TARTALOM
Giro-szakasz
a Balatonnál

Jövőre hazánkban rajtol az
olasz kerékpáros körverseny.
4. oldal

Újra megnyílt
a Gyetvai-villa
BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Új sorozat indul

Fürediek lettünk címmel
új sorozatot indítunk lapunkban. Mivel egyre népszerűbb
a város, szeretnénk megismerni azokat, akik új otthonuknak – és nem csak befektetésnek – választják Balatonfüredet. Kinek mit
nyújt Füred, miért jönnek

éppen ide, miért választják
ezt a kisvárost egy új élethez? – ezekre a kérdésekre
keressük a választ az újság
hasábjain.
Sorozatunkban az egykori válogatott kapusról és feleségéről olvashatnak riportot az 5. oldalon.
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Régi-új kulturális tér a Balaton-part közelében.

Adventi készülődés

7. oldal

Műjégpálya nyílik
A tervek szerint, ha
az időjárás is megengedi,
a közeljövőben beüzemelik a város új műjégpályáját. A Zákonyi
parkban kialakított, 900
négyzetméteres jégfelületen egyszerre több
mint kétszázan tudnak
korcsolyázni.
Ha tartósan +10 Celsiusfok alatt lesz a hőmérséklet,
mindennap látogatható lesz a
régóta várt városi műjégpálya.
Az önkormányzat beruházásában létesülő, 220 fő befogadására alkalmas szezonális
műjégpálya a Zákonyi park
igényes környezetében, felszín alatti parkolóval, korcsolyabérlő standdal várja a szórakozni, sportolni vagy csak
nézelődni vágyókat.
Lapzártánkkor már elkezdték a terület átrendezését, a

pihenőpadokat felszedték, a
növénysávot megszüntették
– ezt egyébként a jégpálya
bezárása után újratelepítik. A
jégpálya teljes kialakítása
csupán néhány napot vesz
igénybe. A pálya az A és B
lépcsőházak közötti területet
foglalja majd el. A tervek szerint egészen február 15-ig
üzemel majd, naponta 9–20
óra között.
Ezer forintba kerül majd
egy felnőttbelépő, ez kétórás
használatra szól, a diákok 700
forintért válthatnak jegyet, a
füredi lakosok 50 százalékos
kedvezménnyel használhatják
a pályát, a 14 éven aluli helyi
lakosok pedig ingyenesen.
Előzetes egyeztetés után a
jégpályát nagyobb csoportok,
iskolai osztályok is használhatják, iskolaidőben 25 ezer
forintos áron.
Martinovics Tibor


A piros templom előtti téren betlehemállítással vette kezdetét a városban az advent. A várakozás időszakában számos program
közül válogathatnak a Balatonfüredre látogatók és a helyiek. Az egyik legismertebb karácsonyi szokás a ferencesekkel terjedt
el Európában. Szent Ferenc betlehemét ugyan még nem a templomban mutatták be, hanem egy erdőben, de a 15-16. században már általánossá vált szokás volt a betlehemállítás. A piros templom előtt álló, januárig látható betlehemet hagyományos
ünnepség keretében állították fel. (Ünnepi melléklet a lap közepén.)
BFN

Két társadalmi megbízatású alpolgármester
segíti ezentúl a városvezető munkáját
A képviselő-testület megválasztotta a város alpolgármestereit, illetve a bizottságok elnökeit. A korábbiaktól
eltérően ezentúl két társadalmi megbízatású alpolgármester segíti a városvezető munkáját.
A testületi ülésen titkos
szavazással választották meg
a város alpolgármestereit. Ti-

zenegy érvényes, illetve egy
érvénytelen szavazat mellett
ebben az önkormányzati ciklusban Hári Lenke (Fidesz–
KDNP) és Holczer András
(Fidesz–KDNP) tölti be a
társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget.
Mint az ülésen elhangzott,
a hatékonyabb működés érdekében a korábbi egy főállású

alpolgármester helyett ezúttal
két társadalmi megbízatású
helyettese lesz a polgármesternek. Kettejük között megoszlanak majd a feladatok, egyikük elsősorban humán, másikuk idegenforgalmi területen
látja el feladatát.
A grémium megszavazta az
alpolgármesterek törvény által biztosított tiszteletdíját is.

A döntés értelmében az alpolgármesterek havi bruttó
314 100 forint tiszteletdíjra,
valamint havi bruttó 47 100
forint költségtérítésre jogosultak.
Az ülésen megválasztották
az önkormányzat munkáját
segítő bizottságok elnökeit és
tagjait is.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Megújult
az emlékmű
Helyrehozták az I.
világháborúban elesett
füredi hősök emlékművét. A felső városrészben
álló, közel százéves
szobrot restaurálták,
és rendezték a környezetét is. A szobor emléket
állít a hősi halottaknak,
és egyben az óváros
egyik legfőbb jellegzetessége – mondta ünnepi
beszédében Illés Hajnalka önkormányzati
képviselő.

