárosi este.
Keserű fény.
Nem így gondoltam
én.

Leüllepedtek a nap szemcséi,
mint az iszap.
Megvárom, amíg fölszáll,
ami igaz.

Rárakódott a székekre
az este.
Mellemre a bánat
rá van tekeredve.

Madonna jön.
Miért ne jönne.
Otthon rendben a ház,
a kölke.

Ők az igazi bűnösök.
A tiszták.
Férjüket nem szeretik,
senkit se inkább.

Így élnek délceg fejjel,
kevélyen.
Nekem nem ilyen
a feleségem.

Egy nóta száll.
A dobos
alig érinti a fémlemezt.
Irtózatos

a csönd a mozdulat
mögött.
Kevés a tér
a fejem fölött.

A levegő kevés,
az ég,
ezt mondanám,
ha valamit mondanék.

Szerettem ezt a pincért.
Lábán fekete zokni.
De lehet-e
egy pincérben csalódni?

Nem végső,
beteges
dolog, ha az ember idegenek közt
is társat keres?

Mert rádől a magány,
mint a fa
s nem sikerül álarcaival
se mosolyognia.

Ha ablakomból este kilenc tájt a Balaton fö-
lött átnézek a somogyi partra, egy se vége, se 
hossza fénycsík pillog rám barátságosan hu-
nyorgó sárga pikkelyekből Kenesétől nagy ív-
ben Siófokon, Zamárdin át majd Szántódig. 
Itt eléje ugrik a Tihanyi félsziget, két púpja 
között az apátság zöld bogárkafényével. Ha 
kimerészkednék a kertbe, a baluszter mellé – 
ha vállalnám a nyári éjszaka álomittas kaland-
ját –, a félsziget macskafarka fölött Fo- 
nyódig követhetném a lámpafények litániá-
ját, Fonyódig vagy még azon is túl. De va-
jon az még mindig a somogyi part-e, vagy 
már átváltott az innensőre?... ó, huncut bi-
zonytalanság, mely létünket hintáztatja a Tu-
dás és a Semmi két hegyfoka között, az 
égitestek szóródó fényében. Mint a hangya, 
mely az önmagánál nagyobb tojást is el bírja 
vonszolni, cipeljük magunknál nagyobb remé-
nyeinket, bizonytalanságunk egyedül hatékony 
antigénjeit.
Talán mégiscsak a somogyi part?
Hát nem mindegy?
De hátha a Léthe partja?
Akár így, akár úgy, mondom magamban, ami-
kor éjjel háromkor fölkelek íróasztalom mel-

lől, ideje lefeküdni. Vagy előbb merészked- 
jem ki a kertbe, még egyszer szemrevételez-
ni földi, égi vagyonomat? A túlsó part élő 
lámpafénysorát s fél fordulattal balra, há-
zunk antennája fölött az ott veszteglő Gön-
cölszekeret? Orromnak a hársfa illatát, a 
levelek kislánycsevegését fülemnek, talpam-
nak a fű alázatát, egyszóval mindazt, ami rö-
vid érzékeimmel s ugyancsak rövid tudá- 
sommal elérhető?
De éjjel három óra van. Vagyis?
Tudható, mondom magamnak, hogy az em-
berek ilyenkor már nyugovóra térnek, még a 
somogyi parton is. Csodálkozol, hogy a lám-
pasor kialudt, s kihunyt az apátság bogárka-
fénye, sőt az innenső oldalon a Marina- 
szálló tetőterasza is, már csak a kihalt utcák 
őrtüzei égnek. Kihalt utcák? Csodálkozol, 
hogy az ember esendő s éjszakánként gyön-
geségében lehunyja szemét? S annyira pártol-
nád világunkat minden csalódásod ellenére, 
hogy hallhatón mormolva elátkozod anten-
nád fölött a Göncöl szekerét s körülötte a többi 
csillagot, amiért üres tüzeiket lobogtatva elő-
reláthatólag túl fogják élni a földi eszméletet?
Tehát rosszul esik, hogy odaát a lámpák kialudtak.



Gyermekkorom karácsonyát
mindhiába várom,
régen elszállt, szertefoszlott,
mint reggel az álom…

Azt a titkot, azt az érzést
gyakran felidézem,
gyermekkorom karácsonya 
milyen is volt régen.

Kemencében sült a bejgli,
szállt a kalács illat,
titokzatos varázsa volt
minden karácsonynak.

Fenyő ágán ült egy angyal
csengettyű volt hangja,
fülembe cseng, most is hallom,
mintha titkot súgna.

Gyertyafényben ringatózott
kicsi fenyőnk ága,
fel is ültem képzeletben
a zöld körhintára.

Díszítette minden ami
ehető volt rajta,
ezüstdió, mézeskalács,
apró piros alma.

Csillagszóró mikor kigyúlt:
csillagait szórta,
szemünket az öröm fénye
mindig beragyogta.

Szeretet gyúlt a szívünkben
melegsége áradt,
titokzatos varázsa volt
minden fenyőfának.

Gyermekkorom karácsonyát
újra megtaláltam,
lelkem mélyén őrzött álmot,
nem hiába vártam.

Látom a fényt a kisgyermek
ragyogó szemében,
megújul az örökélet
minden születésben.

Bódi Irén füredi gyermek-
vers és meseíró. Vers- és me-
segyűjteményében – Benned 
lakozik, Varázsgömb – min-
dig győz a jó és ráirányítja 
szemünket az igazi csodákra.

