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Nyakunkon
az új esztendõ

TARTALOM

Karácsony
a finneknél

Finnországban karácsony-
kor garantált a hó, a pan-
nukakku és a szauna.

7–8. oldal

A szentlélek
mindig fiatal

Beszélgetés a pannon-
halmi bencés gimnázium
fõigazgatójával, Hardi
Titusz atyával.

9. oldal

Szõr Péter
emlékére

A fiatalon elhunyt, világ-
hírû balatonfüredi vírus-
kutatóra egykori osztály-
társai emlékeznek.

11. oldal

(Folytatás a 3. oldalon.)

   Nem tudom, meddig mehet
ez így! Be sem fejeztük a régit,
s már itt az új év. Még végig
sem gondoltuk elvégzett mun-
káinkat, már tervezhetjük a
feladatainkat. Nekem ebben
van egy segítségem, a füredi
honlap agora címû rovata.
Korábban nem olvastam,
mostanában egyre gyakrab-
ban nézem meg. Szeretem a
stílusát, örülök, ha az érin-
tettek válaszolnak (ebben So-
mogyi úr mindig az élen jár!),
és sok újdonságot hallok ki
belõlük.
   Vannak persze emelkedett
hangok, néha kevésbé stílu-
sos szövegek, de azért általá-
ban normális, megfontolt, per-
sze elfogult észrevételek hang-
zanak el. Kíváncsi vagyok
azonban, hogy egy közmeg-
hallgatáson mennyien vesz-
nek részt a beírók közül, mert
azért ott vállalni kell önma-
gukat, míg itt ugye egy hang-
zatos álnév mögé lehet bújni.
   Vannak, akiknek semmi se
jó, õk alighanem az életükkel
is így vannak. Vannak, akik
egyéni sérelmeiket helyezik
elõtérbe, és vannak, akik böl-
csen, okosan és megfontoltan
írnak, messze figyelembe ve-
szik a realitásokat és a lehe-
tõségeket. S fõleg nyugalom-
ra intenek.
   Valahogy ilyen érzelmek
alapján fogadjuk a város jö-
võ esztendejét. Egyfelõl néha
már azt hiszem, a városfejlesz-
tésben nincs mit kitalálni, hi-
szen minden elkészült, ami fon-
tos. Máskor meg csak úgy sor-
jáznak az ötletek, hogy mi
minden áll még elõttünk. Csak
éppen nyugalom és türelem.
Meg sok pénz. E három közül
valamelyik mindig hiányzik.
Most egy új uniós ciklus in-
dul, ahogy mondják, nekünk
nagyon sok pénzünk lesz be-
lõle. Mármint városfejlesz-
tésre. De elõbb jövõre fejez-
zük azokat, amiket elkezdtünk.
Az sem kevés, más város öt
évre beérné azzal, ami nekünk
a közeljövõ befejezése. Arácsi
út, vasúti és buszpályaudvar,
uszoda, sportpályák, Balaton-
ház a sétányon, vitorlástörté-
neti bemutató, most a hajó-
gyári jachtkikötõ rekonst-
rukciója – hogy az apróbb
elkezdett dolgokat ne is so-
roljam.
   Kemény feladatok ezek, s
mind fontosak. S ha az agora
beírói is hozzájárulnak (a
többi polgáron kívül), akkor
majd lesz még valami, ami
segít az új esztendõ kihívá-
sainak megfelelni: ez a közös-
ség ereje. Valójában ez tartot-
ta meg Füredet mindig az idõ-
ben, egészen biztos. Így lesz
ez 2014-ben is.

Praznovszky Mihály

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Piros templom elõtt felállí-
tották a betlehemi szoborcsopor-
tot, ezzel kezdetét vette a város-
ban az advent. A hagyományok-
nak megfelelõen hangulatos ün-
nepi mûsor és szeretetvendégség
várta a szépszámú érdeklõdõt. A
szoborcsoport egy hónapon át
látható a templom bejáratánál.

Dasek Viktor plébános, majd
Berkes Péter káplán tartott be-
szédet a templom elõtti téren,
hangsúlyozva: ne hagyjuk, hogy
az ünnep felszínes, kiüresedett
ajándékozássá váljon, igyekez-
zünk szívünkben megélni az ad-
ventet, a várakozást.

A rendezvény fõszervezõje,
Schindele Györgyné, a Reformkori
Hagyományõrzõk Társaságának
elnöke a régmúlt, gyermekkori
karácsonyait idézte fel.

Betlehemi
szobrok

Mûsort adott Balatonfüred
Város Vegyeskara, a betlehemi tör-
ténetet pedig a Radnóti Miklós
Általános Iskola diákjai elevení-
tették meg.

Új arculatot és egyben
funkciót kap a Széchenyi
sétány. Egymástól zöld
sávval elválasztott járda és
kerékpárút készül, lesz
wifi-pont, párakapu, dupla
fasor, egyedi megjelenésû
esõbeállót és pihenõpado-
kat létesítenek. A sétány
felújítási munkálatai még
javában zajlanak.
 
– Akik a 71-es fõúton csak át-

autóznak Füreden, szinte semmit
sem érzékelnek az elmúlt évek fej-
lesztéseibõl, a felújított közterü-

A északi Balaton-part
leghosszabb sétánya lesz

letekbõl, ezért nagyon fontos,
hogy a Széchenyi sétány olyan
arculatot kapjon, amitõl az átuta-
zók kedvet kapnak körbenézni a
városban. Városképi és használa-
ti szempontból is ez egy kiemelt
jelentõségû szakasz, komfortos-
nak, de egyben tetszetõsnek kell
lennie. Ha ezzel elkészülünk, ak-
kor egy hosszú Balaton-parti sé-
tányt kapunk, amely többféle

hangulatot áraszt és eltérõ idõtöl-
tési lehetõségeket kínál. Mivel itt
nem lesznek vendéglátóhelyek, ez
a rész elsõsorban az aktív pihe-
nést szolgálja majd. Az a cél, hogy
egy élettel teli sétány legyen itt –
válaszolta a balatonfured.hu kér-
désére Wallner Krisztina táj- és
kertépítész, a sétány felújításá-
nak vezetõ tervezõje. A sétány,
amely mentén két nagy hotel is

található, a város egyik kapuja.
Megjelenését a hullámos vonalak
határozzák majd meg, illeszkedve
ezzel a Zákonyi sétány és a Vitor-
lás tér kialakításához vagy éppen
a kerek templom alatti hullámzó
domborzathoz.

A mintegy 500 méteres szaka-
szon a közúttól zöld sávval elvá-
lasztva alakítják ki a kerékpárutat,
s attól szintén egy zöld sávval el-
határolva lesz a díszburkolatos
járda. A Füred Hotel elõtti terüle-
ten egy információs központként
mûködõ úgynevezett hullámházat
létesítenek (képünkön), végre lesz
nyilvános, ingyenes wifi a város
frekventált részén. Itt informáci-
ós tábla kínálja majd a város ak-
tuális programjait, látnivalóit, tú-
raútvonalait.

Világhírû szobrászok és
festõk, a képzõmûvészet-
ben új nyelvet teremtõ
alkotók mûveibõl nyílik
kiállítás a Vaszary
Villában.

A Mûvészet és tér címû tárla-
ton absztrakt, nonfiguratív alko-
tások láthatók, többek között

Világhírû mûvészek
a Vaszary Villában

Joan Miró, Eduardo Chillida,
Antoni Tapies vagy éppen Deim
Pál munkái. 

– Elemi erejû mûveket mutat
be a kiállítás, több grafikán a kele-
ti mûvészet, például a kínai tus-
rajzok hatása is érzékelhetõ. A
mûvek a második világháború
után készültek.

Miró Epheoszi dáma címû grafikája is látható lesz Füreden
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A hangulatos esõbeállóban pa-
dokat és asztalokat, kerékpártá-
rolókat, tájékoztató táblát, mellet-
te kerékpáros javítókészletet és
ivókutat helyeznek el. A sétány
mentén több olyan aktív pihenést
szolgáló játékos eszköz is lesz,
amelyeket a tapasztalatok szerint
a nagyobb gyerekek és kamaszok
mellett a felnõttek is elõszeretet-
tel használnak.

A sétány teljes hosszában dup-
la fasort telepítenek, több mint
száz új fát ültetnek, és kialakíta-
nak egy gyephullámot is, amelyen
mezítláb lehet majd sétálgatni. A
hagyományos parti sétány jelleg
mellett több hiánypótló, prakti-
kus szolgáltatásnak is helyet kell
adni a Széchenyi sétányon, pél-
dául a kerékpárosok, gyalogosok
számára jelenleg nincs semmi
megállási, felfrissülési lehetõség,
és a látogatók megfelelõ informá-
lása is hiányzik, ezeket itt pótol-
juk – mondja Wallner Krisztina.

A északi partszakasz
leghosszabb sétánya lesz

(Folytatás az 1. oldalról.) – Egységes vízparti városkép-
re törekszünk. A sétány mentén
nem lehet nagyobb teresedéseket
kialakítani, ezért kis helyigényû,
ám az út egyenes vonalának mo-
notonitását oldó elemeket tervez-
tünk ide. A hullámos vonal vissza-
köszön a térkövezésben, a nö-
vényfuttatókon, a gyepen és a hul-
lámházon is, amelynek hármas
aszimmetrikus tetején ismétlõdik
a hullám. Reményeim szerint ez
egy látványos partszakasz lesz,
amelyet az ingyenes wifi, a pára-
kapu és a többi játékos, illetve han-
gulatos elem miatt több évszak-
ban is jól lehet majd használni –
fogalmazott Wallner Krisztina.

A Széchenyi sétány a kem-
pinget, a bevásárlóközpontot és a
nagy   hoteleket köti majd össze a
korábban felújított sétányokkal,
közterekkel és vendéglátóhelyek-
kel, így a város egyik kiemelt tu-
risztikai fejlesztése, amely várha-
tóan tavaszra befejezõdik.

martinovics

Borászati kiállítóteret
adtak át a látogatóközpont-
ban. A Tõkétõl a palackig
címû kiállítás a Balaton-
füred–csopaki borvidék
múltját és jelenét mutatja
be archív felvételek,
korabeli eszközök, illetve
régi dokumentumok
segítségével. A házban
persze finom borokat is
lehet kóstolni.

– Szerettük volna megújítani
a Borok Házát, ezért alakítottuk
ki ezt az idõszaki kiállítást, amely
szépen illeszkedik a már az épü-

A szõlõtõkétõl a palackig

letben lévõ borgaléria kínálatá-
hoz. Múlt és jelen találkozik itt –
fogalmazott Vászolyiné Dobrosi
Ágnes, a helyi turisztikai egye-

sület elnöke, akihez csatlakozva
Hári Lenke alpolgármester és
Varga Zoltán, a Balatonfüred–
csopaki Borvidék Hegyközségi

Tanácsának vezetõje is kiemelte:
remélik, hogy a színvonalas ki-
állítás láttán a látogatók kedvet
kapva megkóstolják a helyi bo-

rokat és felkeresik a füredi borá-
szokat.

Praznovszky Mihály irodalom-
történész a megnyitón emlékez-
tetett arra, hogy a 19. század óta
járnak Füredre a szépírók, mi má-
sért, mint a finom borokért. Cso-
konai csikóbõrös kulcsával gyûj-
tögette itt a nedûket, Vörösmarty
rajongott az arácsi borért, Jókai,
Gárdonyi kóstolt, amennyit csak
lehetett, Krúdy Gyuláról nem is
beszélve, és itt járt Ady Endre is,
akinek a bor egyszerre mámor és
malaszt.

– Ez a tárlat azokról szól, akik
megmûvelik a szõlõt, akik kitû-
nõ bort készítenek belõle és azok-
ról, akik aztán megisszák – mond-
ta Praznovszky Mihály.

A nyitóünnepséget Licht-
neckert András helytörténész
rendhagyó kiállításismertetõje
zárta, amibõl egyebek mellett ki-
derült: a bor nem is alkohol, ha-
nem a népi táplálkozás egyik el-
engedhetetlen része.

A Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület  a szervezet tevékeny-
ségeinek fejlesztésére kiírt pályá-
zaton mintegy 63 millió forint
uniós támogatást kapott, a prog-
ram egyik legfontosabb eleme a
reformkori városrészben álló lá-
togatóközpont földszintjének bel-
sõépítészeti megújítása, illetve a
borászati tematikájú kiállítótér
kialakítása volt, amelyre 22 millió
forintot költöttek. Az idõszaki ki-
állítás ingyenesen megtekinthetõ
a Turisztikai Látogatóközpontban
(Blaha Lujza u. 5.), a Tourinform-
iroda nyitvatartási idejében.
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Összesen tizenegy település,
köztük Balatonfüred is jelezte,
hogy a Nemzetgazdasági Minisz-
térium pályázatot írhat ki kaszi-
nó nyitására a városban.

Még szeptemberben fogadta
el a képviselõ-testület azt a tá-
mogató határozatot, amely elvi-
ekben lehetõséget ad kaszinó nyi-
tására.

A listán Balatonfüred mellett
Gyõr, Debrecen, Szombathely,
Pécs, Szeged, Miskolc, Nyíregy-

háza, Szentendre, Hévíz és Gyu-
la szerepel.

Állami koncessziós, II. osztá-
lyú játékkaszinót nyithatnának az
említett településeken, azzal az
indokkal, hogy a játékkaszinó a
szabadidõ eltöltésének egyik for-
mája, mely rétegigényként jelen
van, ezért célszerû keretfeltétele-
it megfelelõ biztosítékok mellett
engedni. Nem elhanyagolható az
sem, hogy ezzel a városok helyi-
adó-bevételei gyarapodnának.

Az alsó-ausztriai tartományi
központban, St. Pöltenben dr.
Erwin Pröll tartományfõnök az
osztrák–magyar kapcsolatok ma-
gas szintû ápolásáért kitüntetést
adott át dr. Fülöp Lajos kertész-
mérnöknek, az Európai Szõlész-
Borász Iskolák Szövetsége elnök-
ségi tagjának.

Az elõterjesztés alapján dr.
Fülöp Lajosnak eddig ötven ma-
gyar diák, köztük sok balatonfü-

Kitüntették
dr. Fülöp Lajost

Eredeti formájában újraépítik
az elsõ lapátkerekes balatoni gõz-
hajót, a Kisfaludy gõzöst. A gróf
Széchenyi István által 1846-ban
vízre bocsátott gõzös séta-, ren-
dezvény- és múzeumhajó lesz
egyben.

A balatoni hajózás hõskorát
idézõ Kisfaludy jövõ nyáron áll
üzembe itt, Füreden.

A családi tulajdonú Balatoni
Sétahajózási Kft. sikeres pályá-
zata eredményeként európai uni-
ós támogatással mintegy százmil-
lió forintból építi fel a Balaton elsõ
személyszállító hajójának, a Kis-
faludy gõzösnek a korhû mását.

– A most épülõ gõzös 2014
nyarán Balatonfüreden áll üzem-
be, száz fõt szállíthat majd. A hajó
különlegessége, hogy séta- és ren-
dezvényhajó funkciója mellett a
Balaton egyetlen úszó múzeum-
hajójaként is várja a turistákat. A
nagyközönség elõtt egész évben

látogatható lesz a hajó szalonter-
mében berendezett a Reformkori
gõzhajózás és fürdõélet a Balato-
non címû kiállítás, valamint a hajó
több pontján különleges hangula-
tot teremtve, panoptikumi figu-
rák által elevenednek meg a régi
idõk hajósainak és utasainak min-
dennapjai. A Kisfaludy történel-
mi emlékhajó megépítésével meg-
valósult a tulajdonosok régi álma:
csaknem 100 év Csipkerózsika-
álom után visszatérnek a Balatonra
a nosztalgikus hangulatú, lapátke-
rék meghajtású hajók – nyilatko-
zott a fejlesztésrõl a Balatoni Sé-
tahajózási Kft. tulajdonosa.

A harminc méter hosszú, ti-
zenkét méter széles gõzös Szege-
den készül. A hajóépítõk tervei
szerint márciusra már szállítható
állapotban lesz a hajótest, utána
szerelik bele a gépészetet, lapát-
házat, illetve a lapátkerekeket.
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Újraépítik a legrégebbi
balatoni gõzhajót

A Balaton Gõzhajózási Rt. 40 LE-s gõzgépét az angliai Penn
gyárból hozatták. A hajó egyes részei tengelyen érkeztek Bala-
tonfüredre, ahol összeszerelését végezték (ekkor még nem léte-
zett hajógyár Füreden). 1846. szeptember 21-én, a balatoni gõz-
hajózás beindítását szorgalmazó Széchenyi István 55. születés-
napján bocsátották vízre Kisfaludy néven. A tó elsõ lapátkerekes
gõzhajója Keszthelyrõl, Kenesérõl és Alsóörsrõl szállította a
vendégeket Füredre. A szabadságharc idején a délvidéki harcok
utánpótlását biztosította a gõzös, hadifoglyok szállítását is vé-
gezte. 1869-ben elavult fatestét vasra cserélték. 1887-ig üzemelt.

Kaszinó nyílhat a városunkban
A minisztérium kereste meg a

városokat azzal a kéréssel, hogy a
testületek döntsenek arról, támo-
gatják-e a település közigazgatási
területén II. kategóriájú játékka-
szinó mûködésére szóló kon-
cessziós pályázat kiírását.

Pillanatnyilag Budapesten két,
Sopronban egy kaszinó mûködik.
Nemrégiben még úgy volt, hogy a
gazdasági tárca kilenc új kaszinó-
ban gondolkozik, azóta viszont
megszavazták azt a módosítást,

redi köszönheti, hogy borászme-
nedzser tanulmányaikat Auszt-
riában folytathatták.

Az eddig 17 könyvet megje-
lentetõ – balatonfüredi, bor-
deaux-i borlovagnak – dr. Fülöp
Lajosnak nem ez az elsõ kitünte-
tése, a magyar elismerések mel-
lett a német állami díj arany foko-
zatának és az olaszországi  trentói
tartomány kitüntetésének is bir-
tokosa.

hogy a koncessziós díj összege
levonható a fizetendõ játékadóból.

Az I-es kategóriába az a ka-
szinó tartozik, amelyben legalább
100 játékasztal, valamint ezer
pénznyerõ automata üzemel. Ez
alatt minden kaszinó másodvonal-
beli. A kiírás szerint II. kategóriá-
jú kaszinóban a játék- és kártya-
asztalok, valamint a pénznyerõ
automaták üzemeltetésén kívül
más játék nem szervezhetõ.

balatonfured.hu

Dr. Fülöp Lajosnak dr. Erwin Pröll adta át a kitüntetést

Praznovszky Mihály, Hári Lenke és Varga Zoltán a megnyitón
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A tragédiák, a drasztikusan
megváltozott társadalmi környe-
zet a nyugat-európai mûvészet-
ben szemléletváltást hoztak, ki-
alakult egy új képzõmûvészeti
nyelv. Az addig egyértelmû tér-
felfogást felváltotta egy árnyal-
tabb, spirituálisabb szemlélet. A
kiállító alkotók a dadaizmusból
merítettek, de új stílust hoztak
létre, újra felfedezték a szabad
gesztust – válaszolta kérdésünk-
re Herpai András mûvészettör-
ténész.

– Kétségkívül Joan Miró a leg-
híresebb alkotója a gyûjtemény-
nek, tõle több mû is látható, köz-
tük figuratív, szinte történeteket
elmesélõ munkák is. De több vi-
lághírû mûvész is van az alkotók
között, akiktõl azonban itthon a
vasfüggöny miatt évtizedeken át
szinte nem lehetett kiállítani sem-
mit sem. Monumentális mûvek-
rõl van szó, amelyek átütõ erõvel
érzékeltetik a nonfiguratív abszt-
rakt mûvészetet – tette hozzá a
kiállítás kurátora.