A KDNP helyi szervezetének javaslatára, a kormány
országos programjának támogatásával újult meg az emlékmű és a környezete.
– Példaértékű társadalmi
összefogás eredményeként
készült el 1923-ban az emlékmű. Az eredeti szándék szerint
a református templom falán
egy emléktáblát szerettek
volna állítani a hősök emlékére, majd emlékoszlopot, végül
egy tekintélyes emlékmű szü-

Pedagógusokat
köszöntöttek
November 25-én átadták
a pedagógus-emlékdiplomákat Balatonfüreden.

letett. Szinte nem volt olyan
füredi család, amelyiknél ne
gyászoltak volna a világháborúban elesett hozzátartozót. A
szobor az évek alatt rossz állapotba került, és a környezete
sem volt már méltó az
emlékműhöz, ezért kezdeményeztük a helyrehozását –
mondta a fehér templomban
tartott avatón Illés Hajnalka.
Az önkormányzati képviselő
felidézte a világháború eseményeit, kiemelve: mintegy három és fél millió magyar katona vett részt a háborúban,
közülük 530 ezer meghalt, 1,4
millió megsebesült, 830 ezren
pedig fogságba kerültek.
Kontrát Károly, a térség
országgyűlési képviselője
hangsúlyozta: a közadakozásból elkészült szobor máig hat
és üzen: nem szabad elfelejtenünk azokat, akik az életüket
áldozták a hazáért. Álljon
példaként előttünk az a korabeli összefogás, amelynek
révén elkészülhetett ez a mementó – fogalmazott.  MT

A rendőri szakmát
népszerűsítették

A városházán megtartott
ünnepségen Patinszki Andrásné, a Lóczy gimnázium egykori testnevelő tanárnője és
Várayné Goróczi Éva, az
Óvárosi Óvoda nyugdíjas
óvónője vehette át az arany,
illetve vas oklevet Bóka István
polgármestertől.
Patinszki Andrásné Rózsa
Erzsébet 1954-ben végzett a
Magyar Testnevelési Főiskolán, ezután testnevelőként
dolgozott mindvégig a Lóczy
Lajos Gimnáziumban, amelynek egyik alapító pedagógusa is.
Várayné Goróczi Éva harminc éven át volt az Óvárosi
Óvoda óvónője, 1969-ben fejezte be tanulmányait a Szarvasi Óvónőképző Intézetben.
Mindketten meghatódtak a
jubileumi oklevél átvételekor.
Az 50 és 65 évvel ezelőtt végzett pedagógusokat a városi
képviselő-testület megjelent

Célja, hogy a térségben a
munkaadók és a munkavállalók könnyebben egymásra találjanak, így minél többen
kerüljenek vissza a munkaerőpiacra. A paktum szervezésében október végén külön ren-

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársai a
Balatonfüredi Szent Benedek
Középiskola és Kollégium
közel hetven diákját látták
vendégül.
Bognár Éva rendőr százados köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenleg Magyarországon folyó rendészeti képzésekről tájékoztatta a
fiatalokat, illetve rövid felvilágosítást adott a jelentkezés
feltételeiről.

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Ezt követően a diákok információkat kaptak a rendőrök mindennapi munkájáról,
majd közösen megnéztek
egy, a rendőri pályát bemutató kisfilmet. Az érdeklődők
ezután megtekinthették a
rendőrség által rendszeresített felszerelési tárgyakat,
fegyvereket, valamint a szolgálati gépjárműveket.
A jelentkezésről és annak
feltételeiről további tájékoztatást kaphatnak a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán, valamennyi rendőrkapitányságon és rendőrőrsön,
valamint a rendőrség honBFN
lapján. 

tagjai és az egykori kollégák,
tanítványok köszöntötték.
A családias hangulatú ünnepségen Turcsányi Zsuzsanna, a Lóczy gimnázium tanulója klarinéton játszott, Virág
Réka és Dallos Anna, az Óvárosi Óvoda óvodásai verset
mondtak és énekeltek.
Bán László


Jó eredményeket ért el
a foglalkoztatási paktum
A foglalkoztatásban
jelentkező gondok,
kihívások kezelését célzó
Balatonfüred–Balatonalmádi közös helyi
foglalkoztatási együttműködési projekt –
rövid nevén a paktum
– két éve fut.

A balatonfüredi
rendőrök nyílt nap
keretében várták a
helyi rendészeti fakultációs középiskolásokat.

Várayné Goróczi Éva, az
Óvárosi Óvoda nyugdíjas
óvónője és Patinszki Andrásné, a Lóczy gimnázium egykori testnevelő tanárnője

dezvény foglalkozott a vállalkozásfejlesztéssel, a céges
kommunikációval és a munkaerő-megtartással, a közönség soraiba elsősorban helyi
vállalkozókat vártak.
Hári Lenke, Balatonfüred
alpolgármestere a rendezvényen úgy fogalmazott: – Nagy
öröm, hogy ma ennek a projektnek a sikeres működéséről
számolhatunk be. Mind a Balatonfüredi, mind a Balatonalmádi járásban magas a paktum keretében álláshoz jutottak száma, valamint a paktum
keretében a munkaerőpiaci

programunkban résztvevők
száma.
A 2017-ben indult paktumról pozitív visszajelzések érkeztek, sokan ezen keresztül
találták meg új munkahelyüket, mondta a Balatonfüredi
Naplónak Gajdos Attila projektmenedzser.
– A paktum sikeresen működik, ezt tükrözik a számok
is, ugyanis az előre megtervezett indikátorszámokat már
idén őszre majdhogynem elértük. Ezzel párhuzamosan a
pénzügyi kifizetések is haladnak, gyakorlatilag 70–75 szá-

zalékon áll a projekt előrehaladása pénzügyileg. Szakmailag ennél magasabb szinten
állunk, a tervezett létszámnak
a 90 százalékát elértük. Van
olyan munkaadó a rendszerben, aki többször és több alkalmazottat vett fel a paktumon keresztül. A sikerekben
kiemelkedő szerepe van a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, a Balatonfüredi
Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának és a Balatonalmádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának.
Bán László