Gyurkovics Tibor 77 évesen hunyt el. 
Kevesen tudták róla, hogy pszicholó-
gusként végzett és dolgozott egészen 
1968-ig, attól kezdve csak írásaiból 
élt. Szenvedélyesen kötődött a Bala-
tonhoz, Füreden majd Lovason volt 
nyaralója. Az édesanyjával az ostrom 

alatt, amikor az égen liberátorok, amerikai bombázók szálltak, Füre-
den bujkált. Kedvence, az igazi mákosguba – amihez még akkor is be 
lehetett szerezni az alapanyagokat – mentette meg az életét, mesélte 
Füreden az egyik nyári látogatásakor. 1988 és 92 között a veszprémi 
Petőfi színház dramaturgjaként dolgozott. Újságszerkesztő, a Lyukas-
óra című verses tévéműsor állandó szereplője, majd a Lyukasóra című 
lap alapítója. Elnöke volt a Magyar Írók Egyesületének, Kossuth-dí-
jas, József Attila-díjas. Füreden sokan ismerték és szerették. 2003-ban 
az Anna-bálon elsőként vehette át a Kiss Ernő-díjat munkássága elis-
meréseként. Sok műfajban alkotott, de mindig visszatért a vershez, 
mert mindenre van vers, vallotta. Hihetetlenül szellemes, sziporkázó, 
sokszor ironikus, szórakoztató társasági ember és igen termékeny, sok 
műfajú író volt. Gyászolja felesége, négy lánya, tizenhét unokája és a 
magyar író és olvasó társadalom.

Régóta ismerem Ökrös 
Gézát, gyakran találkozunk 
különböző kulturális esemé-
nyeken, mivel mindketten a 
múzsák kedveltjének érez-
zük magunkat, de a kapcso-
latunk eddig mindössze any- 
nyira futotta, hogy barátsá-
gosan üdvözöltük egymást 
és váltottunk néhány szót. 
Számomra mindig szimpati-
kus volt, ahogy termetes 
alakjával meghúzódott vala-
melyik sarokban, a szája 
szögletében ott bujkált egy 
játékos mosoly, megfontolt, 
halk szavai bizalmat és de-
rűt ébresztettek a körülötte 
lévőkben. Úgy éreztem, va-
lahogy nem illik bele ebbe a 
hangoskodó és tülekedő vi-
lágba, mégis azt gondoltam, 
hogy nélküle nem lenne tel-
jes az, ami körülöttünk ma-
napság történik.
Novemberi, sápadt nap-
fénnyel simogató délelőtt 
ballagok föl hozzá a Feren-
csik János utcába. A terasz 
előtti diófáról már lehullott 
a levél, a dió gondosan vöd-
rökbe gyűjtve a fal mellett 
vár további sorsára. Végig-
kísér a házban, aztán följu-
tunk a szentélybe, az emele- 
ti műterem csöndes magá-
nyába. A tervezett, rövid kö-
rülnézésből majdnem egy- 
órás, érdekfeszítő eszmecse-
re lesz. Olyan lebilincselően 
tud beszélni a képeiről, a 
művészi hitvallásáról, a gon-
dolkodásmódjáról, a világlá-
tásáról, hogy megszűnik 
körülötte az idő. Az az idő, 
ami szerinte csak illúzió, 
mert a már nem létező múlt-
ból és a még csak elképzelt 
jövőből áll össze. Sorra ve-
szi a falhoz támasztott vagy 
székre fektetett képeket, és 
mindegyikről átéléssel, 
ugyanakkor meglepő tisztán-
látással és őszintén beszél. 
Több félbe maradt fest-
ménnyel is találkozom, ez 
azért van, magyarázza, mert 
elégedetlen volt a munkájá-
val. Ezeket időnként előve-
szi, újra nekilát, és külön- 
böző utólagos beavatkozá-
sokkal megpróbálja megta-
lálni a keresett egyensúlyt. 
Ha sikerül, megnyugszik, ha 
mégsem, akkor ismét félre-
teszi. Néhány már több éve 
vár a sorára, várja, hogy lét-
rehozójával tökéletes rezo-
nanciába kerülhessen, hogy 
megnyugvást és harmóniát 
sugározhasson magából.

– Mintegy tíz évig jár-
tam Veszprémbe, egy úgyne-
vezett szakkörbe, ahol Orr 
Lajos szobrászművész mel-
lett néha a felesége, Egri Er-
zsébet festőművész is tartott 
nekünk foglalkozásokat. Tő-
le hallottam először alapos 
elemzést a színek kifejező 
erejéről és harmóniájáról. 
Akkor jöttem rá, hogy min-
den csak az ellentettjével 
együtt érvényesülhet, és ez 
teljes mértékben vonatkozik 
a színekre is. Lámpával 
megvilágított papírlapokon 
demonstrálta számunkra a 
színek ellentétét és összetar-
tozását. Nekem ez rendkí-

vül izgalmas fölfedezés 
volt, az elmélete nagy hatás-
sal volt rám, akkor értettem 
meg valamit, amit azóta is 
minden képemen ki akarok 
fejezni: a tökéletes egyen-
súlyt, mert csak innen lehet 
továbblépni a kiteljesedés 
útjára. Úgy éreztem – és 
most már tudom is –, hogy 
olyan útravalót kaptam, ami 
egy egész életen át elkísér 
majd. Ekkor éreztem elő-
ször – bár még nem teljesen 
letisztulva, de annál határo-
zottabban –, hogy merre kell 
tovább mennem.
Eleinte gyakran járt szakkö-
rökbe, továbbképzésekre, de 
amióta megtalálta az általa 
képviselendő irányt, nem 
szívesen figyel másfelé. Azt 
mondja, nem akarja, hogy 
bármi is befolyásolja, csak 
azt tartja igazi értéknek, 
amit önmagából ki tud hoz-
ni, mert ha nem így törté-
nik, akkor elveszti azt a 

belső erőt, amit folyamato-
san érez, ami alkotásra inspi-
rálja. Hosszú éveknek kel- 
lett elmúlnia, amíg gondola-
tait újra- és újrarendezve las-
san megszületett a művészi 
filozófiája. Vallja: meg kell 
találni az egységet, a teljes-
ség harmóniáját és ezen be-
lül megteremteni azt a 
feszültséget, amit még elbír, 
amitől nem esik szét az al-
kotás. S ha ezt sikerül elér-
nie, akkor megnyugodva füg- 
geszti föl a bekeretezett ké-
pet a falra.
S ez a fal lehet Balatonfüred 
valamelyik kiállítóterme, de 
lehet akár valahol Finnor-
szágban is, mert gyönyörű 
képei először szűkebb pátri-
áját, a várost, aztán a megyét, 
majd az egész országot meg-
hódították, s csak idő kérdé-
se volt, hogy a határon túl is 
bemutatkozhasson.