A Vaszary Villa kiállításán az
Ars et Vita Alapítvány gyûjtemé-
nyébõl, mintegy száz alkotás lesz
látható. A hatvanas évek óta gya-
rapodó egyedi gyûjtemény világ-
hírû szobrászok és festõk grafikai
mûveit mutatja be, azokat, ame-
lyek szervesen hozzátartoznak
munkásságukhoz. Itt lesz Joan
Miró, a huszadik századi moder-
nizmus egyik legjelentõsebb alak-
jának több mûve. A valóságot és
a képzeletet keverõ, az asszociá-
ciókra épülõ, különös érzés- és

Világhírû mûvészek
(Folytatás az 1. oldalról.)

Gyógyszállóként is mû-
ködõ, a Balaton északi
partján egyedülálló szol-
gáltatásokat kínáló, négy-
csillagos szálló lesz a
mintegy hat éve teljesen
üresen álló Füred Hotel.
A munkálatok májusban
kezdõdnek, 2015 nyarára
el is készül a 220 szobás
szálló és a mellé tervezett
két apartmanház.

A Füred Hotel, amely évtize-
deken keresztül a város egyik leg-
forgalmasabb szállója volt, közel
hat éve áll teljesen kihasználat-
lanul. A korábbi tulajdonos évek-
kel ezelõtt az Új Széchenyi-terv
keretében 450 millió forint támo-
gatást nyert az épület rehabili-
tációjára, de a munkálatok el sem
kezdõdtek, a pályázati forrás pe-
dig így elveszett. A Flamingó Ho-
tel tulajdonosa, Czigle János a kö-
zelmúltban vette meg a part men-
ti hotelt, amelyet 6,5 milliárd fo-
rintból épít át.

– Komoly terveink vannak.
Hasznosítani szeretnénk a föld
alatti gyógyvizeket. Különbözõ
terápiákat nyújtó gyógyszállóban
gondolkodunk, ezzel az északi
parton teljesen egyedülálló szol-
gáltatást ad majd a hotel. Kétezer
négyzetméteres wellnessrészle-
get, kültéri és beltéri élményfür-
dõt tervezünk, és lesz egy több
mint ezerfõs konferencia-központ
is. A hotel mellett két, együttesen
negyven apartmanból álló, saját

hangulatvilágot teremtõ munkái
igazi kuriózumnak számítanak.
Kiállít a monumentális szobraival
híressé vált baszk szobrász, Edu-
ardo Chillida, a kortárs európai
mûvészet egyik legismertebb alak-
ja, a katalán származású Antoni
Tapies, a legendás Zero csoport
tagja, a neves német képzõmû-
vész Günther Uecker vagy éppen
a Kossuth-díjas, ízig-vérig szent-
endrei mûvész, Deim Pál.

– Koncepció alapján állítottuk
össze a kiállítást, amely a mûvé-
szet térhez való viszonyáról szól,
a színek, formák, illetve az üres-
ség kapcsolatáról, arról, hogy az
alkotáson az üresen hagyott felü-
let ugyanolyan tartalmat hozhat
létre, mint a megmunkált rész, sõt
kompozíciót formáló erõvé válhat.
Heidegger tanulmánya ihlette a
kiállítás rendezõelvét, aki azt írta:
a tér nem semmi és nem is hiány.
Ezek a képek a világhoz való vi-
szonyunkat vizsgálják, van ben-
nük egyfajta spirituális erõ – fo-
galmazott Herpai András.

A tárlaton szereplõ mûvészek:
Pierre Alechinsky, János Bér,
Eduardo Chillida, Alain Clément,
Deim Pál, Etienne Hajdu, Gerhard
Hoehme, Alexandre Hollán, Kozo,
Andreas Ludwig, Nicola de Ma-
ria, Joan Miró, Vieira da Silva, Emil
Schumacher, Árpád Szenes, Gün-
ther Uecker, Antoni Tapies, Bram
van Velde, Jan Voss.

A kiállítás ünnepélyes megnyi-
tóját december 14-én 11 órakor
rendezik a Vaszary Villában. A tár-
lat március végig látogatható.

Martinovics

Felújítják, átépítik
a Füred Hotelt

wellnessrészleggel rendelkezõ
épületet is tervezünk – sorolta a
terveket Czigle János.

A tulajdonos érdeklõdésünk-
re elmondta: a látványtervek még
készülnek, de az biztos, hogy a
jelenlegi szálló épületének csak a
vázszerkezetét hagyják meg, tel-
jesen új, a környezetbe illõ külsõt
kap majd a szálloda, amelynek
kivitelezéséhez igyekeznek pá-
lyázati úton uniós forrást is sze-
rezni.

Jövõ májusban kezdõdik a ho-
tel átépítése, a tervek szerint
2015 nyarára el is készül a négy-
csillagos, 220 szobás szálló, illet-
ve az épület keleti és déli oldala
mellé tervezett, 60–120 négyzet-
méteres, part menti lakásokat tar-
talmazó egy-egy apartmanház.

– Saját strandja van a hotel-
nek, ami nem túl nagy, hiszen
csak 170 méteres partszakasz, de
azt tervezzük, hogy ezt nyitottá
tesszük, a helyi lakosok belépõt
válthatnak majd ide. Minõségi
szállodát tervezünk, amely szol-
gáltatásaiban a Flamingó Hotelt is
felülmúlja. Elsõsorban a belföldi
turizmusra építünk majd, a Fla-
mingóban is azt látjuk, hogy je-
lentõs igény van a minõségi szol-
gáltatásokra, itt az éves bevétel 75
százalékát a hazai turisták hoz-
zák. A Széchenyi sétány felújítá-
sa most zajlik, az új sétány, illet-
ve a felújított Füred Hotel együtt
imponzáns lesz – válaszolta kér-
désünkre Czigle János.

martinovics

Tovább bõvítik a hajógyári ki-
kötõt, a 840 millió forintos beru-
házás révén egy modern, barátsá-
gos vitorlásközpontot alakítanak
ki, amely az ígéretek szerint meg-
fizethetõ árakkal mûködik majd.
Megháromszorozzák a jelenlegi
hajóhelyeket, lesz hajógyári mú-
zeum és vitorlásiskola is.

A kikötõt új hullámtörõ kõ-,
illetve úszómólókkal bõvítenék. A
jelenlegi 105 férõhelyes kikötõben
további 175 hajónak alakítanak
majd ki helyet. A vitorlásközpont-
ban gyakorlati és elméleti képzést
nyújtó vitorlásiskolát indítanak,

A földrajz,- biológia-,
irodalom-, rajz- és
történelemórákon
egyaránt hasznos lehet,
de akár önálló Balaton
tantárgy is épülhetne a
Nõk a Balatonért Egyesü-
let könyvére, amelynek
legújabb, bõvített kiadását
pénteken mutatták be
Siófokon.

Az éghajlatváltozás hatásai is
bekerültek a „balatoni tananyag-
ba” – a klímaváltozás okozta szél-
sõségeknek a tó vízháztartására
gyakorolt hatását taglaló fejezet-
tel bõvült a Nõk a Balatonért
Egyesület egyedülálló olvasó-
könyve, A Balaton könyve.

A térség egyik legnagyobb tag-
létszámú és múltú civil szerveze-
te az ezredfordulón vállalkozott
elõször arra, hogy a régió iskolá-
sai számára egy könyvben foglal-
ja össze mindazt, amit egy lokál-
patriótának a Balatonról tudni ér-
demes, legyen szó természeti és
gazdasági értékekrõl, nevezetessé-
gekrõl vagy éppen a tó ihlette kép-
zõmûvészeti, irodalmi alkotások-
ról. Akkor Az év civil szervezete
díjjal járó anyagi elismerés bizto-
sította a könyv megjelenésének
anyagi hátterét, míg most a Nem-
zeti Kulturális Alap ismerte fel
a hiánypótló munka jelentõségét
és támogatta kétmillió forinttal a
harmadik, bõvített kiadás megje-
lenését.

Balatoni tananyag
a klímaváltozás
Bõvült a NABE egyedülálló, balatoni olvasókönyve

– Úgy gondoljuk, hogy elsõ-
sorban a tó mellett élõ gyerme-
keknek illene többet tudniuk a Ba-
latonról és környezetérõl, mint
amennyit az iskolai tankönyvek
kínálnak. Nemcsak a vízrõl, a ter-
mészetrõl, a környezeti összefüg-
gésekrõl, hanem regékrõl, történe-
lemrõl, azaz a hely szellemérõl,
hiszen a tó szeretete és a vele kap-
csolatos ismeretek teszik az em-
bert igazi balatoni polgárrá. Az
egyes fejezeteken átível a gondo-
lat, hogy a természet, a környe-
zet és a kultúra védelme, hagyo-
mányaink megtartása nemcsak fel-
adatunk, hanem kötelességünk is.
Csak így õrizhetjük meg a Bala-
ton és környékének egyediségét,
kuriozitását, ami turisztikailag
sem elhanyagolható szempont –
fogalmazott Szauer Rózsa, a Nõk

a Balatonért Egyesület elnöke.
Mint mondta: a NABE elgondo-
lása nem teljesen új, hiszen már
1939-ben az akkori kultuszmi-
niszter rendelete – a Magyar Ki-
rályi Balatoni Intézõ Bizottság
szorgalmazására – tanrendbe ik-
tatta a Balaton értékeinek isme-
retét a hazai elemi és középfokú
iskolákban.

Az olvasókönyv összeállításá-
nál két szempontot vettek figye-
lembe a szerkesztõk: az egyik,
hogy átfogó képet adjon, a másik
pedig, hogy a könyv alapvetõen
iskolai olvasókönyvnek készül és
tantárgyközi használatra is alkal-
masnak kell lennie. A Nõk a Ba-
latonért Egyesület már az elsõ ki-
adás összeállítása során a régió
jeles szakembereit kérte fel szer-
zõként, s neves szaktekintélyek

végezték az egyes fejezetek lek-
torálását is. Az olvasmányos is-
meretanyagot közel félezer színes
kép teszi gazdagabbá, szemléle-
tesebbé. Az illusztrációk között
sok archív felvétel, természetfotó
és mûalkotásokat bemutató szí-
nes kép található.

A NABE korábban vetélkedõ-
ket is szervezett Csepegtessük a
lelkekbe a Balaton szeretetét! cím-
mel A Balaton könyvében össze-
foglalt anyag alapján.

A siófoki sajtótájékoztatón A
Balaton könyve bõvített kiadását
az új, vízháztartásról és klímavál-
tozásról szóló fejezetben szerzõ-
ként közremûködõ Kravinszkaja
Gabriella, a Közép-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság osztályvezetõje
mutatta be.

BFN

A bõvítés után az eddigi százöt helyett
közel háromszáz hajó fér el
az új hajógyári kikötõben

Újabb kikötõhelyek
kialakítanak egy hajós felszerelé-
seket és ruhákat árusító üzletet,
lesz konferenciaterem, és az egy-
kori hajógyár történetét fényké-
pekkel, makettekkel, korabeli do-
kumentumokkal bemutató mú-
zeumot is létesítenek – hangzott
el a kikötõben tartott sajtótájékoz-
tatón.

A volt hajógyárat 1996 óta
mûködtetõ német Sennebogen
csoport a gyár melletti vitorláski-
kötõ fejlesztéséhez 336 millió fo-
rintos uniós támogatást nyert. A
nagy ívû beruházás várhatóan
2015-re készül el.Benke Brigitta tolmács és Michael Seiferling, a TLC igazgatója

A fotón Szauer Rózsa
és a könyv új fejezetének
szerzõi láthatók
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Figyelemmel kísérve az Or-
vosi hetilap, a Magyar sebészet
és különösen a kitûnõ Magyar or-
vosi nyelv folyóiratokat, a nyelv-
használatot, a mind több értékes
jobbító, magyarító törekvést, az
látható, hogy sokan aggódnak a
magyar orvosi nyelv miatt. Amely
szerintem mára olyan mértékben
idegenedett el a köznyelvtõl, hogy
a kívülállók (például a betegek!)
számára egy kórházi zárójelentés
vagy recept érthetetlenné vált.

Nem volt ez mindig így, az
ókortól a XVIII. századig egészen
mások voltak a receptek. A nyelv-
tudós Keszler Borbála megálla-
pítása szerint nem a gyógyszeré-
szeknek szóltak, hanem a beteg-
nek vagy a hozzátartozóinak,
mégpedig közvetlen, a beszélt
nyelvhez közel álló nyelven. A le-
véltárakban õrzött számtalan kéz-
iratos orvosló- és receptkönyv
ugyan inkább házi mindentudó,
vannak azonban tudós orvosló-
könyvek is.

A legkorábbi Lencsés György
1570 körül írt orvosbotanikai
mûve, amelynek értékes szóanya-
ga nyelvtörténeti, helyesírás-tör-
téneti és minden bizonnyal nyelv-
járás-történeti szempontból is fi-
gyelemre méltó. Csaknem 1000
lap terjedelmû, Szabó T. Attila
megállapítása szerint magas tudo-
mányos igénnyel, rendszerezéssel
megírt hasznos tanácsadó. Az ere-
deti címlap szerint: „Ars Medica
az olly könyv, mellyben minden-
féle nyavallyák ellen (melyek

A magyar orvosi nyelv akkor és most
ßoktanak történni az emberi
testben) sok haßnos és gyakor-
ta megprobált Orvosságok talál-
tatnak”.

Szembetûnõ, hogy a szerzõ
következetesen kerüli az idegen
szavak használatát, minden szak-
kifejezést igyekszik magyarul írni,
idegen nyelven csak néhány or-
vosságot jelöl. Ha mégis használ
latin szót, azzal csupán a magyar
kifejezést magyarázza. Mindezt
abban a korban, amikor még or-
vosi mûnyelvünk nem lehetett!

Hasonlóan a közérthetõséget
tartotta a legfontosabbnak Pápai
Páriz Ferenc Az emberi Test
Nyavalyáinak Okairól, Fészkei-
rõl, ’s azoknak Orvoslásának
Módgyáról való Tracta alcímû,
„1687. siralmas esztendõben” írt
Pax Corporis címû könyvében. A
tudós nagyenyedi professzor kö-
rül egyre békétlenebbé válik min-
den ebben az idõben. Pestisjár-
vány pusztít, ekkor zajlik Caraffa
eperjesi vérengzése, tombol az
önkényuralom, a török Bécs ellen
támad, falvak hamvadnak el, or-
szágrészek válnak pusztasággá.
Ebben a véres, zûrzavaros korban
a tömegeknek készít a „sok keser-
vesen nyögõ elhagyatott betegnek
vigasztalásokra” olyan útmutatót,
amely olcsó, a természetben föl-
lelhetõ orvosságokról közérthetõ-
en tudósít. Az „igyefogyott sze-

gényeknek, kiknek nincsen min-
denkor kezek ügyében értelmes
orvos, kiváltképpen falukon, ahol
hamarébb talál segédet a beteg ba-
rom, mint a beteg ember”. Kõnek,
fûnek, fának ereje orvosol, a sze-
gény ember a patikaszereket er-
dõn-mezõn gyûjtögette. A népraj-
zi irodalom tanúsága szerint a XX.
századig nyomon követhetõ az
egykori gyógymódok használata
a hagyományos népi orvoslásban.
Igen fontos a magyar orvosi szak-
nyelv kialakítása terén késõbb
Rácz Sámuel és Kováts Mihály
orvosdoktor munkássága, vagy a
nagy nyelvújító, Bugát Pál 1843-
ban megjelent Természettudomá-
nyi szóhalmaza.

A holt görög és latin nyelv ele-
mei használatosak tovább a mai
tudományok nyelvében, így pél-
dául a filozófián, botanikán stb.
kívül az orvostudományban is. A
betegség mint az élõ szervezet
mûködési zavara, és a megszün-
tetése vagy elhárítása érdekében
végzett tevékenység, a gyógyítás
az ókori Görögországban érett
tudománnyá. A  Corpus Hippoc-
raticum legrégebbi iratai több
mint kétezer évesek. A betegség
nélküli állapot, azaz az egészség
helyreállítása görög orvostudo-
mányának terminusai római köz-
vetítéssel kerültek az európai
nyelvekbe latinizált formában.

Magyarországon a latin 1846-ig
hivatalos nyelv volt, természetes
tehát, hogy a köznyelvben és a
tudományos nyelvben számtalan
latin (és görög eredetû) szó hono-
sodott meg. Igen sok a mester-
ségesen kialakított újkori kifeje-
zés is a magyar orvosi nyelv ter-
minológiájában, ezek nagyrészt
megtartották görög vagy latin szó-
elemeiket.

Ma az orvosi rendezvények
meghívóin, elõadások címeiben
sajnos olyan – sokszor angol nyel-
vi hatásra létrejött – szavakat ol-
vasunk, amelyeket teljességgel
fölösleges alkalmazni, netán meg-
honosítani. Csak néhány ezek
közül Bõsze Péter professzor úr
gyûjtésébõl, zárójelben a javasolt
„fordításuk”: staging-laparotomia
(stádium), primer cytoreductio.
Intervallum laparotomia, primer
intervallum laparotomia cyto-
reduction neoadjuváns kezelés
után (bevezetõ gyógyszeres ke-
zelést követõ hasmûtétek),
hyperradicalis mûtétek (fokozot-
tan kiterjesztett mûtétek), alkal-
mazásának evidenciái a rák front-
line cytostatikus terápiájában (el-
sõdleges gyógyszeres kezelés elõ-
nyei). Nem sokkal egyszerûbbek,
ráadásul széles körben érthetõek?
Sok idegen szó egyszerû tükör-
fordítással már régen meg is ho-
nosodott, pl. leukocyta (görög

leuko = fehér, cyta = sejt), ma-
gyarul fehér/vér/sejt.

November 14-én került sor a
Balatonfüredi Állami Szívkórház
100 éves mûködésének méltó
megünneplésére. A centenáriu-
mon bemutatták az újonnan meg-
jelent Akkor és most 1913–2013
címû könyvet is. A 303 oldal ter-
jedelmû kötetben egyébként az
„Akkor” fejezet mindössze 6 la-
pon tárgyalja a múltat, mégpedig
a korabeli sajtó, az egykori Bala-
tonfüredi Hírlap 1912. és 1913.
évi cikkeinek másolataival, illetve
egy 1996-os emléktábla-avatáson
elhangzott beszéddel, valamint
(ugyancsak 6 lapon) egykori fény-
képekkel, képeslapokkal. A többi
a „Most” címû fejezet, amely az
intézet irányításáról, dolgozóiról,
mûködésérõl és fejlesztési tervei-
rõl szól.

Ebben a részben már annyi a
fölöslegesen használt idegen szó
és a szerzõk által bizonyára indo-
koltabban alkalmazott szakkifeje-
zés, hogy a nem szakmabeli olva-
só legfeljebb fáradságos szótára-
zással kap csak képet a bemuta-
tott szakmai tevékenységrõl. Föl-
vetõdik tehát a kérdés: kiknek is
íródott a könyv? Biztos vagyok
abban is, hogy a könyvbemuta-
tón elhangzottakból a nem szak-
mabeli, de legalábbis átlagos mû-
veltségû közönség édeskeveset

jegyzett meg, egyszerûen azért,
mert az egyes témák neveit nem
értette. A latinos mûveltségû hall-
gató eltöprengett például az akut
koronária szindróma utáni sze-
kunder prevenció értelmén, csak-
hogy a megfejtési kísérlet ideje alatt
három következõ, a szívkórház
értékes tevékenységét bemutató
közlemény – szintén nem egysze-
rûen megfejthetõ – címét elsza-
lasztotta. De hát nemcsak a címek-
kel voltunk bajban. Noha érthetõ
volt, ám az angol teamwork szó-
összetétel részfordításaként el-
hangzott teammunka magyarul
csapatmunka. Nem vagyok híve a
„mindenáron magyarul” irányzat-
nak, de például a szintén elhang-
zott, illetve a kivetítõn is olvasott
mortalitási trend a régióban mon-
datban egyetlen magyar szó sincs.