Workshop a munkaerőpiaci tendenciákról
Szükséges-e a kis- és
középvállalkozásoknak
a marketingkommunikáció? Mit jelent a
digitális átállás, kit érint
a generációváltás, és
milyen ösztönzőkkel
lehet megtartani egy
munkavállalót? Ilyen
és hasonló kérdések
merültek fel a paktum
november 12-i vállalkozói workshopján
a Blaha-házban.
A meghívott előadók közül
Forsthoffer Ágnes szállodaigazgató az együttműködés
fontosságát hangsúlyozva úgy
fogalmazott, hogy a nyilvános

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

fórumok segítenek közelebb
jutni a vállalkozókat érintő
kérdések megoldásaihoz.
– Sokkal előbbre jutunk, ha
együttműködünk. A marketing
és az újfajta technikai vívmányok alkalmazása szinte megkerülhetetlen lett, és a generációváltás témakörében is látunk jó gyakorlatokat, amiket
érdemes megosztani másokkal. A „kicsiknek” nincs kön�nyű dolguk, hiszen nincs külön marketingesük és HResük, de kezdetnek talán annyi
is elég, ha tudatában vagyunk
a változtatás szükségességének, később pedig érdemes
egy szakértő segítségét kérni
– mondta Forsthoffer Ágnes.

Az igazgató asszony az
atipikus foglalkoztatási formákra is felhívta a figyelmet.
– Nyilván egy pultos nem tud
home office-ban, otthonról
dolgozni, de egyre több olyan
dolog létezik, amire érdemes
munkaadóként odafigyelni, és
a dolgozókkal közösen tudunk
egy jól működő munkarendet
kialakítani, illetve egyéb juttatási területen olyan gyakorlatokat bevezetni, amik a munkavállalást kedvezőbbé teszi.
Meg kell említeni a munkáltatói brandépítést is, melynek
során megbízható munkaadóként kell fellépni, kommunikálni is a márkát, ami szinte
már a marketing marketingje.

Forsthoffer Ágnes kitért
arra is, hogy a paktum előadásai az együttműködést és az
információáramlást nagymértékben segítik, ahol a résztvevők sok hasznos ismeretet
hallhatnak. Gajdos Attila, a
paktum projektmenedzsere azt
ígérte, hogy további workshopokat szerveznek. A munkaerőpiaci programba ez idáig
347 résztvevőt sikerült bevonni, és november közepéig
181-en jutottak álláshoz a
paktum révén, ami a 156 fős
célszámhoz képest már most
túlteljesítést mutat, ennek ellenére még érdemes érdeklődni a májusig tartó program
Mórocz Anikó
iránt. 

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Lángos csillag állt felettünk
A betlehemi csillag
a napkeleti bölcsek,
a háromkirályok
csillagaként is ismeretes,
a Biblia újszövetségi
részében, Máté evangéliumában (Mt 2,1-11)
szerepel. Az írás szerint
a Názáreti Jézusnak a
júdeai Betlehem városában történt megszületését egy csillag jelezte az
égen, egy rendkívüli égi
jelenség. Ezt követték
a napkeletről származó
bölcsek, akik így találtak
rá az újszülött Jézusra.
De hogy mi is volt pontosan
ez az égi jelenség, arról dr.
Szabó Róbert, a Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont csillagászati intézményének igazgatója tartott előadást
az Arácsi Népházban.
– A mai csillagászat szemszögéből is egy megtörtént,
valós esemény volt a betlehemi csillag. A Bibliában leírt
csillagászati jelenség Jézus
születésének visszakövetkeztethető időpontjában lehetett.
Érdekes kérdés, hogy ez pontosan mikor volt, hiszen a
visszaszámítás is csak évszázadokkal később történt meg
– mutatott rá Szabó Róbert.

– Annyit tudunk, hogy feltűnt
egy csillag, amit csak a Biblia
hív csillagnak, de egyáltalán
nem biztos, hogy csillag volt.
Valamilyen fényes égitest. A
modern asztrofizika több ilyet
is ismer, nóvának és szupernóvának hívjuk őket, amik tipikusan felrobbannak, s jó néhány napig vagy hétig nappal
is látható a fényük. A betlehemi csillag esetében azonban
ezt ki lehet zárni – csakúgy,
mint az üstökös lehetőségét –,
mert ezt a jelenséget más vallású népek is feljegyezték
volna. A kínaiaknak például
rendkívül pontos a krónikájuk,
amiből utólag sok ilyen csillagrobbanást vissza lehet következtetni, de Krisztus születése környékén nem volt ehhez
hasonló jelenség.
A legvalószínűbb az – amit
egyébként bárki ellenőrizhet
egy ma már letölthető, a bolygók állását adott helyről és
időben bemutató planetáriumprogrami segítségével –, hogy
a szabad szemmel is jól látható két fényes bolygó, a Jupiter
és a Saturnus látszólag szorosan megközelítették egymást
az égen. Fél éven belül háromszor is megtörtént mindez, ami
feltűnő volt és ritka, nem
mellesleg pedig szép is. Az