– Jóval több, mint száz 
kiállításon részt vehettem 

Balaton Szabadidő és Konferencia Központ

Dec. 20. 16:00 Kispályás teremfoci torna
Dec. 21.   9:00 BSC – Géniusz Tata sakk verseny

BKC – PLER NB I kézilabda
Dec. 27. Kispályás teremfoci torna
Dec. 28. Korona Kupa teremfoci torna
Dec. 29. 18:00 Magyarország-Szerbia kézilabda

már – soha nem tartottam szá-
mon őket. Eleinte minden 
egyes megmutatkozás nagy 
élmény volt, de már egé-
szen másképp állok ehhez. 
Tudatosan vissza akarom 
szorítani magamban a hiúsá-
got, mert rájöttem, hogy az 
igazi értékek egészen más-
hol keresendők. Számomra 
legfontosabbá az alkotás 
iránti alázat vált. Az az első-
rendű célom, hogy minél 
jobban belelássak a világba, 
a létezés titkaiba, és elfogad-
jam azt, amit ezáltal kapok.

– Mit jelent a neved előtt 
az Irázi?

– Huszonöt évesen Vész-
tőről, Békés megyéből szár-
maztam ide Füredre, 1966- 
ban. Körös menti szülőfa-
lumban vagy száz Ökrös ne-
vezetű család él, valami 
módon meg kellett külön-
böztetni, hogy kiről van épp 
szó? Az volt a szokás, hogy 
a feleség lánykori nevét is 
hozzábiggyesztették az Ök-
rös családi névhez. Én a csa-
lád eredetének kutatása 
során ráleltem egyik ük-ük-
anyámra, aki valamikor a 
XVIII. században élt, és Irá-
zi Rebekának keresztelte a 
pap. Nekem megtetszett az 
Irázi név, jól hangzik az Ök-
rössel együtt, így festőként 
mindig használom ezt az 
előnevet is.
Amikor elköszönök tőle, 
még gratulálok az országos 
nívódíjához, a sok rangos ki-
állításhoz, ahol már profi 
művészekkel szerepelhetett 
együtt, s a derűs színek és 
formák harmóniája által 
megtelt szívvel, lassú léptek-
kel indulok hazafelé.



Rázva vagy keverve? 
Bizonyára ismerős a név: Bond! James Bond. Mindenki tud-
ja, hogy Vodka Martinit rendel még akkor is, ha éppen Izlan-
don egy jégből készült szállodában italozgat a bárpultnál. 
De vajon mit inna James a karácsonyfa mellett hintaszékben 
üldögélve elegáns fürdőköntösében, miközben a kandalló-
ban izzó parázs tüze melegítené át szívét, füstje pedig a ké-
ményben tartózkodó ellenséges kémeket űzné ki a lakásból?
Biztos váltana, hiszen nincs jobb, mint amikor valaki a „cső-
rikés” bögréjéből éppen forró csokit szürcsölget. És ha már 
forró csoki, akkor biztos, hogy inkább keverve, mint 
hogy rázva…

Kentucky Hot Chocolate
Hozzávalók:
4 cl Bourbon whisky
2 cl barna kakaó likőr
2 dl tej
5 teáskanál kakaópor
4 cl tejszín
Elkészítési idő: 5 perc

A tejet és a tejszínt forraljuk fel és keverjük el benne a kakaó-
port, majd öntsük hozzá a whiskyt és a kakaólikőrt is. Te-
gyük „csőrikés” bögrébe, majd szórjunk a tetejére kakaóport 
és már fogyaszthatjuk is.

Gyerekek kedvence lehet:
A gyermekek részére is készíthetünk finom koktélt, noha 
nem alkoholos, csak mentes változatával.

Cranberry Punch
Hozzávalók:
1 liter áfonyalé
2-3 evő kanál méz (ízlés szerint)
Frissen reszelt szerecsendió 
Fahéj rúd
Elkészítési idő: 15 perc

Az áfonya levet felforrósítjuk, majd hozzáadjuk a mézet, 
majd addig hevítjük, amíg a méz el nem olvad. 3 evőkanál 
méz esetén az ital selymesebb lesz. Ezután poharakba tölt-
jük. Reszeljünk rá egy kis szerecsendiót, majd egész fahéj-
rúddal díszítve máris fogyasztható az egész családnak.

Mitev Viktor igazi hangulatfokozó karácsonyi koktélja, amit 
külön a Balatonfüredi Napló olvasóinak alkotott.

Cinnamon Cream Milk
Hozzávalók:
1 liter tej
8-10 rúd fahéj
1 evőkanál barnacukor
2 dl whisky krémlikőr
Elkészítési idő: 3 óra

A tejet forraljuk fel, majd adjuk hozzá a barnacukrot. Te-
gyük bele a 8-10 rúd fahéjat, majd jól hűtsük le. 3 óra pihen-
tetés után, öntsük fel a whisky krémlikőrrel, majd jól 
keverjük el. Töltsük pohárba, majd díszítésként reszelt fahé-
jat szórjunk a tetejére.
Békés és szép karácsonyt kívánok mindenkinek!