Mi, nyelvészek is tudunk az
alveoláris spiránsokról vagy a
lexikalizálódott episztemikus-
inferenciális kifejezésekrõl úgy
beszélni (írni), hogy abból a nem
szakmabeli hallgató (olvasó) sem-
mit se értsen. Csakhogy nem ez a
cél! Éppen ellenkezõleg, vegyünk
példát a fenti nagy elõdöktõl a
tudománymûvelésben, az anya-
nyelvi terminológia, a szakszó-
kincs megújításában, és különösen
a szakmai kutatási eredmények is-
mertetésében, közlési módjában.

Dr. Rácz János

Nagyon köszönöm dr. Rácz
Jánosnak, hogy megemlékezett
édesapám munkásságáról, és rész-
letesen ismertette az évek során
a szõlõfajták helyesírásával kap-
csolatos álláspontokat és fejlemé-
nyeket, valamint dr. Bakonyi Ká-
roly és édesapám álláspontját is.
Mivel a cikk a legkülönfélébb vé-
leményeket nem foglalja össze,
konklúziót nem tartalmaz, így
szeretném azt néhány gondolat-
tal kiegészíteni.

A cikkben is részletesen ismer-
tetett, a szõlõfajták névhasznála-
tával kapcsolatos nyelvészeti po-
lemizálást a tudomány ma már
meghaladta.

Ferdinand Regner kutatásai
során bizonyította, hogy a külön-
féle szõlõfajták genetikailag egy-
séges képet mutatnak, és azono-
sította azok DNS-térképét,
amellyel nemcsak a szõlõfajták
azonosíthatók egyértelmûen, ha-
nem számtalan esetben a „szülõ-
ket” is sikerült felderíteni. Mun-
káját 1998-ban Peter Morio-díjjal
ismerték el.

Ma már nem szükséges a le-
vél, hajtás vagy a fürt alapján ta-
lálgatni, milyen fajtával állunk
szemben, hiszen az korszerû
módszerekkel egyértelmûen meg-
határozható. Ez alapján nyugod-
tan mondhatjuk, hogy méltányta-
lan és a tudomány mai állása sze-
rint egyben tarthatatlan is a nyel-
vészek széles körében elterjedt
fajelmélet, amely szerint egyes
szõlõfajtákat kis kezdõbetûvel,
míg másokat nagy kezdõbetûvel
kellene írni. Ez a különbségtétel a
régebbi és újabb szõlõfajták kö-
zött teljesen alaptalan, hiszen a

Borkiválóságok Könyve
címmel megjelent a
legjobb hazai borokat
összegyûjtõ kötet. A közel
240 féle minõségi fehér-
bort bemutató kiadványban
a Balatonfüred–csopaki
borvidék tizenegy borá-
szatának tizennégy bora
kapott helyet. A Balaton
Borgaléria pedig stratégiai
kereskedés lett.

Egy országos program kereté-
ben jelent meg a Borkiválóságok
Könyve 2013 címû kötet, amely
az idén forgalomban lévõ száraz
és édes fehérborokat mutatja be.
A Vidékfejlesztési Minisztérium
által indított szakmai program
keretében 650 bor kóstolása után
az Országos Borszakértõ Bizott-
ság választotta ki azt a 236 bort,
amelyek végül minõségük alapján
bekerülhettek a kötetbe.

Az ingyenes kiadvány a boro-
kat régiónként mutatja be, és egy
több felvonásból álló vakkóstolást
követõen három kategóriába so-
rolva (három-, négy- illetve ötcsil-
lagos) szemlélteti. A borrégiók jel-
lemzése mellett a kiválasztott bo-
rok részletes leírását, a palackok
fotóit, illetve a pincészetek ada-
tait is tartalmazza a könyv.

A fehérbor-kiválóságokat ké-
szítõ pincészetek tematikus mat-
ricákat kaptak, ezeket a díjazott
palackokra ragasztják, így vásár-
láskor mindenki számára könnyû
lesz beazonosítani a minõsített
borokat.

Nem egy újabb borverseny
eredménye ez, hiszen a kezdemé-
nyezés célja a kereskedelmi for-
galomban lévõ fehérborok feltér-
képezése és a minõségi kínálat
minél szélesebb körben való meg-

Listázták a borokat
ismertetése volt. A borok iránt ér-
deklõdõ nagyközönségnek szól
elsõsorban a kötet, amelynek ha-
marosan lesz folytatása, készül a
vörös- és rozéborokat tartalmazó
kiadvány is.

A program eltökélt szándéka,
hogy segítse a kiválasztott minõ-
ségi borok kereskedelmi forgalma-
zását és marketingjét, ezért nyolc
borkereskedõvel – köztük a Bala-
tonfüreden két üzletet is mûköd-
tetõ Balaton Borgalériával – stra-
tégiai partnerségi megállapodást
kötött a minisztérium. A könyvet

november végétõl a prog-
ramhoz csatlakozó bor-
kereskedések üzleteiben
lehet majd megtalálni.

– A szaktárca nyolc
borkereskedéssel kötött

Szõlõnevek
nagybetûvel!

Dr. Bakonyi Károly és dr. Csiz-
mazia Darab József 2003-ban
Balatonfüreden, a Széchényi Fe-
renc szakmai napokon

korábbi fajták is azonos módon,
évszázados keresztezésekkel és
szelekciók útján születtek, ha nem
is tudjuk õket egyetlen nemesítõ
munkájához kapcsolni.

Nyelvészeti szempontból az
dr. Bakonyi Károly érdeme, hogy
sikerült egy kis kezdõbetûs és egy
nagy kezdõbetûs szõlõfajta ke-
resztezésébõl nagy kezdõbetûs
szõlõfajtát nemesítenie (Cser-
szegi fûszeres).

Olyan ez, mintha a népdalok
címét azért kellene kis kezdõbe-
tûvel írni, mert nem ismerjük azok
szerzõjét.

Dr. Bakonyi Károly és édes-
apám, dr. Csizmazia Darab József
(ugyancsak Peter Morio-díjas)
azért is voltak meggyõzõdve iga-
zukról a szõlõfajták nevének nagy
kezdõbetûvel való írásmódjáról,
mert nemcsak a magyar nyelvet
ismerték jól, hanem ezen túlme-
nõen még a szõlõnemesítéshez is
értettek.
Csizmazia Darab József

stratégiai megállapodást annak ér-
dekében, hogy a magas minõségû
magyar borok ezután is a figye-
lem középpontjában álljanak a
belföldi piacon. Büszkék vagyunk
rá, hogy köztük lehetünk. A Hor-
váth-ház alatti pincénkben, a Ba-
laton Borgalériában, illetve a cso-
paki kúriában a Balaton-borrégió

minõsített kínálatának nagy ré-
sze megvásárolható, köztük több
olyan is akad, ami csak nálunk ta-
lálható meg – fogalmazott Köteles
Zsolt, a Balaton Borgaléria ügy-
vezetõje. Hozzátette: a közeljö-
võben megjelenõ hasonló kötet,
ami a vörös- és rozéborokat mu-
tatja be, nagy kitörési pontja le-
het a régiónak, végre bizonyíthat-
ja, hogy a fehérborral azonosított
térségnek sok remek testesebb
bora is van.

– Természetesen üzleteinkben
ezeket a fajtákat is meg lehet majd
vásárolni – mondta Köteles Zsolt.

Az elsõ fordulóban öt bizott-
ság értékelte a borokat a nemzet-
közi minõségi követelmények
alapján. A 650 bornak kevesebb
mint a fele jutott a második for-
dulóba, ahol már minden bort kü-
lön jellemeztek is. A kóstolás vé-
gén minden 4 és 5 csillagos bort a
bizottság tagjai együtt újra végig-
kóstoltak, és közösen szavazták
meg a besorolásokat. A három ka-
tegóriát egymásra épülõ szem-
pontok szerint alakították ki, úgy,
hogy abban egyre komolyabb el-
várásoknak kellett megfelelniük
a boroknak. A csillagok számának
emelkedése a borokkal szemben
nemzetközi szinten is megfogal-
mazott elvárásokat követi, szem-
pont volt az érlelési potenciál, a
komplexitás, illetve az egyediség.

balatonfured.hu

Bujdosó Pincészet – Nemere Cuvée 2012
Dobosi Pincészet – Kéknyelû 2011
Figula Pincészet – Szilénusz 2007
Káli Kövek Borászat – Rezeda rizling 2012
Kerkaborum – Furmint-hárslevelû 2011
Koczor Pincészet – Aenigma (kései szüretelésû) 2010
Laposa Birtok – Rizling2 2012
Laposa Birtok – 4 Hegy olaszrizling 2012
Légli Szõlõbirtok és Borászat – Banyászó olaszrizling 2011
Légli Szõlõbirtok és Borászat – Gesztenyés rizling 2009
Szászi Pince – Szent György-hegyi olaszrizling 2012
Tamás Pince – Olaszrizling 2007
Varga Pincészet – Aranymetszés olaszrizling

(kései szüretelésû) 2009
Varga Pincészet – Aranymetszés szürkebarát

(kései szüretelésû) 2010
Villa Tolnay Borház – Chardonnay 2011
A Balatonfüred–csopaki borvidék háromcsillagos borai:
Béla és Bandi Pincészet – Chardonnay Száka-dûlõ 2011
Fáncsi Hegyi Pince – Semillon 2011
Figula Pincészet – Csopaki olaszrizling selection 2011
Hudák Szõlõbirtok és Borászat – Olaszrizling 2012
Jásdi Pince – Csopaki rizling 2012
Jásdi Pince – Ranolder fehér 2009
Kálmán Pince – Olaszrizling 2012
Liszkay Pincészet – Pinot Gris 2011
Petrányi Pince – Olaszrizling 2011
Szent Donát Pince – Nagykút olaszrizling 2012
Szent Donát Pince – Furmint 2012

A Balaton-borrégió négycsillagos borai:
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Durva balfogás a könyvesboltban
Kellei GyörgyDilettáns írók és rutintalan mû-

fordítók munkájának végterméke
csak pocsék könyv lehet. Fõleg
akkor igaz ez a tétel, ha terjedel-
mesebb mûveiket vesszük a ke-
zünkbe, gondolta Melis Zsolt ad-
vent elsõ hetében, amikor körül-
nézett a könyvesboltokban. Mint
minden karácsonykor, idén is
könyveket ajándékozott. Jó elõre
vásárolt, hogy a kínálat javából
válogathasson.

Író létére jó érzékkel, rutino-
san mozgott az üzletekben, már
elsõ pillantásra kiszúrta, hogy mit
érdemes átlapozni vagy nagy ív-
ben elkerülni. Soha nem tett kü-
lönbséget a mûfajok között, de
kizárólag élvezetes és olvasmá-
nyos könyvekre adott ki pénzt.
Thomas Bernhardot és Virginia
Woolfot éppen úgy kedvelte, mint
Graham Greene-t vagy Stefan
Zweiget. Harmincéves kora óta
ritkán szokott tévedni a könyvek
kiválasztásakor, míg régebben
gyakran elõfordult, hogy mellé-
nyúlt, haszontalan mûvekre dob-
ta ki összekuporgatott forintjait.
Ilyenkor mielõbb felkereste a leg-
közelebbi antikváriumot, vagy

otthon, az anyjánál a cserépkály-
hába vágta a silány munkát. Emi-
att soha nem támadt lelkiismeret-
furdalása, talán azért nem, mert
akkor még nem ismerte Carlos
Ruiz Zafón regényeit. A spanyol
író az egyikben azt írta, hogy a
könyvek olyanok, mint a tükör:
mindenki azt látja bennük, amit a
lelkében hordoz.

Melis ezen a kijelentésen oly-
kor el szokott tûnõdni, de végül
mindig arra a következtetésre ju-
tott, hogy indokoltan szabadult
meg a hitvány és gyatra könyvek-
tõl, amelyekbõl lavinaként zúdult
rá az unalom, noha a lelkében
semmi efféle szemléletet nem hor-
dozott. Az öntetszelgõ, a kritikai
elvárásokat szolgai módon kiszol-
gáló formai bravúroskodóktól is
morogtak a belei. Úgy vélte: az
angol, amerikai vagy francia írók
által megteremtett, és mind a mai
napig fényesen ragyogó stílus

magyar utánzói és majmolói egy-
re-másra lejárt szavatosságú mû-
vekkel rukkolnak elõ, melyek már
messzirõl bûzlenek. Melis nem
kért belõlük. Az elkötelezett iro-
dalmárok ellenszenvesnek tartot-
ták a véleménye miatt. Barátai,
közeli tanítványai azonban tud-
ták róla, hogy rajong a modern –
eredeti termésû – prózáért, de a
buzgó másolóktól irtózik. Füred-
re költözésével ki is vonult a kö-
reikbõl.

Most decemberben a megve-
tett kompánia mintha titkon
bosszút állt volna rajta. Ugyanis
befürdött, melléfogott egy izgal-
makat és tanulságokat ígérõ
könyvvel, amelynek hõse és egy-
ben szerzõje az angol futballhuli-
gánok közé beépült fiatal rendõr.
Melis szerette a focit, becsülte az
angolokat, mert szigorú intézke-
désekkel rendet raktak a labda-
rúgópályák környékén és a lelá-

tókon, a csapatok szurkolótábo-
rai már nem esnek egymásnak úgy,
mint korábban, a könyvben elme-
sélt idõszakban.

Szokás szerint otthon átpör-
gette a kötetet, és már ekkor fur-
csa, fonákszerû érzései támadtak.
Egy-két oldal elolvasása után vi-
lágos lett elõtte, hogy hatalmasat
tévedett. A könyvet az elsõ oldal-
tól az utolsóig merõ siránkozás
jellemezte, az immár civil úriem-
ber évtizedek múlva megpróbálja
elhitetni olvasóival, hogy rendõr-
ként az otthoni és az idegenbeli
meccseken veszélyben forgott a
társa és az õ élete. Valódi konflik-
tusról, direkt életveszélyrõl szó
sincs, bár a vandál, részegen kö-
tözködõ szurkolók társasága nem
éppen egy exkluzív angol klub vi-
lága. Ám ennek a világnak az áb-
rázolása triviális, szentimentális és
hazug. A félelem, a majré megre-
ked a szavak szintjén, s van he-

lyette piálás, káromkodós kvater-
kázás a huligánokkal, meg passzív
szemlélõdés, ahogy mások bu-
nyóznak, véresre verik egymást a
rendõri túlkapások hevében. A fe-
jezetek lekopírozódnak: a fedett
zsaruk megbeszélik a taktikát, ki-
mennek a meccsekre, aztán spu-
riznak be az irodába jelentést írni
feletteseiknek. A változatosságot
a különbözõ csapatok pályái ad-
ják a szövegben. A rendõrpárosok
gyakran veszekednek, majd sírva
fakadnak a feszültségtõl, késõbb
meg nevetve hátba veregetik egy-
mást. Lehengerlõ cselekmény?
Ugyan! – kacagott kínjában Me-
lis. Túlreagálások sorozatáról van
szó, amely tele van primitív trük-
kökkel (a szobafestõnek álcázott
fõhõs röhejesen eljátssza, hogy
csaknem analfabéta), amelyeket a
legbutább, legrettegettebb huli-
gánok sem vesznek be. Ennek el-
lenére minden helyzet „félelme-

tes” és „brutális” a szerzõ szem-
szögébõl. A dialógusok egysíkú-
ak, az alkalmazott argó hiteltelen,
a fordítás stílusa szegényes és ma-
gyartalan.

Olvasás közben jegyzeteket
készített a kötet hátsó, üres lap-
jára, így már nem vihette vissza a
boltba, hogy kicserélje másikra.
Az lesz a legjobb, ha elégeti a
könyvet. Háromezer és pár száz
forintja füstté válik. Semmikép-
pen nem akarta eldobni az utcai
szemeteskonténerbe, a guberálók
se olvassanak halandzsázós, üres-
ségtõl kongó mûvet karácsony
tájékán. Felhívta magányosan élõ
költõbarátját, aki cserépkályhával
fûtötte harmadik emeleti lakását.
– Gyere délelõtt tízre, akkor gyúj-
tok be – mondta a költõ, amikor
elárulta neki, hogy mit kér tõle.
Melis kicsit késve érkezett, már
javában parázslottak a fahasábok.
Halvány szánakozással vált meg
a könyvtõl. A lapok pörkölõdni
kezdtek, majd iszonyú lassan láng-
ra kaptak. Úgy látszik, még Pro-
métheusz uram is vonakodik hoz-
záérni, gondolta elégedetten, az
adventi felszabadultság érzésével.

Önálló iparággá nõtte ki
magát az a tanácsadó
lajstrom, ami szájbarágó-
san igyekszik tudatni
velünk, hogyan viseljük
el a karácsonyt, netán
hogyan tegyük meghitté.
Listák, ilyen-olyan
ajánlások, tanácsok
ömlenek ránk. Az öt
legjobb karácsonyi
ajándék a gyereknek, a
férjnek, a feleségnek.

Praktikus tanácsok az idõ le-
lassítására, a legjobb karácsonyi
cukiságok, a legmenõbb csoma-
golópapírok, fenyõfa-díszítési
trendek, receptek, ajándékötletek
a házi kedvenceknek. Ez van.
Frank Róbert pszichológussal be-
szélgettünk.

– Az már közhely, hogy nem
tudjuk igazán bensõségessé tenni
a karácsonyt. Erre vágyunk pedig
mindannyian, együtt lenni nyuga-
lomban a családunkkal, mert eb-
bõl van igazán kevés. Mégis az
adventi várakozás és a meghitt
ünneplés is egyaránt nehezen tel-
jesíthetõ, mert ezekhez türelem
kell, márpedig az egész év türel-
metlenkedéssel telik, nagyon ne-
héz ebbõl az állapotból váltani.
Szorongunk, hogy képesek le-
gyünk megfelelni a saját és kör-
nyezetünk elvárásainak, teljesít-
sük a feladatot vendégváróként
vagy éppen vendégként. Szoron-
gunk, hogy meg tudjuk teremteni
a vágyott harmóniát. Megfelelési
kényszerben vagyunk és igyek-
szünk teljesíteni az ünnep köré
felhúzott akadályokat, végigcsi-
nálni a strukturált programokat,
ahelyett, hogy csak egyszerûen
együtt lennénk otthon a csalá-
dunkkal.

– Az ajándékozás rituáléja már
a római birodalomban is létezett.
Ezzel nincs baj, azért adunk aján-
dékot, hogy kifejezzük szerete-
tünket, hálánkat, csakhogy mára
az adás egyenlõ lett a tárgyak vá-
sárlásával. Sok esetben fogalmunk
sincs arról, mire vágyik a szeret-
tünk, tanácstalanok vagyunk, mi-

Igazi összmûvészeti élmény-
ben lehetett részük a Református
Általános Iskola diákjainak a
Sforzato Rézfúvós Kvartett kon-
certjén. A diákok, miközben a ze-
nét hallgatták, rajzolhattak, fest-
hettek is, és figyelhették, hogyan
dolgozik Gombor József festõmû-
vész. A zene ihlette képekbõl ki-
állítást is terveznek az iskola Kál-
vin termében. A kvartett tagjai –
Rojtos Norbert, Werb Gábor, Pálfy
András és Farsang Tamás – a jól
sikerült koncert után Gombor Jó-
zseffel együtt azt tervezik, hogy
a felnõttek számára is rendeznek
hasonló elõadást.

Koncert másképpen

Adventi szorongás

Frank Róbert szerint másképpen kellene ünnepelnünk

közben lelkiismeret-furdalásunk is
van, ezért valamilyen tárggyal
mindenképpen jelezni akarjuk a
szeretetünket. Mindannyian is-
merjük a sokadik zokni, kenyér-
pirító, nyakkendõ és egyéb, való-
di örömöt nem adó, ajándékba ka-
pott tárgyakat. Az ünnepnek sok-
szor az a vége, hogy mindenki azt
lesi, a másik hogyan érzi magát.
Ráadásul körülveszi a karácsonyt
is egyfajta elutasítás. Egyre több-
ször találkozni olyanokkal, akik
kérdés nélkül elkezdik mondani,
hogy csak essenek már túl az egé-
szen. Ez persze a legtöbb esetben
csak cinizmus, mert szégyellik
mások elõtt az érzelmeiket, és egy-
szerûbb az ellenállás, mint kimu-
tatni, valójában mit érzek belül.