Szabó Róbert csillagászati
jelenségekről tartott előadást
az Arácsi Népházban

ókori csillagos eget jól ismerő
tudósok és napkeleti bölcsek
szerint – akik feltehetően csillagászok vagy asztrológusok,
csillagjósok voltak, mivel a
két mesterség abban az időben
még egy volt – a hármas megközelítés nagy valószínűséggel Jézus születését jelezte.
– Mai tudásunk szerint
Krisztus előtt 7-ben születhetett az, akit a zsidók messiásként vártak, hiszen ismert
történelmi tények is ezt bizonyítják: Heródes uralkodása,
a népszámlálás időpontja,
amikor elindult Mária és József. Az említett hármas megközelítés ritkán, mindössze
854 évenként következik be.
A biblia szerint az első, tavaszi
megközelítést észrevéve indultak el a napkeleti bölcsek,
hogy a sivatagon átkelve, több
mint ezer kilométert megtéve
érjenek Izraelbe. Jeruzsálembe megérkezve látták a második megközelítési jelenséget,
majd a harmadik után, maguk
előtt látva a csillagot, elindultak Jeruzsálemből Betlehembe
– állítja a csillagász.
A korabeli csillagjósok és
tudósok azt olvasták ki az égi
jelenségből, hogy megszületett Jézus, a zsidók királya. A
Jupiter ugyanis mindig a királybolygó volt, a legfenségesebb és legnagyobb, a Földnél
tízszer nagyobb, feltűnő és
méltóságteljes a mozgása is. A
Saturnust pedig a zsidók és a
tengerparti halásznépek csillagának tartották. Ezeken kívül
annak is van jelentősége, hogy
ez a két bolygó a Halak csillagképében állt egymáshoz
nagyon közel, mivel a Halak
a messiás csillagképe. A korai
keresztényeknek is ez volt a
jelük, amit üldözésükkor a
porba rajzoltak. Ebből a hármas egységből világosan ös�szeáll a kép.

Mórocz Anikó

A Hotel Marina ötven
évvel ezelőtt nyílt meg

Harmadik lett
a Hotel Marina
Díjat nyert Az Év
Szállása versenyen
az ötven éve üzemelő
Hotel Marina. A szálloda a szakmai zsűri
rangsorában lett
dobogós. A Danubius
Hotels kötelékébe
tartozó füredi szálloda
immár ötven éve áll
a balatoni vendégek
szolgálatában, amit
ezúttal Az Év Szállása
verseny keretében
értékeltek. A Szállás.hu
által hetedik alkalommal
szervezett megmérettetésen a Hotel Marina
a szakmai zsűri rangsorában lett dobogós.

A Szállás.hu által meghirdetett versenyben népszerűségi, minőségi és szakmai díjakkal is jutalmazták a legkedveltebb és legjobb szálláshelyeket, ebben a versenyben az 1-3
csillagos hotelek szakmai listáján szerezte meg a 3. helyet
a Marina.
A Hotel Marina idén ötvenedik születésnapját ünnepel-

te. Strandja az idei szezonra
egy óriási gyermek-élménymedencével bővült, a kikapcsolódást az all inclusive pihenési lehetőség és a Bubbles
Club program kedvezményei
segítik, amelyek nagyon népszerűek voltak az idei szezonban is a családos utazók körében. A fejlődés nem áll meg:
a Hotel Marina a továbbiakban
is fejlesztéseket tervez annak
érdekében, hogy a vendégek
számára minél teljesebb szolgáltatást nyújtson.
– Szállodánk egy olyan
kategóriában került a dobogó-

ra, amelyben az első helyezett
idén Az Év Szállása címet is
megkapta. Erős volt a mezőny,
annak különösen örülünk,
hogy a szakmai zsűri elismerte a munkánkat. Büszkén
mondhatom, hogy sok dicséretet kap szállodánk az internetes fórumokon is. Leginkább az újonnan épült gyermek-élménymedencét, az
ételeinket, a szálloda hatalmas
saját strandját, környezetét, az
animációinkat és végül, de
nem utolsósorban személyzetünk kedvességét szokták
megemlíteni – emelte ki a díj
kapcsán Parádi Ádám, a Hotel
Marina és Hotel Annabella
üzemeltetési vezetője.
A 11 emeletes szállodát
1967-ben kezdték el építeni,
átadása után pedig gyorsan
népszerű lett. A Mányoki
László által tervezett épület
Balatonfüred első toronyháza.
A vízpart és a saját strand az
első pillanattól vonzotta a
hazai és külföldi turistákat,
azóta pedig a családok egyik
legkedveltebb szállodájává
MT
vált. 