– Mitev Viktor –
 www.mitevviktor.hu

A keresztény liturgia sze-
rint az Üdvözítő-varázs, az 
advent, a karácsonyt, a szü-
letést megelőző felkészülési 
idő. Az advent, ami évszáza-
dokon keresztül az áhítat, a 
böjt és az absztinencia je-
gyében telt, tágabb értelem-
ben a reményteli várakozás 
és lelki felkészülés ideje. A 
régi népszokások ma már a 
nagyobb városokban telje-
sen feledésbe merültek. Ma 
már kevesen építik meg Lu-
ca székét, s november utol-
só napján, András napkor 
kevés hajadon álmodja 
meg, ki lesz jövendőbelije. 
Ma ezt az időszakot inkább 
az általános ajándékvásárlás 
izgalma és fáradsága, a 
többnapos ünnepre való ké-
szülés gondjai teszik ki. Az 
adventi koszorú is elvesztet-
te szimbolikus jelentését, és 
inkább az ünnep esztétikai 
hatású díszítőelemeként asz-
taldíszként alkalmazzák.
Az első adventi koszorú 
gyertyái 1890-ben, egy né-
metországi árvaházban gyúl-
tak meg. Az árvaház lelki- 
pásztora egy akkor világítás-
ként használt kör alakú ab-
roncson minden nap eggyel 
több gyertya meggyújtásá-
val jelezte a karácsonyig 
hátralévő időt. Ezt váltotta 
fel a fenyőgallyakból, illet-
ve szalmából készített ko-
szorú négy gyertyával, ami 
az advent négy hetét jelzik. 
Minden vasárnap eggyel 
több gyertya fénye ragyogja 
be a lakást.
Az adventi koszorú jellegze-

Hit, remény, szeretet, öröm

Ebben a korban, az 1870-es 
évektől terjedt el Európában 
a karácsonyi képeslap. „Fel-
találása” egy feledékeny lon- 
doni múzeumigazgató nevé-
hez fűződik. 1843 decembe-
rében már nem maradt ideje 
személyes jókívánságokat ír-
ni barátainak, ezért úgy dön-
tött, hogy 1000 darab rajzos 
üdvözlő kártyát fog nyom-
tatni.
Karácsonyfát először a vilá-
gon állítólag Luther Márton 
állított a gyermekeinek 1536-
ban. Hogy nálunk kit illet 

Azok az 1800-as évek

az elsőség, nem tudjuk biz-
tosan. De ez is az 1800-as 
években történt, pontosab-
ban 1824-26 táján. Valószí-
nűleg közel egy időben 
ragyogtak fel az első kará-
csonyfák gyertyái Brunsz-
vik Teréz grófnő (a magyar 
óvodai ellátás megalapítója), 
József nádor harmadik fele-
sége: Mária Dorottya würt-
tembergi hercegnő és báró 
Podmaniczky Frigyes édes-
anyja, Noszticz-Jankendorf 
Eliza szalonjában.

A karácsonyfák elmaradha-
tatlan dísze a szaloncukor. 
És hogy miért nevezzük sza-
loncukornak? Azért, mert a 
fenyő, amelyet a csillogó pa-
pírba csomagolt csemege dí-
szített, az akkor divatba jött 
fogadószobákban, azaz sza-

lonokban állt. Ezt a karácso-
nyi finomságot már Jókai 
Mór is ismerte és szerette, 
bár ő még szalonczukkedli 
néven írt róla. 
Jókai több regényében is ol-
vashatunk a korabeli szil-
veszterek „ördögi italáról” a 
krampampuliról. Például A 
mi lengyelünk-ben a követ-
kezőket:
„(A házigazda elé) teszik a 
nagy, öblös cintálat, meg-
töltve törkölypálinkával; a 
vendégek mind cinpohara-
kat kapnak. A pálinkát aztán 
a házigazda fidibusszal meg-
gyújtja, s a kékkel, zölddel 
lobogó borszeszbe marok-
kal hinti a sárga cukrot, fü-
gét, mazsolaszőlőt, amitől a 
kék lobogvány közé piros 
lángnyelvek szökellnek. Ezt 
hívják a magyarok krám-

pámpulinak. Ebből a pokoli 
kotyvalékból aztán mikor a 
legjobban lobog, a házigaz-
da nagy levesmerő kanállal 
osztogat a vendégek pohara-
iba, azon forrón, lángolón.”
Ezek után mivel is zárhat-
nám soraimat, mint egy 
több mint százéves újévi kö-
szöntővel:
„Sorsunk Isten kezében 
van, csak ő tudhatja, mit 
hoz a jövő! Nem kívánok te-
hát egyebet, midőn pohara-
mat az új évre emelem, 
csupán azt kívánom, hogy a 
jövő új esztendő napja 
megint így együtt lásson 
minket szeretetben, barát-
ságban, jókedvben, megelé-
gedésben! Éljen az újév s 
adja meg mindenkinek azt, 
amit kíván!”

tes formakötészeti alkotás, 
körbekötött és tömör, letű-
zött alapú válfaja ismert, de 
a merev geometriai eleme-
ket tartalmazó kötészeti al-
kotások helyett ma a szabad 
elrendezésűek kerülnek elő-
térbe. A gyertya színe és 
alakja változatos, a katolikus 
körökben egy rózsaszín és 
három lila. Minden gyertya 
szimbolizál egy fogalmat: 
hit, remény, szeretet, öröm. 
A világító gyertyák számá-
nak növekedése szimbolizál-
ja a növekvő fényt, amelyet 
Isten Jézusban a várakozó-
nak ad karácsonykor. A ka-
rácsonyi várakozás izgalmát 
növelve egyes családokban 
a gyermekeket advent kez-
detekor adventi naptárral le-
pik meg. Ezen az általában 
házikóra hasonlító ajándé-
kon vagy figurán (angyal, 
manó, hóember) kis abla-
kocskák, zsebek jelzik a na-
pokat, amelyek karácsonyig 
hátra vannak. A gyermek 
úgy élheti át a várakozás 
örömét, hogy naponta egy 
ablakot kinyithat, és kivehe-
ti az ott elrejtett apró ajándé-
kot, rendszerint édességet. 
Az adventi naptárt természe-
tesen egy anya találta ki 
gyermekének, hogy gyor-
sabban teljen a várakozás.
A karácsonyt minden or-
szágban másként és sok he-
lyütt máskor ünneplik, ám 
egy dolog sehol sem válto-
zik: a családok, barátok 
összegyűlnek, s együtt ün-
neplik ezt a jeles napot.