– A csonka, elvált családok-
nak különösen oda kell figyelni az
ünnepre. Ha már a szülõk, a ma-
guk önzõségébõl úgy döntöttek,
nem élnek együtt tovább, a leg-
fontosabb feladatuk, hogy a kö-
zösen vállalt gyereknek meghitt

ünnepe legyen. A gyerekek szem-
pontjai a legfontosabbak, hozzá-
juk kell igazítani az ünnepet, úgy
legyen a karácsony, ahogy neki jó.
A gyerekek szeretik a misztiku-
mot, hisznek a csodákban, kép-
zelt személynek írják meg kíván-
ságaikat, ameddig csak lehet, ezt a
világot nem rontsuk el.

– Rituálék nélkül elvesznénk
a mindennapokban. Kell egy hely,
egy idõpont, egy ünnep, amikor
megállunk, amit kiemelünk a töb-
bi nap közül. Közhely, de igaz, a
legnagyobb ajándék, amit adha-
tunk, az a figyelmünk, az idõnk.
A gyerekeknek nem a legújabb
kütyüt kell feltétlen megvenni,
hanem idõt szánni rájuk, együtt
játszani, egyáltalán azt csinálni,
amihez kedvük van. Az evolúció-
elmélet szerint száz vagy kétszáz
év alatt nem változik az ember.
Mindannyian meghittségre, sze-
retetre, figyelemre vágyunk, nem
kell küzdeni ezek ellen.

Martinovics
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Kedves Híveim!
Szeretettel köszönöm meg a

füredieknek mindazt a jót és
szeretetet, amit kedves híveimtõl
kaptam.

Szeretettel emlékezem vissza
arra az érettségi elõtti utolsó be-
vonulásra, amikor édesapámmal
együtt mentünk a répcelaki állo-
másra – vittük a kis betyárbatyut
–, és meg-megpihentünk útköz-
ben. Akkor édesapám az egyik
pihenõnél azt kérdezi: „Te édes
fiam, hogyan tovább, hiszen te már
tizenkettedikes vagy és dönteni
kell.”

 Nem lepte meg édesapámat –
talán sejtették is õk –, mikor ezt
mondtam: Édesapám, én szeret-
nék pap lenni! Még most is elõt-
tem van komoly tekintete, még az
arcán is észrevettem a ráncokat,
mikor ezt mondta: „Te édes fiam,
de csak olyan pap legyél, amilyen-
nek lenni kell, akkor édesanyád-
dal együtt mi leszünk a legboldo-
gabbak a világon! De, ismétlem,
gondold meg, csak akkor, ha ilyen
pap akarsz lenni!”  Azt válaszol-
tam: igen!

Az újmisés szentképemre ezt
írattam: „Krisztus követségében
járunk!” Csak akkor van az éle-
tünknek értelme, ha az Úrjézus
szeretetét akarjuk adni mindenki-
nek, hogy „szebb legyen a Föld”.
„Aki az én tanítványom akar len-
ni, tagadja meg magát, vegye fel
keresztjét, úgy kövessen engem!”
Engem az Úrjézus megsegített,
hogy én mindig, minden körülmé-
nyek között hûséges maradhat-
tam a hivatásomhoz! Az üdvözí-
tõ Krisztus csak annyit kért, légy
hû mindhalálig, szolgálni küldött,

Gyûrû atya augusztusi
plébánosi búcsúbeszéde

és én igyekeztem papságom elsõ
pillanatától kezdve, mindig, aki-
nek csak lehetett, szeretettel szol-
gálni!

Nagyon szerettem a gyerme-
keket, ugyanazzal a szeretettel a
fiatalokat, a fiatal házasokat is, a
családokat, a betegeket, a szenve-
dõket. Igyekeztem nekik az Úr-
jézus kegyelmébõl és szeretetébõl
a vigasztalást megadni

Kedvesen emlékszem vissza
arra a házaspárra, akik köszöne-
tüket fejezték ki, mikor egy ke-
gyetlen, embertelen téli napon a
fiukat mentettem meg – mert az
alkoholtól túlfûtve feküdt az út
szélén – azzal, hogy nem hagy-
tam az út szélén.

 „Magadnak teremtettél minket
Urunk és nyugtalan a mi szívünk,
amíg benned meg nem nyugszik!”

Ez az a szellem, amelyben él-
nünk kell, a papnak is, de a hívek-
nek is! Az Úrjézus elõtt semmi
más nem számít, csak az õ szere-
tete, az õ szolgálata! Hiszen az
elmúlt években, évtizedekben
sokszor megtagadták, elárulták
Krisztust! De nem a jó Isten lett
kisebb, kevesebb, hanem éppen
mi lettünk többé, ha Jézust vá-
lasztottuk!

Kedves jelenet lehetett, mikor
Viennai Szent Jánost, az ars-i plé-
bánost még egészen fiatalon  Ars-
ba helyezték, s útközben találko-
zott egy kisgyerekkel, akit így
kérdezett: „Te kisfiam, merre ve-
zet az út a faluba, mutasd meg
nekem légy szíves, s akkor én is
megmutatom majd neked a
Mennyországba vezetõ utat!

Legyünk irgalmasok az Úrjé-
zus szívével, szeressük az embe-

reket, a kicsiktõl az idõsekig, mert
a szeretet az, amelyik gyõzni fog!

Nemcsak magunkért megyünk
a szentmisére, hanem a világért is,
az emberekért is!

Köszönöm a kedves híveknek
a ragaszkodását, a hûségét, a sok
munkát, amellyel megsegítettek!

Áldja meg õket a Jóisten, mind
a két kezével. Reméljük, még sok-
szor találkozhatunk itt. Bár sok-
szor el kell fogadnia az embernek,
amit egy ismeretlen szerzõ így
fogalmazott meg:

„Erõt kértem az Úrtól és gyen-
geséget adott nekem,

Bölcsességet kértem és próbá-
ra tett engem!

Áldozatot kértem és õ vissza-
kérte az áldozatot,

Bajban, rosszban is velünk
volt, velünk van az Isten!”

Nem azt várja az egyház, hogy
õt szolgálja a világ. Õ szolgálja a
világot!

Kérdezzük meg a szentírással,
a zsoltárral, hogy mit adhatok én
az Úrnak a sok jóért, amit adott
nekem?

A mindennapi hûséget, a min-
dennapi imádságot, a tisztességet,
a becsületet, hogy az egyház tör-
vényei szerint élek, és több em-
berré akarok lenni, hogy rajtam
keresztül mások is több emberré
legyenek! Azért imádkozzunk,
hogy a Jóisten küldjön jó papo-
kat, akik vezessék, irányítsák a né-
pet! Befejezésül pedig imádkoz-
zunk, hogy egykor mindnyájan
találkozhassunk majd odaát az
Úrnál!

Lejegyezte:
Csizmaziáné

Blaschke Katalin

Régi hagyomány, hogy kará-
csonykor a legfinomabb ételek
kerülnek az asztalra. A reformko-
ri magyar családok talán legjob-
ban tisztelt bútordarabja volt az
asztal. Karácsonykor még a falu-
si házaknál is megterítették – ahol
a hétköznapokon ez nem volt szo-
kásban –, mégpedig piros csíkos
terítõvel, mert az öröm színe a
piros volt. A karácsonyi abrosz-

Reformkori ételek (3. rész)
Miként kell különféle legjobb ízû házi szalonczukkedlit készíteni?

Karácsonyi köszöntõk
„Dicsõség a magasságban Is-

tennek, és a Földön békesség, és
az emberekhez jóakarat!”

Lukács ev. 2,14
Ezzel az örömteli karácsonyi

üzenettel köszöntöm a Kedves
Olvasót.

Ez a mennyei híradás a mi éle-
tünk alapja és reménysége, a mi
örömünk forrása.

– Adjon nekünk az Úr olyan
karácsonyt, amelyben iránta való
örömteli, hálás szívvel át tudjuk
élni az õ minden emberi értelmet
meghaladó szeretetét.

Az Úr az õ szentlelke által
munkálkodjon szívünkben és kö-
zöttünk, hogy igazán õreá és egy-
másra találjunk békességben.

Ezzel az igével nem egyszerû-
en olyan békét kívánok ma sem,
amelyben csak a saját belsõ, lelki
békességünk van meg, hanem
olyan békességet, amely ki is tud
áradni a családban és az emberek
között a világban.

– Így kívánok én minden Ked-
ves Olvasónak áldásos adventi lel-
ki csendességet, örömteli kará-
csonyt és Istentõl megáldott, bé-
kés, boldog új évet.

Riczinger József
evangélikus lelkész

Mennyei
híradás

A város fényei a közelgõ ün-
nepek örömét lopják a szívünk-
be. Azonban karácsony igazi és
elévülhetetlen üzenete számunk-
ra: Isten Jézus Krisztus születé-
sével belépett az emberi történe-
lembe, s ezzel a mi személyes éle-
tünkbe is, hogy világosságot gyújt-
son bennünk. Nem mindegy, hogy
hogyan fogadjuk az érkezõ és szí-
vünk ajtaján kopogtató Urat. A
külsõ készületek mellett legyen
gondunk a belsõ készületre is! S
akkor biztos vagyok benne, hogy
a karácsony meghozza mindazt a
lelki jót, tartalmat számunkra,
amit várunk tõle. 

Ezen gondolatok jegyében kí-
vánok a Krisztus Király-plébánia
nevében mindenkinek, különösen
a családoknak békés, szent kará-
csonyi ünnepeket és boldog új
esztendõt!

 Dasek Viktor
 katolikus plébános

Szívünk
ajtaján
kopogtat

Karácsonykor mindnyájan megajándékozottnak érezzük magun-
kat. Eszünkbe jut ilyenkor a családunk, akiktõl szeretetet kapunk, és
akiket szerethetünk, de meg kell látnunk a lelki családunkat is, azt a
közösséget, ahol élünk és akik közt dolgozunk. A karácsony tehát
áldott alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk, és a hangulatból való-
ságot, a külsõségbõl pedig lelkiséget teremtsünk. Méltó hát, hogy Jé-
zus születése napján, fénnyel a szívünkben és örömmel a lelkünkben,
együtt gyújtsuk majd meg a hit és szeretet lángját, s így valljuk a
dicséret sorait: „A mennyei magas égben, Istennek dicsõség légyen, ki
szent Fiát küldte értünk, hogy Megváltónk lenne nékünk.”  

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepszentelést és boldog új esztendõt
kíván:

Császár Attila
református lelkész (Balatonarács)

Áldott alkalom

Mintha a keresztyén értékrend
háttérbe szorult volna, más érték-
rendek tolakodnak elé-felé, és ki-
csit a külsõségek veszik át a sze-
repet. A betlehemi angyalok így
fogalmazták meg a karácsony lé-
nyegét:

„Nagy örömet hirdetünk nék-
tek, mely az egész népnek öröme
lészen, mert megszületett a meg-
tartó, aki az Úr Krisztus Dávid
városában.”

Szembe kell néznünk önma-
gunkkal, van-e szükségem megvál-

Nagy örömöt hirdetünk
tóra, szabadító Krisztusra, vagy
nincs. Amikor az ember kíváncsi
önmagára, vegye elõ Isten törvé-
nyét, nézzen bele, s rájön arra,
hogy szüksége van a megváltó
Krisztusra, aki megszületett, s aki
eljön, megkeres engem most, 2013
karácsonyán is, hogy megszüles-
sen a szívemben, életemben. Így
lesz áldott, boldog a karácso-
nyunk.  Ezt kívánom minden Ked-
ves Olvasónak.

Miklós Ferenc
református  tiszteletes

„Édesanyám mindig december
elsõ napján fogta hízóba a kará-
csonyi pulykát. Sokszor elnéz-
tem, hogy a kukorica mellé idõn-
ként hogyan adott ki a napi tö-
méshez 5–6 szem diót is. A diót
feltörték, azazhogy csak ráütöt-
tek egyet a mozsártörõvel, hogy
megrepedezzen, s héjastól nyom-
ták le a nem is nagyon tiltakozó
baromfi táguló torkán át, duzza-
dó begyébe. Eleinte csodálkoztam
és azt hittem, hogy szegény állat
nem éli túl a furcsa etetést, de
anyám csak mosolygott, s magam
is megnyugodtam, mikor a puly-
ka nap nap után baj nélkül esett át
a procedúrán. Azt mondták, olyan
erõs a zúzája, hogy a dió héját is
megemészti.”

A régi magyar konyha hagyo-
mányait felélesztve engedjék meg
nekem, hogy a Romantikus re-
formkor fõzõversenyén szerepelt
ételek receptjeinek közlésében
most egy kis szünetet tartsak.
Ezek helyett egy olyan „magyar
találmányt” idézzek fel, amely az
1800-as években született és az-
óta sincs nélküle karácsony. Ne-
vét onnan kapta, hogy a szalon-
ban felállított fenyõfát díszítették
vele. Ugye már kitalálták, hogy a
szaloncukorról van szó? Akkor-
tájt a háziasszonyok otthon fõz-
ték, vágták, formázták, csomagol-
ták a különféle ízesítésû finomsá-

felmelegítjük, hideg fémlapra kb.
2 centi vastagon simítjuk, mikor
kissé megszilárdult, nedvesített
késsel lesimítjuk, kockára vágjuk.
Olvasztott csokoládéval is bevon-
hatjuk.

Gesztenyés szaloncukor
25 deka cukrot kevés tejjel (2–

3 kanál) felforralunk. Mikor ki-
hûlt, belekeverünk 25 deka fõtt,
áttört gesztenyét (kész geszte-
nyemassza is lehet) és 5 deka õrölt
mandulát. (Keverhetünk hozzá
darált diót és rumba áztatott, ap-
róra vágott mazsolát is.) Kézzel
szaloncukrokat formálunk belõle,
majd csokoládéval vonjuk be.

Csokoládés szaloncukor
28 deka cukorból 5 evõkanál

vízzel sûrû szirupot fõzünk.
Összevegyítjük 28 deka reszelt
csokoládéval, 14 deka õrölt és 14
deka hosszúkásra metélt mandu-
lával. A masszát vajjal kikent tep-
sibe öntjük, kb. 2 centi vastagon.
Másnap – a tepsit egy pillanatra
forró vízbe mártva – kiborítjuk.
Kockára vágjuk a csemegét. Cso-
koládéval bevonhatjuk.

Narancsos szaloncukor
Egy lábosban 1–2 evõkanál

vízzel felolvasztunk 10 deka cso-
koládét. Hozzákeverünk 15 deka
porcukrot, 15 deka õrölt mandu-

nak varázsereje volt: bõséget,
egészséget hozott. De szinte va-
lamennyi feltálalt étel is mágikus
jelentõséggel bírt: például decem-
ber 24-e böjti levesének babja, a
mákos gubában a mák a bõséget
biztosította; a dió elhárította a
rontást, a fokhagyma védte az
egészséget, a méz az egész életet
édessé tette.  A karácsonyi va-
csora végéig a gazdasszonynak
azért nem volt szabad felállnia az
asztaltól, hogy a kotlósai jól ülje-
nek; a gazdának pedig azért, hogy
el ne szálljanak a méhei.

A polgári karácsonyi étkezé-
sek hagyományos tartozéka volt
a pulyka, amelyet dión hizlaltak.
1800-as évekbeli gyermekkorát
felidézve így ír errõl az Ínyes-
mester, azaz Magyar Elek:

gokat, számtalan recept szerint.
Hegyes József 1891. évi szakács-
könyve már 17 féle szaloncukor
készítéséhez adott receptet! Volt
tehát mibõl válogatnom!

Hagyományos
fondant szaloncukor
1 kiló cukorhoz 3 deci vizet

veszünk, és addig fõzzük, amíg
szálasodni kezd. Akkor áttöltjük
egy vízzel kiöblített porcelántál-
ba, vízzel gyengén meglocsoljuk,
és hideg helyre tesszük. Mikor
kihûlt, fakanállal addig keverjük,
míg szép hófehér pép nem lesz
belõle. Ezt azután annyi részre
osztjuk, ahányféle ízû szaloncuk-
rot akarunk csinálni (kávé, na-
rancs, kakaó, kókusz, fahéj stb.)
Az egyes részeket az illetõ ízzel

lát, 1 narancs reszelt
héját, fél narancs levét,
8 deka rumban ázta-
tott, apróra vágott ma-
zsolát. Alaposan ösz-
szekeverjük, majd na-
gyon lassú tûzön ösz-
szeolvasztjuk. Akkor
jó, ha már nem ropog
a cukor a fogunk alatt!
Egy tojás fehérjét ke-
mény habbá verünk, és
azt is hozzáadjuk a ke-
verékhez. Kicsit hût-

sük le, majd vizes kézzel formál-
junk belõle szaloncukrokat, kb.
30–35 darab lesz. (A rumban áz-
tatott mazsola helyett kipróbál-
tam konyakban áztatott aszalt
meggyel, úgy is nagyon finom
lett.)

A variációk lehetõsége határ-
talan, azt javaslom, bátran kísér-
letezzenek! Hogy mennyivel fi-
nomabb, olcsóbb (netalán egész-
ségesebb!) a házi szaloncukor a
méregdrága boltinál, mutatja ezt a
„saját készítés reneszánsza”, az
interneten található számtalan re-
cept is.

Végül egy utolsó, de nagyon
fontos jó tanács: fogunkat össze-
szorítva próbáljuk meg csemegé-
inket nem megenni karácsonyig!

Tarnai Katalin
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Balatonfüred testvérvárosa a messzi északon lévõ finn város,
Kouvola. Nincs is olyan messze, Helsinkitõl már csak 130 kilo-
méterre. Kicsit nagyobb, mint Füred, lakóinak száma lassan eléri
a százezer fõt. Fontos város, nagy vasúti csomópont, van egye-
teme, nemzeti parkja, sportcsarnoka és sok-sok múzeuma. Ba-
latonfüred és Kouvola között 1988-tól van testvérvárosi kap-
csolat, s ezt 2010-ben, amikor városhoz több települést csatol-
tak, meg is újították. A füredi finnbarátok már sokszor jártak
kint, s egyetértenek abban, hogy e látogatások legszebb és legna-
gyobb élményt adó idõszaka a tél.

Karácsony a finneknél, Kouvolában

Nagyon reméljük mindannyian, hogy idén is fehér karácsony lesz.
Ennek már csak azért is örülünk, mert a napok ilyenkor a legrövideb-
bek, és a hótakaró világosabbá teszi a környezetet. A hideg csak ru-
házat kérdése, megfelelõ felszerelés Finnországban minden idõre meg-
található.

Természetesen a „divatot” el lehet felejteni, kell a meleg cipõ, hosszú
alsónemû, sapka, kesztyû. Magas sarkú csizmában, hajadonfõtt, deré-
kig érõ bundamellényben és miniszoknyában ilyenkor nem érdemes az
utcára menni. Amikor ezeket a sorokat írom, „rendes” finn tél van,
minusz fokokkal, hóval és széllel.

Ha valaki, aki nem sokat hallott Finnországról, karácsonykor hall
felõlünk, talán az elsõ hír mostanában az, hogy ezen a tájon lakik a
Mikulás, finnül: Joulupukki.

Ez egy összetett szó: joulu = karácsony, pukki = kecskebak. De
vajon mire is vezethetö ez vissza? A finn név minden valószínûség
szerint kapcsolatban van egy régi szokással, nevezetesen azzal, hogy
januárban Nuuti napján (január 13. vagy január 7.) kecskebõrbe öltö-
zött fiatalok jártak a házakhoz, és összeszedték a karácsonyi maradé-
kokat. Ezeket hívják nuutipukkinak. A kecskebak a termékenység
samanisztikus szimbóluma volt.