Elstartolt az észak-balatoni vasútvonal villamosítása
2021-től az ország egyik
legszebb vasútvonalán is
villanyvonatok váltják
fel a dízelmozdonyokat.
Megkezdődtek a munkálatok az észak-balatoni vasútvonal Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszán, ezzel
párhuzamosan pedig hamarosan négy település – Polgárdi,
Balatonkenese, Balatonfűzfő
és Alsóörs – állomásának korszerűsítése is elindul. Az 55
kilométer hosszú pályaszakaszon 2021 áprilisában indulhatnak el az első villanyvonatok, ezzel újabb magyarországi vasútvonalon válik lehetővé
a dízelvonatok kiváltása korszerű, környezetbarát szerelvényekkel – közölték a projektet konzorciumvezetőként
irányító Vasútvill Kft. szakemberei.
Nem egészen másfél év
múlva gördülhet végig az első
villanyvonat a Balaton északi
partján. A Szabadbattyán–Balatonfüred közötti 55 kilométeres vonalszakasz villamosítását célzó projekt keretében
kezdődött meg az 50 Hz-es,

2×25 kV-os váltakozó áramú
villamos felsővezetéki hálózat
kiépítése. A villamosítással
összefüggően a Szabadbattyánon meglévő villamos alállomást is kibővítik, a pályarekonstrukciós munkálatoknak
köszönhetően pedig az eddigi
sebességkorlátozások is megszűnnek a vonalon.
A villamosítási és pályafelújítási munkákkal párhuzamosan átépítik és akadálymentesítik Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs állomásokat. Alsóörsön a
meglévő, de használaton kívüli vágányokat megszüntetik,
továbbá a felsővezetéki hálózat üzemeltetéséhez szükséges
telephelyet és új járműtároló
épületet létesítenek a karbantartó járművek részére. Megtörténik a mára funkciót vesztett csonka vágány elbontása
Balatonalmádiban.
Az állomásokon az új vágányhálózat és a szükséges
kitérőcserék mellett – az
utaskiszolgálás színvonalának
növelése érdekében – korszerűsítik a térvilágítást, 55 centiméteres magasperonokat és

esőbeállókat építenek. Előkészítenek olyan, a későbbi fejlesztésekhez szükséges csatlakozási pontokat is, amelyek
lehetővé teszik a korszerű
jegykiadó automaták és a vizuális utastájékoztatás kiépítését, így azokat a peron bontása nélkül lehet majd a jövőben telepíteni. A közlekedés
biztonságának növelése érdekében öt állomáson átalakítják
a biztosítóberendezéseket,
valamint a több szintbeni keresztezést biztosító útátjárót és
gyalogos átjárót is átépítik.
– Egy több mint 110 éves
vonalszakaszról van szó, amelyen nagyjából 50 éve hajtot-

tak végre utoljára jelentősebb
korszerűsítést, noha a nyári
hónapokban komoly forgalomnak van kitéve. A villamosítás – a menetidő és a környezetterhelés csökkenésén túl –
erre is hosszú távú megoldást
nyújt – magyarázta el Lóczi
Gábor, a Vasútvill Kft. projektvezetője.
Az észak-balatoni vasútvonal nyári szezonális kihasználtságát a beruházás ütemezésnél is figyelembe vették,
ezért kezdődött meg a kivitelezés szeptemberben. A munkálatok 2021. május közepéig
több ütemben fognak megvalósulni. Ezen időszakok alatt

részleges éjszakai vágányzárakra és teljes vonatkizárásokra is számítaniuk kell az utasoknak, az utasforgalom lebonyolítását ilyenkor vonatpótló
autóbuszok biztosítják majd.
Ugyanakkor 2020 nyarán, a
főszezonban a vonatközlekedés korlátozásával járó munkálatokat felfüggesztik.
– A beruházásnak köszönhetően Magyarország egyik
legnépszerűbb üdülőhelyének
megközelíthetősége jelentősen javulni fog. 2021 tavaszától a villamosított szerelvények Budapestről immár nemcsak Székesfehérvárig, hanem
egészen Balatonfüredig közlekednek majd. A villanyvonatok gyorsabb, kényelmesebb
és környezetvédelmi szempontból is fenntarthatóbb alternatívát kínálnak majd a
Balaton északi partjára utazóknak – tette hozzá Lóczi
Gábor, a projektet megvalósító konzorciumot vezető Vasútvill Kft. projektvezetője.
A fejlesztés közel 23 milliárd forintból, európai uniós
pénzeszközök felhasználásával és a Magyar Állam támo-

gatásával, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program pályázati keretein
belül valósul meg, a megrendelő Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) Zrt. közreműködésével. A munkát a NIF
Zrt. által kiírt közbeszerzési
pályázat eredményeként a
Vasútvill Kft. és az R-Kord
Kft. által létrehozott ÉB 2018
Konzorcium végezheti el.
A 2017 eleje óta 100 százalékos magyar magántulajdonban lévő Vasútvill Kft. immár
hetven éve megkerülhetetlen
szereplője az iparágnak. A
vállalat szakemberei – egyebek mellett – a Püspökladány–
Ebes, a Kelenföld–Százhalombatta, a Százhalombatta–
Pusztaszabolcs, illetve a Rákos–Hatvan vasúti szakaszokon végeztek az elmúlt években korszerűsítési, illetve
építési munkálatokat, vagy
dolgoznak jelenleg is alvállalkozóként a projekteken. Mindezek mellett a társaság a 2019
júliusában sikeresen átadott
Mezőzombor–Sátoraljaújhely
vasútvonalon bizonyíthatott
BFN
fővállalkozóként is. 
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Az Anna-fesztivál a legjobbak között
Az Anna-fesztivál
bekerült a legjobb
hazai fesztiválok közé.
A Magyar Fesztivál
Szövetség szakmai díját
azok a rendezvények
kapják, amelyek minőségükkel, tartalmukkal,
a közönségnek nyújtott
szolgáltatásaikkal
kiemelkednek a rendezvénydömpingből.
A Magyar Fesztivál Szövetség évadzáró konferenciáján adták át a minősítési okleveleket 17 hazai fesztiválnak,
köztük az Anna-bál kísérőrendezvényének, az egyhetes
Anna-fesztiválnak.
A jelenleg 230 tagot tömörítő civil szakmai szervezet 280 fesztivál érdekeit
képviseli. Céljuk segítséget
nyújtani az egyes fesztiváloknak abban, hogy szolgáltatásaik minél komplexebbek legyenek. A minősítési rendszerrel létrehoztak egy céhet,