A Pannon Várszínház egy, már a filmvásznon évekkel 
ezelőtt nagy sikert aratott vígjátékot mutat be Füreden 
december 20-án 19 órakor az Anna Grand Hotelben

A miniszter félrelép címmel. Csakhogy nem a filmet, 
hanem az eredeti Laurence Oliver-díjas komédiát véve 
alapul. A tökéletes megírt komikus helyzeteket olyan 
színészek játéka teszi még inkább fergetegessé, mint

Koscsisák András, Eged Brigitta, Kiss T. István,
Zayzon Csaba, Kiss Dávid, és Molnár Ervin.

MEGHÍVÓ



A szülők, tanárok, gyere-
kek, Juhász Mária védőnő 
és Szentesiné Marika az 
ÁNTSZ munkatársa vala-
mint a konyhai dolgozók lel-

A hosszú út fárasztóan 
és vidáman telt. A megérke-
zés után Gyergyószentmik-
lós nevezetességeivel ismer- 
kedtünk. Megnéztük a régi 
vízimalmot és fűrészes mal-
mot, érdekes történeteket 
hallottunk a régi malmok 
életéről. A Fő téren Szent 
Miklós, a város védőszentjé-
nek szobránál pihentünk 
meg, majd díszesebbnél dí-
szesebb örmény és ortodox 
templomokat látogattunk. A 
Tarisznyás Márton Múzeum-
ban megismerhettük a régi 
székely viselet formáit, vala-
mint egy érdekes kőzet- és 
képkiállítást tekintettünk 
meg. A nap végén a gyer-
gyói Könyvtárban részt vet-

A program igazi családi 
délelőtt volt, hiszen a gyere-
kek szüleiket, testvéreiket, 
sőt még nagyszüleiket is el-
hozták magukkal. A hazaiak 
mindkét csapata – U9 és 
U11 – pályára lépett, a ven-
dég csapatok között volt a 
Veszprém USE U9-es csapa-
ta, a Gyulafirátót SE U9 és 
11-es csapata, valamint az 
Ajka SE U11-es csapata. A 
lelkes focistapalánták ügye-
sen irányították a labdát, a 
lelátóról több száz szurkoló 
bíztatta őket. A verseny dísz-
vendége Glázer Róbert, egy-
kori szövetségi kapitány, 
Hévíz vezetőedzője volt. Be-
szédében hangsúlyozta: ami-
kor a felnőtt labdarúgás 
megítélése rossz  Magyaror-
szágon, nagy öröm ilyen te-
hetséges kisgyerekeket lát- 
ni, ezért is jó, ha minél több 
futball műhely alakul or-
szágszerte. Ez a sport szere-
tetre, őszinteségre és fegye- 
lemre nevel.

A teremlabdarúgó kupa első 
helyezettjei a veszprémi U9 
és az ajkai U11-es csapatok 
lettek, az ezüstérmet a hazai 

kesedésének, összefogásá- 
nak köszönhetően a sport-
programon nagyon jól érez-
ték magukat a diákok. 

A Dm. Kft. Együtt a moz-
gás öröméért című pályáza-
tán, a közel négyszáz jelent- 
kező közül az iskola pálya-
munkája kapott díjat, egy-
millió forintos sportszer- 
vásárlási támogatást nyer-
tünk. 
Az eredményhirdető ünnep-
séget Budapesten rendezték 

meg, amelyen a diákönkor-
mányzat négy képviselője is 
részt vett. Katus Attila, aero-
bik bajnok, életmódszakér-
tő, a pályázat fővédnöke és 
Szujó Zoltán sportriporter 
valamint a 4 for dance szó-
rakoztatta a gyerekeket. Mi-
ni olimpiával és állófoga- 
dással zárult ez az élmé-
nyekkel teli nap. 

BKLC U9-es és U11-es csa-
pata nyerte, a bronzérmet 
pedig a gyulafirátóti U9-es 
és U11-es csapat vitte el. A 
szponzoroknak köszönhető-
en a kisgyermekek nagy örö-
mére a torna minden 
résztvevője kapott érmet. 
Ennél a korosztálynál nem 
az eredmény az elsődleges 

szempont, a szervezők és a 
szülők maximálisan elége-
dettek lehetnek gyermekeik-
kel a tornán nyújtott telje- 
sítményük alapján, értékelte 
a versenyt a BKLC titkára, 
ifj. Makó József.

tünk a rajzkiállítás megnyi- 
tóján, majd meséket, mondá-
kat hallgattunk ízes tájszó-
lásban. 

Következő nap a Gyilkos 
tó és a Békás szoros volt úti 
célunk. A Gyilkos tónál gyö-
nyörködtünk a festménysze-
rű tájban, megismertük a 
megkövesedett fenyők le-
gendáját. Gyalog hódítottuk 
meg a Békás szorost, a Po-
kol kapujától a tornácon át a 
Pokol bejáratáig. A hatal-
mas sziklák, a patak csörge-
dező hangja tette még cso- 
dálatosabbá az idevezető 
utat. Kora este a helyi gim-
náziumban mutattuk be tán-
cos műsorunkat. Az este tánc- 
házzal zárult.