A nuutipukkit sok helyen kínálták meg szeszes itallal, ennek ered-
ménye az lett, hogy a nem egészen józan pukkitól sokszor féltek a
gyerekek, annál is inkább, mivel csak a jó gyerekeknek adott valami
ajándékot, a rosszak virgácsot kaptak.

Mai finn szokás szerint a házhoz érkezõ Joulupukkit (itt karácsony
este sok Joulupukki látogatja meg személyesen a kisgyerekes családo-
kat ) a gyerekek énekkel köszöntik, a leginkább énekelt ilyen dal szö-
vegében benne van, hogy „nem félek” tõled, Joulupukki. „Käypä tänne,
emme pelkää!” – azaz gyere ide, nem félünk.

A finn karácsonyi témakörhöz elengedhetetlenül hozzátartoznak
a törpék, azaz a tonttuk . Az erdei  tonttuk (metsätonttu)  népes család-
jához többféle erdei élõlény is tartozik, ilyenek pl. a manók  vagy a
tündérek (menninkäiset).  Legismertebb a tonttuk közül a Joulutonttu
= karácsonyi tonttu, a tágabb rokonsághoz a szaunatonttu, malomtont-
tu (myllytonttu), istállótonttu (navettatonttu) családok tagjai tartoz-
nak. Ezeken kívül fontos szerepe van a házitonttunak, azaz a kotitont-
tunak.

Nálam is lakik egy, a divány sarkából figyeli a lakást és az esemé-
nyeket. Az ilyen kotitonttuk titokban követik  advent idején a gyereke-
ket, mert ugye Joulupukki csak a jó gyerekeknek hoz ajándékot. A
gyerekek viselkedésérõl a tonttu tájékoztatja Joulupukkit.

Judit Mäkinen

Levél hazámból,
Finnországból szülõhazámba,
Magyarországra

Protestáns országban nincs
böjt, a leggyakoribb karácsony es-
ti étel a sonka – olyasféle, mint a
húsvéti sonka Magyarországon.
Általában háromféle körítést ké-
szítenek hozzá, ezek olyanok,
mint a pürék, és sárgarépából, mar-
harépából és burgonyából készül-
nek. Többféle saláta is az asztalra
kerül, hagyományosan nem zöld-
salátáról van szó, hanem eltett
zöldségekbõl kevert salátákról. Az
egyik legáltalánosabb ilyen saláta
apró kockákra vágott céklából,
savanyú uborkából és fõtt krump-
liból, valamint heringbõl áll, fin-
nül a neve: rosolli. Ehhez tejszín-
habbal készült „mártást” szoktak
csinálni, amit cékla lével rózsa-
színûre színeznek. A desszert
sokféle lehet, aprósütemények
vagy a hagyományos, tejben fõtt
rizskása fahéjjal és cukorral. Aki
megtalálja az abba elrejtett man-
dulát, annak egész évben szeren-
cséje lesz. Ha sok gyerek van a
családban, akkor többen is talál-
nak mandulát.

Az utóbbi években itt is egyre
többen esznek pulykát, de a ha-
gyományos karácsonyi étel a son-
ka, melynek illata december 23-
án, a sütés napján az egész utcá-
ban érzõdik. Lassan kell sütni
egészben, viszonylag alacsony
hõmérsékleten, maximum 100
Celsius-fokon. A sütés ideje annyi
óra, ahány kiló a sonka. A kész
sonkát bekenik mustárral és zsem-
lemorzsával hintik meg, majd még
egy rövid idõre a sütõbe teszik,
hogy a morzsa megbarnulva szép
színt adjon a sonkának.

Tepsis palacsinta
(pannukakku)
Hozzávalók: 4 dl liszt, 1,5 dl

cukor, 1 teáskanál sütõpor, 1 te-
áskanál só,1 teáskanál vaníliás

A finnek nem
tartanak böjtöt

cukor, 8 dl tej, 2 tojás, 10 dkg ol-
vasztott sütõmargarin.

Elkészítése:
Elõször összekeverjük a  szá-

raz hozzávalókat. Hozzáadjuk a
tejet, a tojásokat és az olvasztott,
kihûlt margarint.

Egy nagy tepsit kibélelünk sü-
tõpapírral, majd beleöntjük tész-
tát. 200–225 fokon kb. fél órán át
sütjük, mindaddig, amíg a teteje
aranybarna lesz.

Nagy négyzetekre vágva, éde-
sebb lekvárral (esetleg vaníliafa-
gyival) tálaljuk!

Finnországban ez a gyerekek
egyik kedvenc süteménye, és per-
sze a felnõtteké is, mert nagyon
kevés elõkészületet igényel és
mindig van otthon hozzávaló. Ez
a recept a világ legjobb tepsis pa-
lacsintája néven fut az interne-
ten, és a hozzászólások alapján
teljes joggal.

Karácsonyi rakott répa
Hozzávalók:
4 dl víz, 1,5 dl rizs, 5 dl tej

(vagy 3 dl tej + 2 dl tejszín), 50–
60 dkg sárgarépa, 2 tojás, 1 teás-
kanál só, fehérbors, szerecsendió.

Elkészítés:
Forraljuk fel a vizet egy lábos-

ban. Tegyük bele a rizst, és fõz-
zük addig, amíg a vizet felszívja.
Adjuk hozzá a tejet (egy kis ré-
szét tejszínnel is helyettesíthet-
jük), és fõzzük félig puhára. Köz-
ben tisztítsuk meg a sárgarépákat,
fõzzük puhára és pürésítsük. Ad-
juk a rizshez a sárgarépapürét, a
tojást és a fûszereket. Keverjük
össze alaposan, majd öntsük az
egészet egy tûzálló tálba, és süs-
sük a sütõ alsó részében 200 fo-
kon legalább 40 percig.

Ez az étel a finnek egyik ha-
gyományos karácsonyi étele, kü-
lönlegességét a fûszerektõl kapja.

Valamikor régen azt hitték,
hogy a Joulupukki az Északi-sar-
kon lakik. Úgy 1925 táján észre-
vették, hogy az Északi-sarkon
nincsenek rénszarvasok, amik
Joulupukki szánkóját húznák. A
kutatások kiderítették, hogy
Joulupukki úgy igazában a finn
Lappföldön lakik, nevezetesen
egy tunturi (északi, fátlan hegy)
lábánál. 

Észak-Finnországban sok
tunturi van, Joulupukkinak a
Korvatunturi a hazája. Ez a tunturi
Finnország keleti határán van,
Savukoski járásban, ahol tízszer
annyi a rénszarvas, mint az em-
ber. A tunturi tetején keresztül
megy a finn–orosz határvonal,
ezért közvetlenül nem lehet láto-
gatni a helyet, de innét egy nagy
piros ajtó vezet egy alagútba,
amin  át el  lehet jutni Rovanie-

Hol lakik
Joulupukki?

mibe, ahol Joulupukki háza van.
Ezt a bizonyos ajtót csak a jó gye-
rekek és a kiválasztott  felnõttek
látják. A pukki nem egyedül lakik
a Korvatunturi közelében, vele van
a felesége is, Joulumuori. Õ olyan,
mint a legjobb nagyi, szereti a gye-
rekeket, mesél és nagyon finoma-
kat süt-föz is nekik.

Joulupukkinak saját postaállo-
mása is van,  ide minden évben
ezrével jönnek a levelek a világ
minden tájáról. A leveleket a
tonttuk segítik megválaszolni, õk
több nyelven is tudnak és minden
levélre válaszolnak. Joulupukki la-
kóhelye túuristacéljuk sokaknak,
akik Rovaniemibe látogatnak. A
pukki háza kényelmes, meleg és
minden korszerû dologgal felsze-
relt, a pukki nemcsak telefonon
éritntkezik a külvilággal, hanem
újabban az interneten át is.

A Mikulás pontos címe, ahová a füredi gyerekek leveleit várja:
Mikulásfalva
Napapiiri FIN-96930
Tel. +358-16-362-255 / Fax +358-16-362-007
E-mail: santa.claus@santaclausoffice.fi
Honlap:www.santaclausoffice.fi
GPS-kordináták: +66° 32' 37.11", +25° 50' 51.44”
De azért most már érdemesebb 2014-ben írni neki...

A finn szülõk, december 23-án, ami-
kor a ház már elcsendesedett, kitaka-
rítják a lakást, és elkészítik a karácso-
nyi ételeket. Másnap reggel gyönyörû
rend várja a család tagjait, akik nagy
várakozással ülnek a reggelizõasztal-
hoz. Az ilyenkor kötelezõ fahéjas tej-
berizsben ugyanis egy szem mandulát
rejt el az édesanya. Aki megtalálja, na-
gyon szerencsés lesz a jövõ évben.

Igazi finn szokás, hogy karácsony
napján megvendégelik a velük élõ házi-
állatokat, illetve megetetik a fészkelõ
madarakat. Napközben a felnõttek
glöggöt (fûszeres forralt bor) isznak,
amelyet mazsola és mandula tesz iz-
galmassá. Természetesen a szaunázás
sem maradhat ki ilyenkor.

Régi hagyomány szerint 24-én dél-
ben Turkuban, Finnország korábbi
fõvárosában kihirdetik a karácsonyi
békét.

A karácsonyi vacsora, mint minde-
nütt, Finnországban is minden házi-
asszony (rém)álma.

A heringet „üvegfúvó módra” álta-
lában rozskenyérben sült sonka köve-
ti, sült krumplikásával, és a vacsorát
mézes, gyömbéres sütemények fo-
gyasztásával fejezik be. Máshol a ka-
rácsonyi menü lazac, sajtleves, sült rén-
szarvas, majd desszertnek tejszínes
szilvakrémet fogyasztanak. Finnor-
szágban az asztalt éjszakára nem sze-
dik le, hogy a karácsonyi manóknak is
jusson valami csemege.

Karácsony elsõ napja szigorúan a
családé, ilyenkor nem illik szomszédol-
ni, de még telefonálni sem. A rokonlá-
togatásokra, barátok köszöntésére 25-
én kerítenek sort.

Este a legtöbben elmennek a temp-
lomba, és gyertyát gyújtanak elhunyt
szeretteik sírjánál.

Helyi szokások
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A finn nagykövetség
anyagai, Judit Makinen
írásai, az interneten ta-
lálható írások és más for-
rások alapján összeállí-
totta Praznovszky Mihály

Micsoda fantasztikus érzés
egy késõ õszi reggelen arra éb-
redni, hogy leesett az elsõ hó! A
gyermekek azonnal a szabadba ro-
hannak, hogy hóembert építsenek
vagy szánkózzanak, a felnõttek
pedig elõszedik téli sportfelsze-
relésüket.

A sífutás nemzeti idõtöltés,
szinte minden önkormányzatnak
van kivilágított sífutópályája. Az
évente megrendezésre kerülõ 60
kilométeres Finlandia símaraton
több mint 5000 résztvevõt szo-
kott vonzani. Az iskolák február-
ban vagy márciusban egyhetes
síszünetet tartanak, amikor sok
szülõ is szabadságot vesz ki, hogy
a család együtt élvezhesse a tél
örömeit.

Kedvelt sportágak még az al-
pesi sílesiklás, a snowboard és a

A finn tél öröme: a hó
freestyle sí. Utóbbi viszonylag új
sportág, de a fiatalok és merészek
körében roppant közkedvelt. A
korcsolyázás a sífutáshoz hason-
lóan nemzeti sportnak számít. Az
önkormányzatok korcsolyapá-
lyákat üzemeltetnek az iskolák
udvarain vagy a lakótelepek e cél-
ra megfelelõ közterein. Az ország-
szerte elérhetõ korcsolyacsarno-
kok nemcsak a magánszemélye-
ket és korcsolyaklubokat szolgál-
ják, hanem a hokicsapatok edzõ-
pályái is.

A hó nem gond Finnországban,
tudják, hogy jön, és felkészülnek
rá. Finnország északi részeit már
október elején hó borítja, míg a déli
országrészeket csak december-
január táján fedi összefüggõ hó-
takaró. A hó általában márciusig
megmarad délen, Lappföld leg-

északibb részein viszont csak jú-
niusban olvad el. A finneknek te-
hát van tapasztalatuk, mi a teen-
dõ hóvihar és hideg esetén.

Az utak takarítását törvény
szabályozza Finnországban. Az
utak tisztítása az önkormányza-
tok és az ingatlantulajdonosok fel-
adata. Az önkormányzatok gon-
doskodnak arról, hogy a hóekék
szükség esetére készenlétben áll-
janak, és a sószóró gépek azon-
nal csúszásmentesítsék a síkos
utakat.

Finnország vidéki részei rit-
kán lakottak. Itt az ingatlantulaj-
donosok takarítják a bekötõuta-
kat. A fényvisszaverõ oszlopok a
hóekék vezetõinek és az úton köz-
lekedõ más gépjármûvezetõknek
a legvadabb hóviharban is jelzik
az út szélét.

Mint minden nagy ünnep elõtt,
a finn család ilyenkor is szauná-
val kezdi az ünneplést. A kará-
csonyfa feldíszítése után, mielõtt
a Mikulás (Joulupukki) jönne és
kiosztaná az ajándékokat, szokás
a szaunában tisztálkodva készül-
ni az ünnepre.

Aki volt már szaunában, az
tudja, hogy a szauna utáni tiszta-
ság érzeténél nincs tisztább érzés,
az emberen a teljes kikapcsolódás

Ünnepi szaunázás
és könnyedség érzése uralkodik el.
A mai felmérések szerint a finnek
70%-a manapság is megy kará-
csony délutánján vagy kora este
szaunába. Régi vidéki szokás sze-
rint a halottak lelkeit is várták ide,
és az utolsó, aki kiment a szauná-
ból, még egy jó kanálnyi vizet ön-
tött a forró kövekre, hogy a látha-
tatlanul megérkezõ lelkek kelle-
mesen érezzék magukat a felszál-
ló gõzben.

Élt valahol, valamikor egy mó-
kus, egy kesztyû meg egy tû. El-
mentek egyszer az erdõbe. Nem-
sokára hármas úthoz értek. Meg-
szólal a mókus, hiszen õ volt a leg-
idõsebb mindnyájuk közt.

– Menjünk külön-külön a há-
rom ösvényen, s aki valami kincs-
re bukkan, kiáltson a másik ket-
tõért!

Ebben megegyeztek. Ment-
mendegélt a tû, és az ösvényen egy
kis gyantás tönkre bukkant. Kiál-
tozni kezdett:

– Hé, hahó! Gyertek gyorsan,
kesztyû húgom, mókus húgom!
Gyertek! Kincsre leltem az ösvé-
nyen!

Odarohant hát a mókus meg a
kesztyû.

– Nézzétek csak, micsoda pom-
pás kis tönköt találtam!

– Hát te csakugyan csodálatos
kincsre bukkantál! Az ilyen tönk-
nek az erdõben se szeri, se száma.

Mérgükben jól elnáspángolták
a tût. Azután mentek tovább, ki-
ki a maga ösvényén. A tû hamaro-
san egy tengerszemhez ért. Tüs-
tént kiáltozni kezdett:

– Hé, hahó! Gyertek gyorsan,
kesztyû húgom, mókus húgom!
Gyertek! Csodálatos kincsre lel-
tem!

Odarohant erre a mókus meg a
kesztyû.

– No, most meg mit találtál?
Feleli erre a tû:
– Egy tengerszemet.
Erre aztán megint elhegedül-

ték a nótáját, alaposan elnáspán-
golták, s közben szüntelenül ezt
hajtogatták:

– Kincset találtál: tengersze-
met! Kincset találtál: tengersze-
met!

Ezután megint elváltak, s ki-ki
haladt a maga ösvényén.

A tû nemsokára egy mocsárhoz
ért. Látja, hogy rénszarvasok ro-
pogtatják jóízûen a friss füvet.

A tû odalopózkodott a legna-
gyobb rénszarvashoz, és elrejtõ-
zött egy fûszálon. A rénszarvas
bekapta a fûszálat, s vele együtt a
tût is elnyelte. A ravasz tû befú-
ródott a rénszarvas gyomrába, s a
rénszarvas kidõlt az élõk sorából.
Ekkor elõugrott a tû, és kiáltozni
kezdett:

– Hé, hahó! Gyertek sebesen,
kesztyû húgom, mókus húgom!

Gyertek! Pompás kincset talál-
tam!

A kesztyû meg a mókus zsör-
tölõdve így válaszolt:

– Torkig vagyunk már veled!
Mindig az orrunknál fogva ve-
zetsz bennünket. Biztosan megint
csak egy kis fatönköt találtál!

De a tû csak tovább kiáltozott:
– Hé, hahó! Gyertek gyorsan,

kesztyû húgom, mókus húgom!
Pompás kincset találtam!

A kesztyû meg a mókus duz-
zogva így válaszolt:

– Torkig vagyunk már veled!
Mindig az orrunknál fogva ve-
zetsz bennünket.

Végre odaballagott a kesztyû
meg a mókus. Kérdik a tûtõl:

– No, micsoda kincset találtál
megint?

– Ledöftem egy rénszarvast, itt
fekszik a zsombékon.

Bezzeg most nem gyõzték di-
csérni, simogatni a kis tût. Ez az-
tán csakugyan pompás kincs volt.
Lenyúzták, feldarabolták a rén-
szarvast, aztán eszükbe jutott,
milyen jó volna belõle falatozni.
Csakhogy nem volt üstjük.

Ekkor a tû így szólt a mókus-
hoz:

– Neked éles karmaid vannak,
hasíts le egy darabka nyírfahán-
csot a fáról, valahogyan összemes-
terkedünk belõle egy kis üstfélét,
és megfõzzük benne a húst.

A mókus lehántotta a nyírfa
háncsát, a tû meg kis üstöt varrt
belõle. Kész volt az üst.

– Az ám, de nincs vizünk! Hol
kerítünk vizet az erdõben? – szólt
a kesztyû meg a mókus.

A tû erre is megfelelt:
– Hát a tengerszem, amit talál-

tam, mire való? Van abban ele-
gendõ víz!

Szaladt is már a mókus a ví-
zért.

– Az ám, de nincs fánk! Mivel
rakjunk tüzet?

A tû erre is megfelelt:
– Hiszen találtam egy jó gyan-

tás tönköt!
Elmentek a tönkért, és nekilát-

tak a fõzésnek.
A húst megfõzték, jól belaktak

belõle, a maradékot meg haza-
vitték.

Máig is azt eszik, ha el nem
fogyott azóta.

(finn népmese)

A mókus, a kesztyû
meg a tû története

Finnország fenn van, messze északon,
tûzhelyek lángja lobog, kéményekbõl füst száll,
napnyugták izzanak és pirkadatok,

ezernyi tó, szürke bádogtetõk,
vöröslõ kunyhók és fehér szüzek,
virágzik a krumpli, fejlõdnek a puják és a rétek,

a rétek és a puják nõnek, virágzik a krumpli,
fehérek a szüzek és pirosak a kunyhók,
a bádogtetõk szürkék, ezernyi a tó,

pirkad a hajnal és lenyugszik a nap,
a kéményekbõl füst száll, tûzhelyek lángja lobog:
Finnország fenn van, messze északon.

(Kiss Dénes fordítása)

Finnország fenn van,
messze északon…

Toumas Anhava

Álom, álom, álom,
halkan hullj le rám:
szálljon, szálljon, szálljon
hópehely, puhán.

Éjjel, éjjel, éjjel
éjimadár  szól –
munkával mi ér fel?
Véd a kínoktól.

Föld határain túl
száll a gondolat –
Indulj, indulj, indulj:
ágyad elringat.