Az elismerést Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes adta át Cserép Lászlónak, az önkormányzat osztályvezetőjének és
Schmidtné Kositzky Anettnek, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának
amely garantáltan a legjobb
hazai fesztiválokat tartalmazza.

– Nehéz meghatározni, mi
a fesztivál, hiszen éppen a
sokféleségük a legfőbb eré-

A városon is átteker majd
a Giro d’Italia mezőnye

A világ egyik legjelentősebb kerékpáros körversenye, a Giro dʼItalia
első három szakaszát
Magyarországon teljesítik a versenyzők,
melyből a harmadik
a Balaton-felvidéken
halad keresztül. A
versenyre jellemző, hogy
turisztikailag látványos
tájakon tekernek a kerékpárosok, így esett
a választás Balatonfüredre és Tihanyra is.
Jövőre Magyarországról
rajtol majd az olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia.
Három szakasz lesz, amelyből
az egyik a Balatont, azon belül
Füredet és Tihanyt is érinti
majd.
Tavaly több mint 800 millióan követték tévén a ver-

senyt, 3–400 ezer ember pedig
a helyszíneken szurkolt a
bringásoknak a világ egyik
legjelentősebb körversenyén.
A Girónál nem ritka, hogy
a rajtot más országban rendezik, mint magát a versenyt –
korábban már Izraelben is
rendeztek szakaszokat –,
ilyenkor a turisztikailag leglátványosabb tájakon tekernek
a versenyzők.
Mauro Vegni, a Giro versenyigazgatója ezt mondta a
balatoni szakaszról: Ha csak
technikai szempontból nézzük, akkor sík szakasznak
számít, enyhe emelkedők
lesznek benne. Ez promóciós
célú, országimázs-növelő szakasz. A mezőny a három magyar szakasz után repülőre ül,
és Szicíliában folytatja.
A magyarországi Grande
Partenza, azaz nagy rajt kere-

tében 2020. május 9-én egy
9,5 kilométeres budapesti
időfutam lesz, amely a Hősök
teréről indulva az Andrássy
úton halad, érinti a Parlamentet, majd a Dunán át a Clark
Ádám téren keresztül a várban
zárul. A második etap ugyancsak a Hősök teréről rajtol,
majd a Pilisen átkelve a Dunakanyarban haladva Esztergomon és Pannonhalmán át
Győrben ér véget a 193 kilométeres táv. A harmadik, 197
kilométeres szakasz május
11-én Székesfehérváron kezdődik, Veszprém érintésével
befut Füredre, aztán a Tihanyifélszigetről Keszthelyen át
halad a nagykanizsai befutóig.
Balatonfüreden a 71-es
úton haladnak majd át a bringások, a város a tervek szerint kísérőprogramokkal várja
MT
majd a versenyt. 

nyük. Mi úgy gondoljuk, az a
jó fesztivál, amelynek markáns, önálló arculata van, és a

Alpolgármestereket
és bizottsági
elnököket
választottak
(Folytatás az 1. oldalról.)
A struktúra nem változott,
a korábbi gyakorlathoz hasonlóan ezúttal is négy bizottság
(jogi, közrendvédelmi és ellenőrző bizottság, pénzügyi és
gazdasági bizottság, humán
erőforrás bizottság és a településfejlesztési, környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottság) állt fel.
A bizottságok: jogi, közrendvédelmi és ellenőrző bizottság, elnök: Nagy Jenő
(DK–MSZP–LMP), tagok:
Molnár Judit (Fidesz–KDNP),
Böröcz István (Fidesz–
KDNP), külső tagok: dr. Csákvári Tamás, dr. Kováts Sebestyén; pénzügyi és gazdasági
bizottság, elnök: Böröcz István (Fidesz–KDNP), tagok:
Gáspár Ákos (Fidesz–KDNP),
Rojtos Norbert (Fidesz–
KDNP), Takács Miklós (DK–
MSZP–LMP), külső tagok:
Typl Magdona, Fejes Gabriella, Sándor Katalin; humán
erőforrás bizottság, elnök:
Molnár Judit (Fidesz–KDNP),
tagok: Illés Hajnalka (Fidesz–
KDNP), dr. Hajba Csaba
(DK–MSZP–LMP), Pálffy
Károlyné (független), Rojtos
Norbert (Fidesz–KDNP), külső tagok: Duna Katalin, Fellegi Erzsébet, dr. Ács Károly,
dr. Nagy Gábor; településfejlesztési, környezetvédelmi és
mezőgazdasági bizottság, elnök: Pálffy Károlyné (független), tagok: Gáspár Ákos (Fidesz–KDNP), Illés Hajnalka
(Fidesz–KDNP), Nagy Jenő
(DK–MSZP–LMP), külső tagok: Krasznainé Dobrosi Ágnes, Kiss Péter József, Makó
István.
Az ülésen valamennyi bizottsági elnök és bizottsági tag
letette az esküt. 
MT