Másnap Parajdra indultunk, 
ahol megnéztük a sóbányát. 
Innen Korondra utaztunk, 
ahol egy képtárat és egy fa-
luházat néztünk meg, amely-
ben régen fazekas műhely 
működött. Utunk tovább 
Farkaslakára vezetett Tamá-
si Áron sírjához. A híres író 
tiszteletére elénekeltük a 
magyar himnuszt, és itt újra 
megtapasztaltuk, hogy nin-
csenek határok a magyarok 
régi hazájában: a kötögető 

székely néni velünk együtt 
énekelt. Bogárfalván Noémi 
nagymamája és vele együtt 
az egész falu várt és ünne-
pelt bennünket. Rögtönzött 
táncbemutatóval köszöntük 
meg kedvességüket. Az este 
ismét táncházzal zárult. 

Másnap Kolozsvárra indul-
tunk, a délután városnézés-
sel telt. Megnéztük a Fel- 
legvárat, az egyetemi város-
részt a Mátyás templommal, 
majd a Szent Mihály temp-
lomot, és a Mátyás szobrot. 
Megtekintettük Mátyás ki-

rály és Bocskai István szülő-
házát is. 
Vasárnap reggel esőben in-
dultunk hazafelé, de vidá-
man, mert annyi élménnyel, 
szép és különleges emlékek-
kel lettünk gazdagabbak. Ez-
úton köszönjük a szerve- 

zőknek, különösen Benke 
Györgyné Brigitta néninek 
ezt a csodálatos erdélyi uta-
zást.



– Annyira elmérgesedett 
a helyzet a játékosok és az 
edző között, hogy más vá-
lasztásunk nem volt, mint 
hogy elküldtük a csapattól 
Sándort – kezdi fejtegetni a 
probléma okát Fülöp Zol-
tán. – Húsz játékost még-

– A hetven kilogramm 
alatti kategóriában sikerült 
győzedelmeskednem, így 
2005 után ismét országos 
bajnoki címet szereztem – 
eleveníti fel a versenyt a 37 
éves Garai László. – Ajkán 
születtem, húszéves koro-
mig Várpalotán éltem, majd 
Balatonfüredre költöztem. 
Tanulmányaimat Veszprém-
ben végeztem el, ahol sza-
kácsképesítést szereztem – 
ad rövid önéletrajzot a baj-
nok testépítő. Nyolc évvel 
ezelőtt kezdtem el komo-
lyan foglalkozni ezzel a 
sporttal. Nagyon vékony fiú 
voltam, ezért úgy gondol-
tam, hogy valami kis húst 
kellene magamra szednem. 
Ennek tulajdonképpen egye-
nes következménye volt az, 
hogy nekiálltam a súlyzós 
edzéseknek, mely segített, 
hogy növeljem a súlyomat 
és a tömegemet. 

– A három évvel ezelőtti 
versenyhez képest többet 
kellett készülnöd?

– Valamivel többet ké-
szültem, mint 2005-ben, hi-
szen most volt két év 
kihagyás, amit ugyan edzés-
sel töltöttem, de nem tényle-
ges felkészüléssel a verse- 
nyekre. A Heuréka fitneszte-
remben edzem a lakótele-
pen heti 3-5 alkalommal. 
Nincsen edzőm, saját ma-
gam állítom össze a trénin-
geket. A táplálék-kiegészí- 
tők használata nagyon fon-
tos, hiszen az úgynevezett 
normál ételekből nem lehet 
annyi fehérjét, szénhidrátot, 
vitamint bevinni, mely szük-
séges. Más szereket nem 
használok, és nem is kívá-
nok a közeljövőben sem, 
bár sajnos ezt a sportágat is 

– Vártam a jó szereplést, 
de hazudnék, ha azt monda-
nám, hogy számítottam rá – 
kezdi az évértékelést Velky 
Mihály, aki szerint nagyon 
sok múlott a nyári felkészü-
lésen. – Nagyon nehéz volt 
a sorsolásunk, melyből sze-
rencsésen jöttünk ki. A kez-
deti nehézségeket sikerült 
átvészelnünk, ténylegesen 
most érett igazi csapattá a 
Balatonfüredi KC – hangsú-
lyozza a csapategységet a 
népszerű tréner. Már a felké-
szülési mérkőzések során is 
látható volt, hogy a csapat 
védekezésben javult, de a tá-
madójátékot még eredmé-
nyesebbé kellett tenni ah- 
hoz, hogy a BKC hozza a 
várt eredményeket. Velky 
szerint legelőször Gyöngyö-
sön mutatta meg a gárda azt 
a támadójátékot, melyre a 
közeljövőben lehet alapoz-
ni. A Dunaferr elleni győze-
lemre méltán büszkék a 
fürediek, hiszen Magyaror-
szág harmadik legerősebb 
csapatát sikerült két vállra 

sem küldhetünk el, pedig a 
szívünk szerint ezt tettük 
volna. Sanyiban egy rendkí-
vül korrekt embert ismer-
tünk meg, akinek szakmai 
tudását a mai napig elismer-
jük. Sajnos néhány játékos 
szakvezetőnek hitte magát, 
próbáltak okosabbak lenni 
az edzőnél. Biztos vagyok 
benne, hogy mi is hibáz-
tunk, nem vettük észre idő-
ben a kialakult helyzetet. A 
péti mérkőzés után jelent-
keztek az első jelek, hogy 
valami nem stimmel. Sán-
dor talán annyiban hibázott, 
hogy nem szólt nekünk idő-
ben. Csupán annyit mon-
dott, hogy kevesen járnak 
edzésekre, de a morális 
helyzetről nem tett említést.

– Ki lesz az új edző, aki-
nek nem lesz könnyű felada-
ta, hiszen egy morálisan 
lezüllött csapatot kell átven-
nie?