(Képes Géza fordítása)

Esti ima
Eino Leino

Különleges finn szokás a karácsonyi békenyilatkozat, melyet de-
cember 24-én déli 12 órakor olvasnak fel nyilvánosan Turkuban. A ré-
gi piactéren az úgynevezett Brinkkala-ház erkélyérõl ünnepélyes ke-
retek között felolvasott régi szöveget többezres tömeg hallgatja. Ez a
szokás a középkorra vezethetõ vissza és része volt a finn törvényho-
zásnak. A mostani szöveget a nagy turkui tûzvész után a városi tanács
titkára jegyezte fel emlékezetbõl 1827-ben. Az eseményt 1935 óta a
rádió és 1983 óta a finn televízió egyenes adásban közvetíti. Turku,
Finnország régi fõvárosa és Finnország az egyetlen skandináv ország,
ahol ez a hagyomány évszázadok óta fennáll. A karácsonyi béke idõ-
szaka a középkorban 20 napig tartott, és Tuomas (Tamás) napján,
december 21-én kezdõdött.

A felolvasása után a téren összegyûlt tömeg hajadonfõtt elénekli a
finn himnuszt. Bármilyen hidegben és bármilyen  hóviharban is haja-
donfõtt!

Karácsonyi
békenyilatkozat
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1782-ben készült el Széchényi Ferenc (1754–1820) királyi
kamarás és felesége, Festetics Julianna arácsi, akkor még  magá-
nyosan álló nyaralója. Nem tudjuk, meddig maradt a család tulaj-
donában a tömör falú, pincék szomszédságában álló épület, de
1789-ben még itt tartózkodnak. Széchenyi István, aki 1791-ben
született, csak kisgyermek korában nyaralhatott a kastélyban,
késõbb, bár sokszor jár Füreden, már szobát bérel a parton.

Valószínû 1797-tõl, de 1837-ben már  bizonyítottan  Kem-
nitzer János tímármesteré a nyaraló (Jókait ihlette Az arany
ember címû  regény írására, amelyben, ahogy a valóságban is,  az
épületbõl rejtekajtón lehetett a szõlõbe kijutni). A következõ
tulajdonos Kassits Ignác  ügyvéd,  valószínûleg 1843-tól, majd
1860-tól Schindler Sámuel orvos, 1865-tõl pedig Hegedüs Imre
bécsi irodatiszt vásárolja meg az épületet.

A kastélyban 1870-tõl egészen 1932-ig kultuszminiszteri tá-
mogatással  szeretetház és elemi iskola  mûködik, kezdetben 42
árva növendékkel Molnár Aladár emberbarát képviselõ kezde-
ményezésére.

1935-tõl pedig az épületben megkezdi mûködését a Ba-
latonarácsi Magyar Királyi Szõlészeti és Borászati Szakiskola,
amely 1982-ben veszi fel Széchényi Ferenc nevét. A pannonhal-
mi bencés gimnázium tagintézményeként 2011 óta mûködik az
iskola.

(Forrás: Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épü-
letei)

csk

 A Széchényi-nyaraló története

Szent Benedek a hagyo-
mány szerint 529-ben a
Rómától délre fekvõ Monte
Cassino hegyén alapította
meg  monostorát. A
Regulában 73 pontban
összefoglalja a közösség
szabályzatát, hogyan
épüljön fel a monostor
szerkezete, mit tegyen
az apát a szerzetesekért,
hogyan éljenek a rend-
házban.  A magyar
bencések apátságukat és
elsõ iskolájukat 996-ban
alapították Pannonhal-
mán, a Szent Márton-
hegyen. Magyarországon
öt helyen, Bakonybélben,
Budapesten, Gyõrben,
Pannonhalmán és Tihany-
ban vannak mûködõ
bencés rendházak.

Titusz atya, Hardi Gábor a
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
és Kollégium fõigazgatója. Az is-
kola bentlakásos fiúgimnázium,
ahol sok kiválóság végzett.  A ben-
cések 2011-ben vették át a bala-
tonfüredi Széchényi Ferenc Szak-
középiskolát, amely Szeged, Mis-
kolc, Budapest és Budaörs után
már az ötödik tagintézményük.

– A Regulát tartja ma a rend?
– A  Regulában az a fantaszti-

kus, hogy 1500 éve írták, és ma is
aktuális. Az idõk próbáját kiállta,
mert  a hangsúly nem az élet ak-
kori konkrét elrendezésén van.
Benedek az élete vége fele írja a
Regulát, élettapasztalat, bölcses-
ség, lélektõl sugalmazottság jele-
nik meg benne, ami idõtállóvá te-
szi, így az iskoláinkban is alap-
könyv lett. Benedek mindig a lé-
nyegre  törekszik, nem vész el a
részletekben, például a szerzetes
ember életének középpontjában
Krisztus és az imádság van, ezért
a zsoltározásra hosszú fejezete-
ket szán Benedek, mikor mit kell
zsoltározni, mikor kell imádkoz-
ni, de a végén hozzáteszi,  ha va-
laki jobb beosztást tud, akkor le-
gyen úgy, mert nem az a mérték-

A szentlélek fiatal
adó, hogy az a hat zsoltár legyen
a vigílián, amit õ elõír, hanem az,
hogy annak a közösségnek, aki
imádkozik, megfelelõ legyen.

– Összefügg ez azzal is, hogy
a rend laza monostori rendszer-
ben épül fel?

– Benedeknél az alapegység
az egy helyen élõ közösség, a mo-
nostor, élén az apáttal. Nem egy
központosított újkori rend, mint
például a jezsuitáknál, ahol van
egy rendfõnök, a generális Rómá-

Hardi Titusz, a pannonhalmi bencés gimnázium igazgatója

Monte Cassino apátságát a bombázások miatt a II. világháború után újjá kellett építeni

1782-ben építtette Széchényi Ferenc az arácsi nyaralót, a mai szakiskolát

Titusz atya igazgatása alá már hat iskola – köztük a füredi is – tartozik

ban teljhatalommal a rend fölött,
aki bárkit bármikor bárhová he-
lyezhet, a bencéseknél  a szerze-
tes egy közösségbe kap hívást, azt
választja, egész életében odaköti
a fogadalma is. A történelem hoz-
ta, hogy legyen valamilyen laza
szövetsége, összefogása, kongre-
gációja a monostoroknak. Ma-
gyarország a második Európában,
ahol ilyen létrejön Tolnai Máté
apát vezetésével az 1500-as évek
elején, akkor lesz Pannonhalmá-
ból fõapátság és lesz a feje a nyolc
magyar bencés apátságnak.

– Sokan úgy vélik, ma a poli-
tika túl közel van az egyházhoz.
Most kapták meg nemrég hato-
dik tagintézményként a kiskun-
félegyházi gépészeti iskolát, bír-
nak élni ennyi lehetõséggel?

– Az az egészséges, ha az egy-
ház az államtól függetlenül tud
mûködni. Ma néha túl közeli a
kapcsolat, ugyanakkor  negyven

év kemény elnyomás után, ami-
kor végre levegõhöz jutottunk,
érthetõ, ha átesünk picit a ló má-
sik oldalára. A bencés rendnek
1948-ban kilenc középiskolája
volt, ezek a többnyire dunántúli
városokban meghatározó iskolák
voltak, pl. Kõszeg, Pápa, Sopron,
Gyõr, Esztergom, Budapest, Pan-
nonhalma, ebbõl kettõ maradha-
tott meg. 1990-ben, a rendszer-
váltásnál nagy volt a kísértés,
hogy  visszavegyük ezeket, de jól

döntöttünk, hogy nem tettük. Jól
mértük fel, mert már nem volt ak-
kora a bencés rend, így is vissza-
vettük az egyházmegyét, sok in-
tézményt, mellette Bakonybélt és
Tihanyt, de beláttuk, hogy nem
lehet egyszerre mindent. De mára
kiderült, hogy van egy olyan tu-
dásunk a tanításban, iskolafenn-
tartásban, amit meg lehet osztani
az  országban. Két ilyen felkérés
érkezett más-más irányból: Füred
és Kiskunfélegyháza. Füreden a
lehetõ legjobb kézben akarták lát-
ni ezt az iskolát, ezért 2011 szep-
temberétõl teljesen békésen tör-
tént meg az átvétel, teljes össz-
hangban a városvezetéssel. Kis-
kunfélegyházán egy alapítványi
iskola keresett meg minket, kitû-
nõ szakközépiskola, ami anyagi-
lag lehetetlenedett el, és az ottani
egyházmegye nem akarta átven-
ni, így kerültek hozzánk.

– A pannonhalmi gimnázium-
ról mindenki szuperlatívuszok-
ban beszél, kiváló emberek végez-
nek ott. Honnan hova lehetett el-
juttatni  két év alatt a Széchényi
iskolát?

– A nevelés egy folyamat, nem
hiszek a hirtelen nagy változások-
ban. Emberekkel foglalkozunk,
ami mindenképpen idõigényes.
Nagyon szimpatikus tanári kart
találtunk, egy kolléga ment el,
nem több. A hitoktatást elfogad-
ták, ami nem volt evidens, ki kel-
lett küzdeni a helyét. A nevelést
meg tudtuk erõsíteni, de ez sem
olyan, hogy eddig dohányzott
száz diák és holnaptól csak tíz fog,
ez egy folyamatos küzdelem, fo-
lyamatos párbeszéd, így folyama-
tokról tudok beszámolni, szerin-
tem jó úton vagyunk.

– Hol van a határ, mit nem to-
lerálnak mint bencések az isko-
lában?

– A szaktanártól azt kérem,
szeresse a szakmáját, abban legyen
nagyon jó, és lojális legyen felénk.
Nem várom el, hogy templomba
járjon, de fogadja el, hogy a fenn-
tartónak ez érték, és ne beszéljen

az órákon ez ellen. A diákoknál
sok mindennel találkoztunk már
Pannonhalmán is, a drogoknál van
az a határ, amit nem tolerálunk.

– Hogyan tudják az iskola pro-
filját változtatni? Volt itt borász-
képzés, kertész-, parképítõ-, vi-
rágkötészképzés, azután lett rend-
õrképzés, vendéglátás-cukrász-
képzés és hegesztõképzés.

– Egyrészt van egy hagyomá-
nyosan jó hírû kertész-szõlész-
borász képzés, amit meg kellene

tartani hosszú távon is, hiszen
csak Villányban van még ilyen
szakközépiskola. Emellett, amire
helyben igény van, arrafelé nyit-
ni kell. A rendészképzésre nagy
az érdeklõdés, ezt hosszabb tá-
von is tervezzük, a szakiskolai
hegesztõképzés hiányszakma, a
vendéglátóiparnak itt, a Balaton-
nál mindenképpen létjogosultsá-
ga van.

– Hogyan alakult a beiskolá-
zás, amióta önök itt vannak?

– Van elég gyerek, de azt is tu-
dom, meg kell ismertetni az isko-
lánkat az általános iskolákban, a
kollégiumot is, ami 210 fõs, tehát
minden  második diák kollégium-
ba is kerülhet, bentlakó is lehet.
Ma feleannyi gyerek van Ma-
gyarországon, mint volt harminc
éve, de több iskola van, ezért or-
szágos szinten is kell majd vala-
mit tenni.

– Beleillik-e a rend terveibe
a kétszázharminc éves, patinás
épület felújítása, esetleges turisz-
tikai hasznosítása?

– Nagyon jók a lehetõsége-
ink, nyaranta telt házas a kollé-
giumunk, ez  rendes bevételi for-
rás is egyébként. Van  jó torna-
csarnokunk, aminek pályázatból
most indul a felújítása, két év múl-

va még vonzóbb lehet a sport-
egyesületeknek nyári edzõtábor-
ra is. Már több milliót költöttünk
gyors, szükséges javításokra, de a
fõépületet, a Széchényi-villát is fel
kellene  újítani. Lépésrõl lépésre
haladunk, a tornacsarnok most az
elsõ, amit a kitûnõ együttmûkö-
désnek köszönhetõen a várossal
együtt újítunk fel, de pályázatból
szeretnénk majd a fõépületet is
rendbe hozni.

– Ön mikor öltözött be szerze-
tesnek?

– 1981-ben, érettségi után men-
tem Pannonhalmára, nem vol-
tam bencés diák, világi iskolában,
az Arany János Gimnáziumban
érettségiztem Budapesten. Az
ELTE-n végeztem magyar–tör-
ténelem és francia szakon, utána
kerültem vissza Pannonhalmára
osztályfõnök-prefektusnak, volt
egy négy, majd hat, majd újra egy
négy évfolyamos osztályom, utá-
na egy év tanulmányi szabadsá-
got kaptam Angliába. Visszatéré-
sem után egy évvel a gimnázium
igazgatója lettem, annak kapcsán
indult el, hogy a bencés rend a szak-
képzésben is szerepet vállal, így
ma már a Szent Benedek Gimná-
zium és Szakképzõ Iskola  fõigaz-
gatója vagyok, amelynek hat tag-
intézménye van, amibõl ötödik a
füredi iskola.

– A szerzeteseknél alapvetõ a
jó pszichés teherbíró képesség, ol-
vasható a szerzetesi életformá-
ról a pannonhalmi apátság hon-
lapján.

– A rendi közösségen belül kü-
lönbözõ munkaterületek vannak,
és mivel ez egy nagyon széles ská-
la, mindenkit oda lehet tenni, aho-
va alkalmas, amire a lelki beállí-
tottsága, karizmája alkalmassá te-
szi. 1981-ben, amikor én beöltöz-
tem, a rendnek két iskolája volt,
más munkaterület  nem volt, ezért
nekem feltették a kérdést: szép,
hogy te pap szeretnél lenni, de
tanárnak el tudod-e magad kép-
zelni? Ha nem, akkor köszönjük,
de kedves Hardi Gábor, majd más-

kor gyere vissza. Lelkipásztor-
ként, tanárként valóban kell a pszi-
chikai állóképesség, de egy közös-
ségnek a  gyengébb  testvéreket is
el kell hordoznia.

– Élõ dolog az iskola, a diák-
ság hozza a kihívásokat nap mint
nap.

– Folyamatosan meg kell újul-
ni, a nevelést nem tudom állóvíz-
ként felfogni, hiszen  nem csava-
rokat gyártunk mintára. Más diá-
kok érkeznek ma, mint húsz év-
vel ezelõtt, nem jobbak, nem
rosszabbak, hanem egyszerûen
mások, és velük kell felvenni a
fordulatszámot. A pannonhalmi
iskolának jók a mutatói, nem egy
válságban lévõ iskola, de dolgo-
zunk azon, hogy kitaláljuk a jö-
võképünket, megfogalmazzuk,
hogy milyen iskolát szeretnénk
húsz év múlva. Ha az ember meg-
nézi egy bencés gimnáziumnak az
osztályait a harmincas években,
70–80 fõs osztályokat látunk.
Nem tudnám elképzelni ezt ma,
lehetetlen, másképpen vagyunk
szocializálva. Hetven éve a gye-
reknek az iskola érdekes volt,
mert az információkat csak ott
kapta meg a világról, ma az infor-
mációkat a mobiltelefonjával az
internetrõl és a tévébõl gyûjti be.
Ma az iskolának másként kell je-
len lennie, a kompetencia alapú
oktatás, a gyerek készségeinek,
képességeinek a kibontása, meg-
erõsítése – ez az iskola dolga, nem
a passzív tudás átadása.

– Van önben missziós elhiva-
tottság?

– Feltétlenül (nevet), akkor
nem vállaltuk volna se Füredet, se
Kiskunfélegyházát. Olyan tudást
halmoztunk fel Pannonhalmán,
amit ha ilyen kapuk nyílnak, meg
kell osztanunk.

– Hogy van önöknél a névfel-
vétel, miért lett ön Titusz a rend-
ben? Pál apostol egyik tanítvá-
nyának  a nevét vette fel.

– A nevet kapjuk, de nagyon
régóta lehet kérni is. Biblikus és
ugye szabad nevet kellett talál-

nom, amibõl nem
volt túl sok. Ti-
tuszra rábukkan-
tam, gondoltam,
legyen Titusz, és
akkor  a követke-
zõt találtam  Pál
apostol Korintho-
sziakhoz írott le-
velében: „Isten a
szomorúak vi-
gasztalója, min-
ket is megvigasz-
talt Titusz meg-
érkezésével”. Azt
gondoltam, ha ezt
az életben valóra
tudom váltani, ak-
kor teljesítettem a
feladatomat.

Csorba Kata
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Minisorozatunk elsõ részében a víztakarékosság és a vízmegkötés elméletét jártuk körül.

Elmondtuk, hogy a Balaton környékén élõ emberek számára fokozottan fontos a rendelkezésre
álló víz mennyisége és minõsége, illetve arra a következtetésre jutottunk, hogy a vízminõségen
magánemberként csak keveset tudunk mozdítani, ellenben a vízmegkötés és víztakarékosság terüle-
tén igencsak aktívak lehetünk.

Víztakarékosság,
vízmegkötés a gyakorlatban

Ha tisztában vagyunk néhány alapvetõ
összefüggéssel, talán nagyobb késztetést
érzünk arra, hogy segítsünk a környezetün-
kön, annál is inkább, mert kiadásainkat is
csökkenthetjük.

Ha építkezés, jelentõs felújítás elõtt ál-
lunk, mindenképpen érdemes átgondolni egy
olyan rendszer a kiépítését, ami számol a
szürkevíz felhasználásával. A felmérések
szerint a napi vízfogyasztásunk
csaknem felét a WC-öblítés, a
mosás és az öntözés teszi ki (lásd
a táblázat).

Ha föld alatti tárolóba vezet-
jük az esõvizet, annak kiépítése viszonylag egyszerû, gazdaságos és nem igényel zöldfelület-elvonást
sem.

Elõnyei:

* Tetemes vízdíjköltséget (60–70 százalék) és értékes ivóvizet takaríthatunk meg.
* A víz mosásnál és takarításnál, továbbá öntözésnél is jól használható.
* A gyûjtött mennyiséggel csökken a Balaton felszíni lemosódások miatti terhelése, kisebb kapa-

citású csapadékvízrendszerre van szükség.
* A lágy esõvíz miatt a mosásnál mosószert spórolhatunk meg, és vízkõmentesítõ adagolása

szükségtelen a mosófolyadékba.
* Csatornázatlan területeken kombinálhatjuk a rendszert egyedi biológiai tisztítóval, melynek

elfolyó tisztított vizét még öntözésre használhatjuk.
* Csatornázott lakóövezetben nemcsak a vízdíj egy részét spóroljuk meg, de a csapadékvíz

felhasználásának arányában a csatornadíjat is megtakarítjuk.

Elkészült házak esetében már nem egyszerû utólag kiépíteni egy komplett rendszert, de lehetõsé-
gek itt is vannak. Az épület körüli növényzet, zöldfelület segít helyben tartani az esõvizet, és
érezhetõ vízmegtakarítást érhetünk el egy, az eresz alá helyezett hordóval is. Ne feledjük, az utóbbi
években nálunk is elérhetõvé váltak a nyugati országokban már régóta forgalmazott, elõre gyártott –
beton, acél, mûanyag – csapadékvíz-tároló tartályok, ciszternák.

Ezeknek segítségével jelentõsen mérsékelhetjük a csapadékhiányos évszak (nyár) költségeit, nem
érintenek a Balatonnál nem ismeretlen öntözési vízkorlátozások, és nem utolsósorban elkönyvelhet-
jük magunkban, hogy mi is hozzájárultunk a Balaton környezetének megóvásához.

Ha sem a szürkevíz-rendszer, sem az egyszerû esõvízgyûjtés nem jöhet szóba – mert például
lakásban lakunk –, nem jelenti azt, hogy nem tudunk takarékoskodni a vízzel.

Víztakarékossági tippek mindenkinek:

* Rendszeresen ellenõrizzük, ellenõriztessük a csöveket és a csapokat. A szivárgások, csöpögések
meghökkentõ mennyiségû pluszfogyasztást tudnak eredményezni.

* Ha már ivóvízzel kell öntöznünk, tegyük azt este vagy kora reggel, ilyenkor kisebb mértékû a
párolgásból adódó vízveszteség.