közönség szórakoztatásán kívül az általa felvállalt műfajban vagy műfajokban tud valami plusztartalmat nyújtani.
Minimum három napig tart és
naponta többféle eseményt
kínál. Szeretjük, ha a városi
művelődési házak nem a teljes
tavaszi vagy nyári programjukat nevezik el fesztiválnak,
mert ez egyrészt nem az, másrészt a programok szervezése
a feladatuk – válaszolta a
balatonfured.hu kérdésre Márta István, a Magyar Fesztivál
Szövetség elnöke.
A fesztiválok minősítése a
szállodák csillagaihoz hasonló, egyfajta minőségi útmutató
a közönség számára. A döntést
egy szakmai grémium hozza
meg a kidolgozott szempontrendszer szerint. Figyelembe
veszik a fesztivál honlapját, a
közösségi médiában való
megjelenését, a nyomtatott
kiadványait, a kommunikációját, illetve magán a rendezvényen is részt vesznek, és első-

sorban a közönség igényeinek
kiszolgálását figyelik. A minősítést és az azzal járó logót
három évig használhatja az
adott fesztivál.
– Az Anna-fesztivál előrelépett a prímásversennyel és a
Magyar Állami Operaház
műsoraival. Nagyszerű ötlet,
hogy komoly operakórusok
lépnek fel, a legjobb prímások
zenélnek a fesztivál ideje alatt.
Mindez az Anna-bál kísérőprogramja, mégis önálló arculatot tudott létrehozni a színes
kínálatával. Én is részt vettem
néhány rendezvényén, észrevételeimet meg is hallgatták a
szervezők. Mi nem ellenőrzünk, hanem igyekszünk segíteni abban, hogy minél teljesebbé váljon az adott fesztivál
– tette hozzá Márta István, aki
hangsúlyozta: az európai fesztiválszövetséggel is komoly
kapcsolatot tartanak, így a
minősített hazai fesztiválok
bekerülhetnek a nemzetközi
MT
kulturális életbe is.

Minőségi borok
a Loire völgyéből

Öt francia borász mutatta be a borait a Zelna Borbárban. A
Loire folyó menti Saint Florent le Vieilből – amely Tihany
testvértelepülése – és környékéről érkező franciák évek óta jó
kapcsolatot ápolnak a Zelna Borászat csapatával. Sok mindent
tudnak egymástól tanulni, akár a borkészítés technológiájáról, akár a fajtákról van szó – mondta a borkóstolón Barabás
Barna, a Zelna Borászat tulajdonosa 
BFN

Óvodások gondozzák
a tulipánfa-csemetét
A környezet- és természetvédelem feladatait már óvodás
korban megalapozzuk annak
megismerésével, szeretetével,
szépségének és tisztaságának
megóvásával. Hiszünk abban,
hogy az a gyermek, aki elég
korán megismeri, később természetes módon védi is ezeket
az értékeket.
November 11-én délelőtt az
I/B Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, a Probio Zrt. és a
Renover 2001 Bt. jóvoltából
az Ültess fát! program jegyében a Köztársaság u. 1. szám
előtti közterületen ültettük el
a gyerekekkel a mese tulipánfát. A gyerekekkel a közeli
óvodából könnyen megközelítve gondoskodhatunk róla,
figyelhetjük fejlődését, változásait
 Mesevilág Tagóvoda,

Balatonfüred

BALATONFÜREDI NAPLÓ

XIX. évfolyam, 2019. X. szám

5

Fürediek lettünk
Az egykori válogatott kapus és felesége
Gujdár Sándor kapusra
sokan emlékezhetnek:
a Szentes csapatában
kezdte pályafutását,
majd Szegeden lett
NB I-es labdarúgó, a
Honvéd színeiben pedig
huszonöt alkalommal
szerepelt a magyar
válogatottban. 1982-ben
a görög Aris Szalonikihez igazolt, ahol egy
súlyos fejsérülés vetett
véget a karrierjének.
Feleségével, Varga
Edittel öt évvel ezelőtt
választották otthonuknak Balatonfüredet.
Varga Edit Mezőtúron,
Gujdár Sándor Szentesen
született. A két alföldi a fővárosban lelt egymásra, s hosszú
utat megtéve most itt élnek
Füreden. Edit vágyott a Balaton partjára, mert lánykorában
itteni szállodákban dolgozott,
és nagyon megszerette Füredet. – Diákként kezdtem lejárni ide, négy-öt évet voltam az
Annabellában és a Marinában,
aztán Budapestre kerültem,
de utána is sokat jöttem vissza
minden évszakban – emlékszik vissza Edit.
A házaspárnak Budapesten
ékszerüzlete és görög büféje
volt, de a válság idején kiszálltak a kereskedelemből, új
életet akartak kezdeni. – Korábban Siófoknál tovább nem
jutottam a Balatonon, ott élnek
a barátaink, és hozzájuk gyak-