– Négy játékos már nem 
tartozik a csapathoz, mind-
ez egyfajta megtisztulást is 
jelent. Két játékostól azon-
nali hatállyal elköszöntünk, 
két labdarúgó pedig úgy 
döntött, hogy a jövőben 
nem kíván a BFC-ben fut-
ballozni. Lantai Balázs volt 
NB I-es játékos lesz az új 
tréner, akinek nem lesz 
könnyű feladata, de bízunk 
benne. Jelenleg a PELC 
utánpótláscsapatainak szak-
ágvezetője, de Balatonfüre-
den is dolgozik majd. A 
játékosoknak most már egy-

szer és mindenkorra be kell 
állni a sorba, és a célkitű-
zést teljesíteni. A bajnokság 
elején a feljutást, azaz a baj-
noki címet reméltük, ettől 
most nagyon messze kerül-
tünk, hiszen az őszi idény 
után a hatodik helyen ál-
lunk, 14 ponttal lemaradva 
az első helyezettől. Hiszem, 
hogy csapatunk ennél jóval 
többre hivatott. Ráadásul a 
vezetőség minden feltételt 
megadott, és meg ad majd 
az eredményes munkához.

– Várható játékos moz-
gás a tél folyamán, hiszen 
négy labdarúgóval keveseb-
ben lettek, akiket gondolom 
valahogyan pótolni kell?

– A jelenlegi keretet ti-
zennyolc-húsz játékos alkot-
ja. Az új edző feladata lesz 
a végleges keret kialakítása. 
Biztos vagyok abban, hogy 
lesznek még távozók, de új 
játékosok is csatlakozhat-
nak hozzánk. Bár eddig 
csak szapultam a labdarúgó-
kat, de azért akadtak olya-
nok is, akik jó teljesítményt 
nyújtottak az ősz folyamán. 
A két kapussal maximálisan 
elégedettek voltunk, míg 
mezőnyben Bognár Csaba, 
sérüléséig Szalai Tamás, va-
lamint az idény nagy részé-
ben Farkas Attila teljesí- 
tettek megfelelően. A védel-
münk annak ellenére jól sze-
repelt, hogy Úrkúton bele- 
szaladtunk a késbe, öt gólt 
kaptunk. Ugyanakkor a kö-
zéppályások és a támadók 

csalódást okoztak, hiszen 
nálunk jóval gyengébb ké-
pességű csapatok több gólt 
rúgtak, mint a mieink. Volt 
olyan idegenbeli mérkőzés 
ahol 10-12 százszázalékos 
helyzetet hagytak ki csatára-
ink. Fizikális problémákat 
nem fedeztünk fel a mérkő-
zések során, inkább mentá-
lis gondok sújtották a csa- 
patot. 

– Térjünk rá az utánpót-
lás helyzetére! A zuhanyhír-
adóból hallani lehetett, hogy 
itt sem minden fenékig tejfel.

– A nyár folyamán edző-
váltás történt az utánpótlás 
csapatoknál. Ennek több 
oka is volt, de ebbe most ne 
menjünk bele. Varga József 
személyében egy rendkívül 
korrekt edzőt kapott az U13-
as csapat, ráadásul óvodá-
sokkal is foglalkozik. Nagy 
örömünkre a csapat ősszel 
kiválóan szerepelt, bízunk 
az eredményes tavaszi foly-
tatásban. Az U16-os és az if-
júsági csapatunknak egy 
trénere lett Dergez György 
személyében. Róla is csak 
jókat mondhatok, elégedet-
tek vagyunk munkájával. 
Az U16-os csapat az élme-
zőnyben tanyázik, problé-
mák leginkább az ifiknél 
merültek fel. Velük kapcso-
latban két negatívumot sze-
retnék elmondani, amit na- 
gyon szégyellünk. A csapat 
Peremartonban létszámhiá-
nyosan állt ki, 22:0-ás (!) ve-
reséget szenvedett, míg az 

Úrkút elleni mérkőzésre 
mindösszesen öt (!) személy 
jelent meg a busznál, így 
nem tudtuk lejátszani a mér-
kőzést. Mindez anyagilag 
sokba került és erkölcsileg 
padlóra küldte a klubot. 
Ami még elszomorító, hogy 
akik szombaton az éjszaká-
ban buliztak, voltak annyira 
„gerincesek”, hogy kikap-
csolták a mobiltelefonjukat 
a mérkőzés napjára, így 
nem voltak elérhetőek. Ezt 
a hozzáállást mindenképpen 
tisztáznunk kell a játékosok-
kal, nem ragaszkodunk sen-
kihez tíz körömmel. 

– Hallani arról is, hogy 
Önök nem igazán üdvözlik a 
Balatonfüredi Kölyök Lab-
darúgó Club megalakulá-
sát. Egyetért ezzel?

– Természetesen nem, 
sőt. Örülünk annak, hogy 
Majer Tamásék ilyen mun-
kába kezdtek, hiszen így a 
hét és kilenc éves korosz-
tály kitűnő körülmények kö-
zött dolgozhat. Mi az együtt- 
működésre törekszünk ve-
lük, nem az ellentétek szítá-
sára. Sajnos azt érezzük, 
hogy bizonyos emberek ve-
lünk szemben negatív han-
gokat hallatnak, próbálnak 
betartani nekünk. Én arra 
kérek minden füredi sport-
barátot és szakembert, hogy 
a vélt sérelmeiket tegyék 
végre félre, és dolgozzunk 
együtt, közösen a füredi lab-
darúgásért.