* Ne mosogassunk folyó vízben.
* Ha mosogatógépet, mosógépet választunk, figyeljünk a vízfogyasztásukra.
* Használjunk víztakarékos vécétartályt.
* Kádfürdés helyett zuhanyozzunk.
* Használjunk a csapokon víztakarékos adagolókat (perlátor) és víztakarékos zuhanyfejeket.
* Amikor a bojlerünkön stb. beállítjuk a meleg vizünk hõmérsékletét, vegyünk figyelembe, hogy

keveréshez sok hideg víz is kell majd.
* Ne feledjük, hogy a fürdõszobai mosdókagylóhoz és a mosogatónkhoz dugó is tartozik.

Zöld Balaton Fotópályázat
és más

környezetvédelmi nyereményjátékok
www.zold-balaton.hu

Beköszöntött a hideg, téli
idõszak, amikor meleg-
ségre, meghittségre,
esetleg még több törõdésre
vágyunk. Az erre való
igényünk az ünnepek
közeledtével talán még
intenzívebbé válhat.

Lélekszépülés
A világhírû francia divatterve-

zõ, Coco Chanel szavai szerint „ha
szépülni szeretnél, a lelkeddel és
a szíveddel kell kezdened, mert
addig egyetlen kozmetikum sem
fog hatni”.  Ha idõnként szánunk
egy kis idõt magunkra, testünk is
és lelkünk is százszorosan meg-
hálálja a törõdést. Lelkivilágunk
tükrözõdik a tekintetünkben, a
testtartásunkon és a kisugárzá-
sunkon.

A mosoly, a számunkra pozi-
tív, megerõsítõ gondolatok, a hála,
a szeretetteljesség, az elfogadás
érzése mind-mind felér a valódi
lélekszépítéssel. Sõt, nemcsak a
közérzete lesz egyre jobb és jobb,
hanem a szervezete is reagál a
pozitív gondolatokra, így napról
napra egyre egészségesebbé is vá-
lik. Amit bátran ismételgethetünk
magunkban: Nyitott vagyok, és
szívesen fogadok minden jót.

Természetesen külsõleg
Ahogy nem mindegy, hogy a

lelkünket milyen gondolatokkal,

Test- és lélekszépülés
természetesen

kiejtett szavakkal tápláljuk vagy
éppen romboljuk, úgy az sem
mindegy, hogy a külsõnkre
mennyi és milyen figyelmet for-
dítunk. A bõrfelületrõl a tiszta
hatóanyag vagy éppen a méreg-
anyag nagyon hamar bekerül a bõr
mélyebb rétegeibe, így a vérkerin-
gésbe is. A véráram útján pedig az
egész szervezetet érintheti a ter-
helõdés.

Szerencsére léteznek olyan
kencék, melyek kíméletesek a
szervezethez, ám annál hatéko-
nyabb bõrápolók. A természetes
összetevõjû kozmetikumok nem
tömítik el a pórusokat, segítik a
bõr természetes megújulását, ru-
galmasságának megõrzését. Ezért
szeretettel ajánlom a Biotitok
Gyógytékában kapható gyógynö-
vényes, kézzel készített szappa-
nokat, melyek nem tartalmaznak
bõrizgató anyagokat. Tartalmaz-
nak viszont valódi, aromás gyógy-
növényeket, tápláló olajokat, me-
lyeknek köszönhetõen óvják, ké-
nyeztetik a bõrt. Kedvére válo-
gathat a narancs-fahéj, a köröm-
virágos, a borsmentás, a levendu-
lás, az olíva-, citrom- és a geráni-
umolajjal dúsított rózsás szappa-
nok között.

A szépség egyik titka a
L’erbolario natúr kozmetikum ter-
mékcsalád, melyet egyre többen
és többen tapasztalnak meg. Én

már tudom, milyen érzés, amikor
a természetes, ápoló anyagok, ola-
jok feltöltik élettel a bõrömet.
Mivel magam és családom is ki-
próbálta, használja a L’erbolario
termékeit, hiteles személyként
tudok beszámolni a tapasztala-
tokról, élményekrõl. Ha nincs ha-
tározott elképzelése, hogy mire is
van szüksége, segítek kiválaszta-
ni az önnek legmegfelelõbb ter-
méket, illatot! Akár ajándéknak is
tökéletes, ha azt, aki fontos ön-
nek, valami különlegességgel sze-
retné meglepni!

Kívánom, hogy legyen min-
denkinek egy kis ideje odafigyelni
magára és a szeretteire! Békés, ál-
dott karácsonyi ünnepeket kívá-
nok minden kedves olvasómnak,
vendégemnek!                          (x)

Kelemen Lívia
Balatonfüred, Kossuth utca 19.

Nyitva tartás:
hétfõ-péntek: 9–17,

szombat: 9–12
Internet:  www.biotitok.hu,

e-mail: info@biotitok.hu
és www.facebook.com/Biotitok

Érdeklõdés, bejelentkezés:
 20/595-3062,

vagy személyesen az üzletben

November 30-án a Balatonfü-
redi Yacht Club közgyûlésén el-
nökválasztás zajlott, miután az
elõzõ elnök, Hantó István elõre
deklarált ideje után lemondott. A
megjelent tagság egyhangú szava-
zással Gerendy Zoltánt választot-
ta a Balatonfüredi Yacht Club új
elnökévé a következõ  négy évre.

Gerendy Zoltán (képünkön)
több mint tíz éve tagja a vitorlá-
zótársadalomnak, öt éve pedig a
BYC színeiben versenyez, Asso-
99 típusú, BDO nevû hajójával és
csapatával. 

Szakmáját tekintve a BDO
Magyarország ügyvezetõje és
egyben adótanácsadója is immár
huszonkét éve. 

Új elnök a BYC-ben

Mivel az új elnök elõtte a BYC
felügyelõbizottságának tagja volt,
helyére Kelecsényi Pétert válasz-
tották meg.
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A hagyományokhoz híven,
2013. november 28-án
16.00 órakor idén is
megrendezésre került
Balatonfüreden az Astoria
étteremben a Balatonfü-
redi Rendõrkapitányság
nyugdíjasainak találko-
zója a Balatonfüredi
Vagyonvédelmi Közalapít-
vány támogatásával.

A megjelenteket Regdon Lász-
ló rendõr alezredes, kapitányság-
vezetõ köszöntötte, majd tájékoz-
tatást adott a Balatonfüredi Rend-
õrkapitányság munkájáról, az el-
telt egy év fontosabb eseményei-
rõl, történéseirõl, változásairól. A
megyei rendõr-fõkapitányság ne-

Tisztelt balatonfüredi lakosok!
Balatonfüred Város Önkor-

mányzata és a Balatonfüredi
Rendõrkapitányság komolyan el-
határozta, hogy újjászervezi a he-
lyi polgárõrséget, amely betegsé-
gek miatt októberben megszûnt.

Várjuk minden olyan balaton-
füredi lakos jelentkezését, aki el-
múlt 18 éves, büntetlen elõéletû,
és tevékenyen részt vállalna a he-
lyi polgárõrség munkájában, ez-
zel biztonságosabbá téve lakókör-
nyezetét, kifejezetten a gyerme-
kek és idõsek védelme érdekében.

A polgárõr szolgálat nem jelent
napi, heti leterheltséget, és nem
kizárólag közterületi szolgálat el-
látására vonatkozik, hanem magá-
ba foglalja esetenként a bûn- és
baleset-megelõzésben elõadások
szervezését és tartását is.

Reméljük, hogy minél többen
jelentkeznek, és hamarosan egy jól
mûködõ polgárõrség tagjaivá vál-
nak. A polgárõrség a rendõrségtõl
függetlenül, önkéntes és díjazás
nélküli tevékenységet végez a vá-
ros és a családok biztonsága érde-
kében.

Érdeklõdni telefonon Vancsura
Miklós rendõr fõhadnagynál a
87/482-288-as telefonszámon,
vagy a vancsuram@veszprem.
police.hu e-mail címen lehet!

Kérjük, hogy decemberben a
fenti telefonszámon vagy e-mail
címen jelentkezzenek!

A polgárõr egyesület alakuló
ülésére december közepén a pol-
gármesteri hivatal B épületében
kerül sor.

Balatonfüredi
Rendõrkapitányság,
Balatonfüred Város

Önkormányzata

Nyugdíjas rendõrök
hagyományos találkozója

vében Anda György rendõr ezre-
des, fõkapitány-helyettes köszön-
tötte a múlt ikonjait, illetve inter-
pretálta a ma rendõrségének fel-
adatait, kihívásait, lehetõségeit.

Ezt követõen a finom menü
elfogyasztása következett, majd
a jelenlévõk felidézték régi emlé-
keiket, elõkerültek a halhatatlan
klasszikusok, és baráti hangulatú
sztori- és anekdotaesõ vette kez-
detét.

Nyugdíjasaink a következõ
összejövetel megrendezését vár-
va elégedetten távoztak a rendez-
vényrõl, ami a szervezõk és a tá-
mogatók áldozatos munkáját di-
csérete.

Balatonfüredi
Rendõrkapitányság

Polgárõrök!
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Futótûzként járta be a sajtót,
hogy 43 éves korában Los An-
gelesben váratlanul elhunyt  Szõr
Péter, a világhírû számítógépes
szakember,  antivírus-kutató, töb-
bek között a Norton Antivírus
fejlesztõje, A vírusvédelem mû-
vészete címû könyv szerzõje. So-
kan méltatták munkásságát és hív-
ták fel a figyelmet – õt idézve –
arra, hogy  a számítógépek milliót
megbénító  kártékony programok
írása ma egyre nagyobb üzlet, és
sok esetben a „digitális bomba”
már politikai kérdés is.

Szõr Péter Balatonfüreden szü-
letett, itt járt a Lóczy gimnázium-
ba, itt érettségizett 1988-ban.

Halálhíre megrázta a helyie-
ket, volt osztálytársai közül so-
kan  idézték fel az emlékét.

csk

„A gimnáziumban osztálytár-
sak voltunk, majd Budapesten
voltunk pályakezdõk, akik „fel-
kerültek Pestre”. Világjáró útjai
során 2000-ben találkoztam vele
Kaliforniában, meg akartam tud-
ni elsõ kézbõl, hogy mi jön a y2k
után... Dedikált Nortont kaptam
tõle, sajnos máig nem tudom, pon-
tosan mire is használható. Két he-
te egy könyvesboltban kezembe
akadt az AV-értõk bibliája, Péter
könyve, megható ajánlással, a kö-
vetkezõ pár száz oldal is biztos
érdekes. Új lakóhelyének meglá-
togatására invitált, bár én még a
Balatonon sem tudok rendesen
szörfözni, nem várta meg a fizikai
kiérkezést.

Péter megértette a bináris világ
algoritmusát, érzékelte az új fe-
nyegetéseket mindkét valóságban.
Meghaladhatta az élet értelmét,
messzire jutott a Neumann-gala-

A mi halottunk is
Szõr Péter víruskutató emlékére
xis stopposaként, alig múlt el
43. Lehet, hogy nem akart min-
den reggel a józanságban zuha-
nyozni, élete egy bátor és alkotó
ember mátrixa. Az öreg Smith so-
raival, szerzeményével búcsú-
zunk tõle, kísér a ‘Negatív Lehe-
tõség’: Boys don’t cry!”

Illés Zsolt

„Ne állj zokogva síromnál:
Nem vagyok ott.
Nem alszom.
De ott vagyok az ezer szél-

ben, mi fú.
Én vagyok a gyémántcsillogás

a havon (...)
Ott vagyok minden hangban

veled.
Én vagyok a csillag is, mely

rád süt az éjszakában.
Ne állj hát zokogva síromnál.
Nem vagyok ott.
Nem haltam meg.”

Ken Wilber

„Õ az elsõ, aki elment közü-
lünk. Péter nekem mindig vidám
és bohém srác. Jellegzetes reked-
tes hangja most is a fülemben
cseng. Nevetése visszahozza a
gimnáziumi évek gondtalansá-
gát. Legutolsó találkozásunk épp
a lóczys osztálytalálkozón volt,
ahol lazán és nevetve mesélte éle-
te addigi történéseit. Hogyan ke-
rült külföldre, milyen nehézsé-
gek és sikerek kísérték õt, mennyi
küzdelem állt sikerei mögött. A
családi megpróbáltatások ellené-
re is szinte flegmán és könnyedén

beszélt mindenrõl. ‘Igen, neki be-
jött az élet!’ – gondoltam…

S most a döbbenet letaglóz, és
értetlenül nézem a híreket.

Nyugodj békében, lelked szár-
nyaljon a végtelenben!”

Szabó Mónika

„Mióta értesültem Peti halá-
láról, folyamatosan a Lóczy alatt
szerzett élményeinkre gondolok.
A gimi konditermében együtt töl-
tött edzésekre, ahol példaképünk-
ké választottuk a nagy osztrák
testépítõt, a kaliforniai kormány-
zót, akinek könyvét Peti szemé-
lyesen dedikáltatta a Los Ange-
les-i Gold’s Gym edzõteremben
és büszkén számolt be róla egyik
osztálytalálkozónkon.

A Petiéknél töltött idõre, ami-
kor édesapjától, matematika–fizi-
ka tanárunktól megkapta elsõ szá-
mítógépét, a Commodore 64-et.
Mi csak az õ értékelésébõl tud-
tuk, hogy ez egy fantasztikus do-
log és ez a jövõ. Peti szerintem
magától tudta, mit kell vele csi-
nálni, legalábbis nekem így tûnt, a
magától értetõdõ mozdulatokból,
amikkel kezelte és ahogy beszélt
róla. Kezdetben persze játszot-
tunk rajta, de Peti elkezdett ké-
sõbb programokat írni. Emlék-
szem édesapjára, akin mindig
éreztem, hogy roppant büszke rá
– hát lehetett is. Petinek olyan
veleszületett képessége volt a szá-
mítógépes programozásra, ami
nélkül csak imitátor maradhat az
ember a programozók táborában,

és ez a képesség olyan határtalan
érdeklõdéssel és lelkesedéssel pá-
rosult, ami a világon egyedülálló
programozóvá tette a vírusok és
adatbiztonság területén. Emlék-
szem, egyszer megpróbálta elma-
gyarázni, éppen mit csinál, de a
legjobb akarattal sem sikerült
megértetnie. Így visszagondolva,

ahogy ültünk a tetõtéri szobában,
úgy éreztem, sajnálom, hogy ez az
új világ elszakít minket egymás-
tól, és magára kell hagynom bará-
tomat, nem követhetem abba az ér-
dekes világba, ahova már akkor vá-
gyott és ami az életévé vált.Örök-
ké büszkén és szeretettel gondo-
lok rá, nyugodjék békében.”

Balog Róbert

„Péter  segítõkész, vidám srác
volt a gimiben, aki mindig opti-
mistán látta a világot.  Mindig volt
egy jó ötlete, egy kedves, vigasz-
taló mondata, ha éppen magunk
alatt voltunk. Sokan csodáltuk
õt kitartásáért, önzetlenségéért,
azért, hogy nekünk mindig is az
az õszinte, kedves srác maradt,
amilyennek megismertük.”

Szekeres Zita
és volt lóczys osztálytársaid

„Ami Péterrõl egybõl eszem-
be jut, az a mosolya! Egy kelle-

mes, nyílt tekintetû, mosolygós
fiatalember, aki sikerei ellenére is
ember maradt. Szomorú, hogy egy
ilyen kivételes koponyát elvesz-
tett a társadalom!

Sokat lógtunk együtt, mi öten
csajok és õk – Mosonyi Attila,
Gyenese Balázs, Pápai Tamás,
Holczhauser András és Szõr Pé-
ter –, a fiúk. Nagyon megrázott a
halála. Utoljára 2008-ban talál-
koztunk az osztálytalálkozón.
Akkor õ már sikeres ember volt,
de igazán nem is tudtam, hogy
mennyire. Olyan szerény volt
akkor is! Idén nyáron tartottuk
a 25 éves érettségi találkozónkat,
amire sajnos nem tudott eljönni.
Most, hogy már nincs köztünk,
néztem utána jobban az életének,
a munkájának, és sajnálom, hogy
nem ismertem jobban.”

Fejesné
Balika Tímea, Bacsó

   „A gimnáziumi évek alatt volt
az osztályban egy ‘kemeny
mag’. Mi rosszabbak voltunk min-
denkinél, minden buliban, vicc-
ben és botrányban benne vol-

A Hivatalok napja elnevezé-
sû országos rendezvénysorozat-
hoz a Balatonfüredi Járási Hiva-
tal is csatlakozott, november 28-
án nyílt napot tartott. A földhiva-
tal ügyfélszolgálatára kitelepültek
a törzshivatal osztályai, valamint
a szakigazgatási szervek: a járási
építésügyi hivatal, a járási gyám-
hivatal, a járási népegészségügyi
intézet, a járási építésügyi hivatal
és a járási földhivatal is külön
standdal. Területükrõl készített
szórólapokkal, hasznos informá-
ciókkal várták munkatársaik az
érdeklõdõket. A járási kvízt helye-
sen kitöltõk apróbb nyereménye-
ket vehettek át. Legnagyobb ér-
deklõdés a népegészségügyi in-
tézet standjánál mutatkozott,
ahol vérnyomásmérést, testzsír-
mérést végeztek a szakemberek,
valamint egészségfejlesztési taná-
csokat adtak a látogatóknak. A já-
rási hivatalvezetõ 10 órakor nyi-
totta meg a rendezvényt, majd ezt
követõen tájékoztatót nyújtott a
hivatal mûködésérõl, 2013. évi te-
vékenységérõl. A prezentáció so-
rán kiemelte Balatonfüred köz-
igazgatási történelmi múltját, be-
mutatta a jelenlegi hivatalt és el-
helyezkedését a közigazgatás
rendszerében, valamint kitért a
jövõre is, amelyben elmondta,
hogy miért volt szükség szemlé-
letváltásra, illetve milyen irány-
ban fejlõdik az ügyfélfogadás.
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Nyitott kapu
a kormány-
hivatalnál

Postaládánkból

A Balatonfüredi Napló 2013. októberi szá-
mában jelent meg dr. Praznovszky Mihály írása
Volt-e Füreden resti ? címmel. Életkoromból ere-
dõen már úgy vagyok az emlékezéssel, hogy a
közelmúltra nem, de a régmúltra, a sok évtized-
del korábbi dolgokra nagyon jól emlékszem. Az
irodalomtörténész úr beszámolója a Blaha-villá-
ban a Hamvas Béla Asztaltársaság szervezésé-
ben tartott villásreggelirõl és Krúdy Gyula köny-
vérõl felidézi bennem az emlékeket a füredi vas-
útállomás restijérõl. 1940-tõl több mint negyed
századig laktunk az állomás felvételi épületében
az emeleten, közvetlenül a resti fölött. Az  állo-
más keleti oldalán, a huzatos kijárati csarnok kö-
zépsõ részén, jobbra egy ajtón át lehetett bejutni
az L alakú, faszerkezetes, sokablakos restibe. A
hosszú szár a perontól az utcáig terjedt, a keleti
rövid szárban volt a konyha. A restibe belépve
jobb kéz felõl 4–5 asztal állt székekkel, ahol me-
leg ételt is felszolgáltak. Balra a söntés volt, ahol
az italpultnál állva söröztek vagy fröccsöt ittak
a vendégek. A söntésbõl a konyha nyílt, ahol a
vendéglõs felesége fõzött. A restit a Vincze há-
zaspár üzemeltette, õk az állomással szemben, a
rét túlsó oldalán, a Horváth Mihály utcában lak-
tak. Csak át kellett sétálniuk a réten (ma
Castricum tér), és máris a munkahelyükön vol-
tak.  A füredi restinek nem volt specialitása, mint
a Krúdy-kötetben szereplõ számos restinek az
ország különbözõ részein. Egyszerûen házias
menüt ígértek a  favázas étkezõ falán lévõ táblán,
ebédet és vacsorát minden idõben.