fektetniük egy nagyon jó 
színvonalú, változatos mér-
kőzésen. Velky Mihály azon-
ban óvatosságra int, szerinte 
egyelőre nem szabad maga-
sabbra tenni a lécet. – Nem 
a helyezéseket kell figye-
lembe venni, hanem a pon-
tokat kell számolni. Lehető- 
ségeinkhez mérten a mérkő-
zések zömét nyerjük meg, 
hiszen bármikor közbejöhet 
formahanyatlás, sérüléshul-
lám, ami befolyásolhatja az 
eredményes szereplésünket 
– értékeli higgadtan az ered-
ményeket a mester. A baj-
nokságban a cél továbbra is 
az ötödik-nyolcadik hely 
megszerzése, de a tréner 
nem tartja lehetetlennek a 
negyedik helyet sem, de ez 
nagyon sok mindenen mú-
lik, például az előbb felso-
roltakon. 
Szerencsére a csapat hozta a 
várt győzelmet a Magyar 
Kupában a Tatabánya ellen, 
így végül bejutottunk a leg-
jobb tizenhat közé, melyre 
utoljára két évvel ezelőtt 
volt példa. Akkor egyébként 
a város adott otthont a Ma-
gyar Kupa négyesdöntőjé-
nek, többek között a Tata- 
bánya szereplésével. A ko-
rábbi sérültek Mohácsi Ár-
pád, Horváth Szilárd vezér- 
letével egygólos győzelmet 
arattak a fürediek mintegy 
hatszáz lelkes néző előtt.  
Télen nem várható nagy já-
tékos mozgás, mint nyáron, 

de nincs is miért, hiszen a 
csapat gerince adott. Mind-
két kapusunk fantasztikus 
teljesítményt nyújtott az 
őszi idényben. A kézilabdá-
ban egyre inkább kulcskér-
déssé válik egy jó hálóőr 
szerepeltetése. Védekezés-
ben kiemelném Kiss Ákos, 
Horváth Roland, Pásztor Ist-
ván és Kovács György telje-
sítményét. A támadójáté- 
kunkban a szélsőink vitéz-
kedtek leginkább, azaz Pász-
tor és Tombor Csaba, de a 
beállósaink is hozták a várt 
eredményeket. Néhány mér-
kőzés után Frey is hozta a 
kötelezőt, csakúgy, mint Lel-
kes Gábor, aki végig kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyúj-
tott – értékelte a játékosok 
teljesítményét Velky.
A mester szerint manapság 
már minden csak pénz kér-
dése. A magyar bajnokság 
akkor lesz ismét erős, ha te-
hetős szponzorok látnak fan-
táziát a sportágban. Bár 
még messze van a bajnok-
ság vége, de az már most 
látszik, hogy a Veszprémet 
idén senki sem tudja meg-
szorítani. A dobogóra pedig 
továbbra is a Szeged és a 
Dunaferr pályázik a legna-
gyobb eséllyel. Velky sze-
rint idén kiegyensúlyozot- 
tabb a bajnokság, sok körbe-
verés várható, mely jelentő-
sen befolyásolhatja a tabella 
alakulását.

megfertőzte a dopping. Sze-
rencsés alkat vagyok, hi-
szen szezonon kívüli álla- 
potban sem vagyok 75 kiló-
nál súlyosabb. A diéta sem 
akadály, hamar tudom hozni 
a versenysúlyomat, ehhez ele-
gendő mindössze egy hónap.

– Jól gondolom, hogy ak-
kor az elmúlt hónapok azzal 
teltek, hogy keményen izzad-
tál a súlyok alatt?

– Egyszerre kellett töme-
get növelnem és szálkásíta-
nom, ami egyáltalán nem 
könnyű. A mostani verseny-
re mindössze két hónapom 
állt a rendelkezésre, mert a 
nyári intenzívebb munka után 
kezdtem el a tréningeket. 

– Egy ilyen országos baj-
nokság során a szakmai zsű-
ri mire figyel oda elsősorban?

– Ez nagyon változó, hi-

szen attól függ, hogy a bíró-
nak mi a legfontosabb. Va- 
laki a tömeget pontozza job-
ban, más a szálkásságot, a 
letisztultságot díjazza, de 
olyan is akad, aki az arányo-
kat részesíti előnyben. 

– Mennyire ismerik el 
Magyarországon a body buil-
dinget?

– Ha csak a díjazásokat 
nézem, akkor nem igazán, 
hiszen az országos bajnoki 
címem mellé egy oklevelet 
kaptam serleggel együtt, va-
lamint egy jó minőségű bőr-
cipőt és táplálék-kiegészí- 
tőket. Egyre népszerű lesz 
Magyarországon ez a sport-
ág, mely cseppet sem olcsó, 
hiszen ha valaki ténylege-
sen jól szeretné mindezt csi-
nálni, annak havonta több 
tízezer forintjába kerül. 

– Egy átlag alkatú ember 
mennyi idő után tud olyan 
szintet elérni, hogy őt is meg-
nézzék nyáron a strandon?

– Mindez csupán testi 
adottság kérdése. Fontos, 
hogy ki mennyire hajlamos 
a hízásra, mennyire figyel 
oda az étkezésre. Lehet vala-
kiből pár hónap alatt olyan 
fizikumot kihozni, hogy sa-
ját maga is csodálkozik a 
változásokon, de van olyan 
ember is, aki többéves mun-
ka után sem tud különöskép-
pen semmit felmutatni. 

– Távolabbi terveid a 
sportágban?

– Én nem is nevezném 
annyira távolinak, hiszen a 
jövő évi őszi versenyre, ha 
sikerül még három-négy ki-
logramm izmot felszedni, 
akár a világbajnokságon is 
indulhatok, legalábbis az 
IFBB egyik vezetője sze-
rint. Szerintem hittel és 
megfelelő motiváltsággal az 
ember el tudja érni a célját. 
Én soha nem mondom azt, 
hogy soha. A testépítéshez 
nagy kitartás, akaraterő 
szükségeltetik. Mindenkép-
pen kell a motiváció, mert 
ha nincs, akkor az ember ha-
mar belefárad, mind mentá-
lisan, mind fizikailag.