A konyha szolgáltatásait néha mi is igénybe
vettük, ilyenkor rendszerint ételhordóban vit-
tük fel az ebédet a lakásunkba, de az is elõfor-
dult, hogy az étteremben étkeztünk. A konyhá-
ból hátul volt egy kijárat a szabadba is, ezen át a
pár méterre lévõ IBUSZ-pavilonhoz juthattunk,
ahol az utas vásárolhatott napilapokat, magazi-
nokat, dohányárut, kisebb ajándéktárgyakat, és

A füredi resti

beülhetett a restibe, amíg várta a vonatot. Az
IBUSZ-pavilonban a szép és kedves modorú Ke-
nyér Irénke szolgálta ki a vevõket, az állomáson
közkedvelt személy volt, mint a Vincze házaspár
és a népszerû hordárok. A resti melletti  kijárati
csarnok másik oldalán a III. osztályú, mellette a
II. osztályú váróterem volt. Régen külön váróte-
rem járt az utasoknak aszerint, hogy milyen mi-
nõségû vonatjegyet vásároltak. Én gyerekként
nyáron – ma is eléggé elítélhetõ módon – néha
lakásunk kamrája ablakán át kimásztam a tetõre,
a resti feletti területre, és ott napoztam, de sem a
vágányok felõl a peronról, sem a Vasút utca felõl
nem lehetett oda fellátni!

A családi feljegyzésben, az édesanyám által
vezetett kis naptárban az olvasható, hogy 1949-
ben Bebrits Lajos közlekedés- és postaügyi mi-
niszter és édesapám együtt söröztek a restiben.
Bizonyára a miniszter hívta meg apámat, fordít-
va nehezen lett volna elképzelhetõ. Bebrits több-
ször pihent Füreden a szívkórházban, kezeltette
magát, és sokszor megfordult a vasútállomáson.
Nagy mûveltségû, kiváló irodalmi vénájú, széles
látókörû újságíró volt, korábban lapszerkesztõ az
Egyesült Államokban és a Szovjetunióban. Fiatal
korában vasutas, forgalmi szolgálattevõ volt Te-
mesváron. Vonzódott a vasúthoz, a vasúttal kap-
csolatos helyeken, így a füredi vasútállomáson is
mindig jól érezte magát.

Honti József

Levél az olvasónak

Századunk lelki nyomora
Az ember azt gondolja, a mai kor egyre emelkedõ technikai szín-

vonala – elsõsorban ennek a húzóereje, az informatika – kitárja elõt-
tünk az ablakot: egyre többet és egyre messzebbre láthatunk, egyre
több mindent fölfoghatunk és befogadhatunk, és ennek nyomán a szelle-
miek terén egyre gazdagabbak leszünk. Igen, minderre meglenne a le-
hetõség, csak az a kérdés merül föl bennem, hogy képesek vagyunk-e
élni mindezzel? Fölkészültek vagyunk-e arra, hogy ezt az irdatlan
mennyiségû újdonságot, a hirtelen a végtelenig táruló horizontot föl
tudjuk fogni, értékelni tudjuk, kellõ módon örülni tudjunk neki?!

Az internet a 21. század bûvészmutatványa: benyomult az életünk
legintimebb pillanatai közé is, rabbá és kiszolgáltatottá tesz bennün-
ket, mert a mézesmadzagnak nem tudunk ellenállni, ugyanakkor már
észre sem vesszük, hogy a kábítószerfüggés egyértelmû tünetei kezde-
nek jelentkezni rajtunk. A facebookon vagy az iWiWen lógva azt hisz-
szük, hogy megszabadulunk nyomasztó magányunktól, s a megszám-
lálhatatlan lehetõségtõl elkábulva bebeszéljük magunknak, hogy bol-
dogok vagyunk, mert miénk a világ.

Milyen világ?
Nem tudom, a Kedves Olvasó szokta-e böngészni az újságcikkek-

hez hozzászólók írásait. Érdemes, mert itt kibújik a szög a zsákból:
álnév mögé rejtõzve gátlástalanul szórhatjuk átkainkat mindenre és
mindenkire, ugyanakkor bizonyítványt is kiállítunk magunkról, ami
névtelen ugyan, de annál inkább jellemzõ.

A minap egy olyan hozzászólást olvastam egy sport témájú (na-
ná, hogy foci!) cikkhez, ami megdöbbentett. Azt kérdeztem magamtól,
hogy vajon süllyedhetünk-e még ennél lejjebb is? Vajon ez az illetõ
névvel, címmel is kiállt volna a nyilvánosság elé? Itt tart az oktatá-
sunk színvonala, hogy egy felnõtt(?) ember képes ilyesmit összehozni?
És még nem is szégyelli magát?

Nos, álljon itt tanulságul ez a hozzászólás pontosan úgy, egyetlen
karaktert sem megváltoztatva, ahogy ez az illetõ azt elénk tárta. Ér-
demes megpróbálkozni az elolvasásával!

„Azért,hogy szakmailag sem lehet dicsérni Róth Antalt, hanem az
esztétikályáért sem, ahogy kinéz az az õsembereketis megszégyenitte-
né, azt nemhiszem el, hogy egy ilyen posztra, aminek a megjelenésére
is adni kellene, de az MLSZ-ben ijenre nemodafigyelni, mert nemcsak
a szakértelmet kellene, megjelenitteni, hanem a küllemetis, esztétiku-
mot, éngemet, az ilyen kinézetû emberek, nagyon ingerúlnek, ápolatla-
noknak tünnek.”

Gaál Antal

tunk. Ugyanakkor e csoport tag-
jai jó vagy kiváló tanulók vol-
tak, és az élet más területein is
megállták a helyüket, mint pél-
dául a sportban. Ennek a csoport-
nak volt oszlopos tagja Péter is.
Mindenkivel jóban volt és min-
denkivel harmonikus volt a kap-
csolata. Vele nem lehetett vesze-
kedni, és a négy év alatt nem em-
lékszem, hogy valaha is haragud-
tam volna rá. 

Mindig mosolygott. Volt a mo-
solyában némi csibészség. Min-
den buliban benne volt. Kulcsunk
volt az iskolához, így hétvégén
is találkoztunk bent, mivel volt
egy külön szobánk, a stúdió...
Minden szabad percünket a stú-
dióban töltöttük, ahol volt min-
den, amire szükségünk volt. De
leginkább egymásra volt szüksé-
günk. Minden perc, amit együtt
töltöttünk, a szabadságról, a vi-
dámságról szólt.

 18 évesen az élet császárai
voltunk. Tudom, hogy az a mo-
soly most is ott van az arcodon.
Aludj békében!”

Gyenese Balázs

Kasza Pál ny. MÁV-felügyelõ családja (1940)
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Elsõ osztályos balatonfüredi diákok

Lóczy 9. Ny, 6246 k-szám, elsõ
sor: Cseh Balázs osztályfõnök,
Mile Bence, Fésüs Norbert,
Szõcs Barbara Lili, Gulyás
Eszter, Petrik Vivien, Papp
Krisztina, Dõri Éva Krisztina,
Végh Sarolta, Gáti Ágnes, Nagy
Cintia. Felsõ sor: Pushkin
Jevgeny, Koncz Péter, Kiss
Gergõ, Zámbó Bence, Puskás
Márton, Imre Milán, Horváth
Márton, Szmik György Gergõ,
Mészáros Gábor, Németh Alex,
Káplár Fanni Lilla, Unghváry
Gergõ, Lengyel Enikõ, Ther
Bence, Eleven Kitti, Bakos
Anna, Mayer Fanni, Pauer
Nikolett, Specziár Alexandra,
Babai Noémi, Gáspár Veronika,
Csordás Panna Laura, Gervald
Katalin Szonja, Jantó Dorina.
Hiányzik: Rajsányi Bence

Lóczy 6216 k-szám, 9. Kny, elsõ
sor: Mesics Réka Sarolta, Bató

Réka, Nagy Olívia, Bráth
Bianka, Paulovics Flóra,

Ficsor Szabina, Fabó Luca,
Beck Édua, Tóth Klaudia,

Szabó Júlia. Felsõ sor:
Munkácsiné Sárréti Beáta

osztályfõnök, Orbán Barnabás,
Bodri Nikolett, Vékony Bence,
Lázi Kamilla, Ágoston Réka,
Szimicsek Fruzsina, Balogh

Anna, Selejó Rebeka, Schmidt
Fédra, Varga Viktória, Punk

Bettina, Németh Nikolett,
Szabó Viktória, Nagy Regina,

Szemán Anikó, Papp Julianna,
Szemán Zsófia, Varga Luca,

Fónagy Alexandra, Csima
Georgina. Hiányzik: Szenthe

Réka

Nagy Sándor fotói díszítik az
Arácsi Népház falait. Sárköziné
Sárovits Hajnalka megnyitójában
hangsúlyozta: Nagy Sándor kez-
detben csak családi indíttatásból
és megrendelésre fotózott, a csa-
ládtagokat, a családi eseményeket,
az utazásokat örökítette meg.
Azután egyre inkább meglátta azt,
hogy mi a szép a részletekben –
ma már kimondottan azt fényké-
pezi le, amit megmutathat mások-
nak is.

Az objektív fénye rávetõdve a
dolgos kezekre, a nézõben óhatat-
lanul felidézi nagyszülei kezeit,

Az emberi kéz
és a kézmûvesség
dicsérete Arácson

amelyekkel különféle értékes kéz-
mûves finomságokat, valamint
használati tárgyakat hoztak lét-
re. Másik témája a kiállításnak
azok a fotók, amelyeken pillanat-
felvételeket láthatunk gyermek-
arcokról.

A természetben járva vagy csak
sétálgatva Balatonfüreden, meg-
örökíti ezt a csodálatos tájat is.
Petõfi szerethette így az Alföldet,
ahogy Nagy Sándor érez a Bala-
ton iránt, s ahogy ez képeiben
visszatükrözõdik – mondta
Sárköziné Sárovits Hajnalka.

Hanny Szabó Anikó

Sárköziné Sárovits Hajnalka és Nagy Sándor a megnyitón

Gazdit keresünk 
Ezek a szép kis kutyusok ke-

resnek új gazdit. A kicsik 2013. 10.
hó 5-én születtek, nyolcan van-
nak, 5 kan és 3 szuka. Oltási prog-
ramjuk elkezdõdött, a chipet már
megkapták. Az anyjuk közepes
méretû, mivel elég kicsik, valószí-

nû, hogy inkább kis vagy maxi-
mum közepes méretû kutyusok
lesznek. Érdeklõdni  a 30/545-
0252  telefonon lehet, de ha eset-
leg más kutyát szeretnének örök-
be fogadni, a honlapon megnéz-
hetik az összes menhelyi kutyát.

Inga-V. Wagner
www.hundehilfe-nordbalaton.eu

Új Széchenyi-terv Múzeumok
mindenkinek  program – Múzeu-
mok oktatási-képzési szerepének
erõsítése – TÁMOP-3.2.8.B-12/
1-2012-0003 – Füred, a Magyar
Királyság dísze címû nyertes pá-
lyázat.

A projekt megvalósítási idõ-
szakának kezdõ idõpontja: 2012.
szeptember 1., a megvalósítás ha-
tárideje 2013. november 30. A
projekt elszámolható költsége:
19 997 430 forint.

A programban több mint 900
diák vett részt, közel 200 óra fog-
lalkozást tartottunk részükre.

Az irodalomtörténeti órákat
dr. Praznovszky Mihály, a múzeu-
mi nap során reformkori sétákat
Nagy Klaudia, helyismereti fog-
lalkozásokat Tóth Györgyi tartotta
a program során. A projekt során
két iskolával és egy óvodával kö-
tött együttmûködési megállapo-
dást intézményünk. A projekt ke-
retében múzeumi napok és te-
matikus foglalkozások (sorozat)
kerültek megrendezésre a Városi
Helytörténeti Gyûjteményben
(8230, Blaha Lujza utca 3.).

Múzeumi nap keretén belül a
Radnóti Miklós Általános Iskola
8 évfolyama (16 + 2 osztály) és a
Lóczy Lajos Gimnázium és Két
Tanítás Nyelvû Idegenforgalmi
Szakközépiskola 5 évfolyama (15
osztály) vett részt. A tematikus
foglalkozáson a Kiserdei Óvoda
és két tagóvoda négy nagycso-
portját fogadtuk.  A tematikus fog-
lalkozásokra csoportonként 10 al-
kalommal került sor. A foglal-

kozásokon az elméleti feldolgo-
zást változatos feladatok kísérték,
amelyek az ismeretek jobb rögzí-
tését tették lehetõvé.

Az intézményben három te-
rembõl álló múzeumpedagógiai
foglalkoztató került kialakítására,
bútorzattal és a foglalkozásokat
segítõ demonstrációs eszközök-
kel.  A termek és a demonstrációs
eszközök fejlesztését a szakmai
megvalósítók végezték.

– Balatonfüred az irodalomban
és a mûvészetben: dr. Praznovsz-
ky Mihály irodalomtörténész

– helyismereti foglalkoztatók:
Tóth Györgyi szakmai igazgató,
projektvezetõ.

Szakmai segítséget Némethné
Rácz Lídia, a Helytörténeti Gyûj-
temény nyugalmazott vezetõje
nyújtott a foglalkozatótermek ki-
alakításánál.

Az oktatást segítõ múzeumpe-
dagógiai füzetsorozat keretében
hét füzetet adtunk ki az óvodás
korcsoporttól a gimnáziumi érett-
ségizõkig. A füzetek helyismereti
és irodalmi témában járják körül
Balatonfüred történetét.

A megfelelõ elõkészítésnek kö-
szönhetõen a projektben a hosszú
távú fenntarthatóságra töreked-
tünk mind a tematikák, mind az
eszközök tekintetében.

A fenntartási idõszakban (öt
év) garantáljuk az együttmûködõ
intézmények részére 1–1 múzeu-
mi nap megtartását.

Tóth Györgyi
szakmai igazgató,

projektvezetõ

Pályázat: Múzeumok
mindenkinek program

Lóczy 9. C, 6266 k-szám, elsõ sor: Ács Noémi, Györe Regina, Sótonyi Klaudia, Pongrácz Mónika,
Németh Csongor, Tislér Botond, Orbán Patrik, Móró Rebeka, Kiszelka Bálint. Középsõ sor: dr. Pessuthné
Ferenc Zsuzsanna osztályfõnök, Kozma Korinna, Kránicz Dóra, Turzó Anna, Csihony Lilla, Földesi
Fanni, Virsinszki Krisztina, Dobos Barnabás, Mezõ Barbara, Sharf Máté, Vigh Máté. Felsõ sor:
Macskácsi Zoltán, Erdész Mátyás, Vincze Dávid, Papp Emese, Chrenkó Edina, Bertalan Máté, Mohácsi
Larion, Lukács Gergõ, Rózsa Botond, Csonka Mátyás, Kézsmárky András. Hiányzik: Orbán Ákos
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Tisztelt Hölgyem/Uram!
A balatonfüredi mentõállomás dolgozói az egyre nehezedõ körülmények ellenére évek óta magas
színvonalon végzik munkájukat.
Köszönhetõ ez a bajtársaink elhivatottságának és annak, hogy a polgári lakosság (cégek, vállalkozók
és magánszemélyek egyaránt) rendszeres anyagi támogatásukkal lehetõvé tették, hogy a legmoder-
nebb eszközökkel dolgozzunk.
Amire különösen büszkék vagyunk, hogy a sikeres újraélesztés tekintetében a 25%-os európai uniós
átlagot szinte minden évben sikerül felülmúlni, sõt, tavaly ez az arány 53% volt! Ez azt jelenti, hogy
minden második újraélesztésünk egy-egy visszaadott emberi élet.

Ahhoz, hogy munkánkat folyamatosan
magas színvonalon tudjuk végezni, a leg-
modernebb eszközökre van szükségünk.
Célunk most egy olyan újraélesztõ eszköz
beszerzése, melynek segítségével lehetõ-
vé válik a reanimáció alatt végzett
mellkaskompressziók pontosabb és haté-
konyabb kivitelezése, ezáltal az újraélesz-
tés sikerességének esélye nagyságrendek-
kel nõ.

Ez a Lucas 2. (lásd a képen lent)

Segítségét elõre is köszönjük!

                   Dr. Onódi Lívia                                                                                Karáth János
         m. b. KDR orvos igazgató                                                                         állomásvezetõ,
                                                                                                                            Balatonfüred

Kérjük, támogasson minket, hogy elkép-
zelésünk megvalósulhasson!
A felajánlásokat a következõ számla-
számra várjuk:

Veszprém Megyei Mentõszervezet 04-
Alapítványa
Számlaszám: 73200189–11101961
(http://www.04alapitvany.hu/ )

Színház
az Anna

Grand
Hotelben

2013/
2014

Mûsorváltozás!
December 14-én

színpadon

A SZKALLA
LÁNYOK

Tordai Teri és
Béres Ilona

totálHÁZ
Telekvásárlástól a megálmodott otthonig

totálHÁZ. Mit takar a Nosz-
lopi utca elején lévõ lapos tetõs
épület felirata? Régebben Szahara
nevû  minibárként ismerték, most
merõben más betérõket várnak.
Szolgáltatóháznak is nevezhet-
nénk, hiszen minden, ami házzal
kapcsolatos lehet, itt megtalálha-
tó lesz. Gondolok itt az alapokra
is, például telekvásárlás és az ez-
zel kapcsolatos teljes körû ügy-
intézés. Engedélyek beszerzése,
telekrendezési feladatok koordi-
nálása, közmûvek kialakításának
szervezése. De folytathatjuk a
háztervezéssel, kivitelezéssel a
sort, és természetesen a klasszi-
kus ingatlanközvetítõi szolgálta-
tás sem maradhat ki. Az új föld-
törvény hatálybalépése újabb kor-
látozásokat tartalmaz, így vevõk
és eladók részérõl is növekszik az
igény a befektetési célú földek
vételére, eladására.

A ház kivitelezéséhez csupán
ajánlani tudunk szakembereket,
úgy a tereprendezéshez, mint a
kerttervezéshez és megvalósítás-
hoz egyaránt.

Egy biztoságos  otthonhoz
hozzátartozik a megfelelõ vagyon-
védelem és biztosítás is. Partne-
rünk, Siklós László, az Uniqa biz-
tosító helyi képviselõje segíti
munkánkat ezen a területen (tel.:
+36-30-910-4141). De ha a ház
kivitelezéséhez nem áll rendelke-
zésre a teljes anyagi fedezet, ban-
ki szolgáltatásokat is ajánlunk.

Felújítások és karbantartások
alkalmával is gyakran okoz ne-
hézséget a megfelelõ szakember
megtalálása, kiválasztása. Igyek-
szünk olyan adatbázist létrehoz-
ni, hogy a lehetõ legkevesebb csa-
lódás érjen bennünket és partne-
reinket. Így induláskor nem csu-
pán a szolgáltatásainkat igény-
be vevõket keressük, de korrekt
együttmûködõ partnereket is szí-
vesen fogadunk. Bátran jelentkez-
zenek azok a szolgáltatók, akik
szeretnének bekerülni az adat-
bázisunkba: akár tervezõk, kivi-

telezõk, kerttervezõk, de várjuk
a villanyszerelõ-, festõ-, kõmû-
ves-, fûtésszerelõ-, kályhaépítõ-,
lakatosmestereket – és sorolhat-
nám a számtalan, földdel, ingat-
lannal, épületekkel kapcsolatos te-
vékenységekben részt vevõ szol-
gáltatókat.

Hamarosan weboldalunkon is
tudnak tájékozódni akár a beke-
rülés lehetõségérõl, akár a szolgál-
tatások igénybevételérõl.

– Kollégáink  9.00–17.00 óra
között  várják az ügyfeleket és az
érdeklõdõket. Szeretnénk az igé-
nyekhez alakítani a végleges pa-
lettánkat, így szívesen vesszük a
felmerülõ javaslatokat.            (x)

Elérhetõségeink:
Lajti Ágnes irodavezetõ
Cím: 8230 Balatonfüred,

Noszlopi Gáspár u. 1.
Tel: +36(30)462-4257
email: info@totalhaz.hu
web: www.totalhaz.hu
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