ran lejártunk. A futballedzőség
mellett mi mindig dolgoztunk.
Nemcsak a sportra tettük fel
az életünket, hanem a feleségem ötletei alapján belevágtunk valamibe. Olyan munkát
kerestünk, ami idősebb korunkban is elvégezhető. Le
akartuk tenni a kereskedelemmel járó napi gondokat, ami
egyébként is bizonytalanná
vált Magyarországon. A feleségem ötlete volt, hogy adjuk
el a meglévő ingatlanjainkat,
és költözzünk Füredre. Építettünk egy hatszobás vendégházat a Csók utcában, és attól
nem messze, az Arad utcában
választottunk magunknak egy
harmadik emeleti lakást. Turisztikai szempontból az ország legkiemelkedőbb helye
Balatonfüred, ezért döntöttünk
2014-ben az ideköltözésről.
Akkor vettük meg a vendégház telkét, és egy éven belül
már itt is laktunk – meséli
Gujdár Sándor.
A házaspár terveiben eleinte nem szerepelt, hogy le is
költözzenek, de mivel Sándornak munkát ajánlottak Füreden – az utánpótlás-nevelésbe
hívták meg –, és ez egész éves
elfoglaltságot jelent, így kézenfekvővé vált a költözésük.
– Expressz gyorsasággal eladtuk a házunkat, és egy hónapunk volt a költözésre – idézi
fel az otthonváltást Edit. –
Újabb házat már nem akartunk, ezért inkább egy kényelmes lakást választottunk. A

vendégház nem várt sikereket
hozott: 2015. július elsején
nyitottunk, minden nap telt
házunk volt, és a szállásfoglaló internetes portálon mi kaptuk a legmagasabb füredi
pontszámot. Az első tízben
most is benne vagyunk.
Gujdár Sándor a profi futballból érkezett, külföldön is
edzősködött, és általában első
osztályú csapatoknál dolgozott. Gyermekkorában volt
utoljára olyan kis klubban,
mint a füredi, ami teljesen más
típusú munkát igényel, mint
egy profi csapat. – Eleinte
olyan dolgokat is nekem kellett megcsinálni, amit nem
akartam: én kapus voltam, és
velük szerettem volna foglalkozni, de tűzoltásként több
csapatnál is be kellett segítenem. Az utóbbi két évben viszont már azt csinálom, amit
szeretek. Füreden alig volt
kapus, most már tíz-tizenkettővel dolgozom együtt, hétévestől tizenkilenc évesig. Az
egyik tehetséges kapusunkat
hamarosan a Honvéd Akadémiára visszük bemutatni.
A mai magyar futballról
mindenkinek van véleménye,
miért ne kérdeznénk meg azt,
aki aktív részese is? – Régebben sokkal több jó minőségű
játékos volt Magyarországon
– állítja az egykori válogatott
játékos. – A körülmények jó
irányba változtak, én például
még javarészt rossz állapotú
stadionokban játszottam, amik

Edit és Sándor otthonra lelt Balatonfüreden
a harmincas években épültek,
ezekhez képest fantasztikus
fejlődés ment végbe. Évtizedekkel ezelőtt rengeteg játékos került vidékről a fővárosba, olyan gyerekek, akik napi
hat-hét órát futballoztak az
iskolában, az udvaron, a ligetben és az edzéseken. A futballt
nem lehet másfél óra alatt
megtanulni. A mostani iskolarendszerben a gyerekek délután háromig húszkilós táskával vannak leterhelve, beesnek
az edzésre, és ősszel ötkor már
sötét van. Ugyan már van világításunk, de sok időt vesztettünk: Nyugat-Európa szerencsésebb részéhez képest
húsz-harminc évvel később
kezdtük átalakítani a pályákat.
Azért kapunk ki, mert jobb

A Balatonfüredi Helytörténeti
Egyesület jubileumot ünnepelt

csapatokban jobb minőségű
játékosok az ellenfeleink. A
magyar játékosok közül egy
játszik a Bundesligában, egy
ugyanott tartalék, meg talán
még egy Cipruson játszik.
Gujdár Sándor szerint azt
lenne jó elérni, hogy a gyerekek több időt tudjanak sporttal
foglalkozni. – Egy füredi
szintű klubnál heti háromnégy délutáni edzést tudnak a
gyerekek bevállalni, ami szinte semmire sem elég. Az én
időmben a tornaórák fizikai
felkészülést jelentettek, voltak
tájékozódási futóversenyek,
úttörő-olimpiák, úszás, futás,
atlétika. Ezek mind mozgáslehetőséget jelentettek, ami
mellett a négy futballedzés
elegendő volt. Manapság – és

nemcsak Füreden, hanem
szinte minden városban – iskolába is autóval hordják a
gyerekeket, ami szintén nem
segít…
– Megtaláltuk a helyünket,
de én szabad lelkületű emberként gyakorlatilag bárhol
megtalálom a helyemet – zárja a beszélgetést Edit. – Mindenben a jót keresem. Kialakult már itt is egy baráti körünk, és épp a régi, még a
szállodai munkámból megismert, most pedig szintén szállásadással foglalkozó Pósvári
házaspár sok tapasztalattal
segített nekünk a vendégház
megnyitása kapcsán. Kedveljük a szomszédokat is, szóval
igazi otthonra leltünk Füreden.

Mórocz Anikó

Jótékonysági akció

Az ünnepségen
megemlékeztek
az elhunyt
tagtársakról is
A helytörténet lényege,
hogy minél több hajszálgyökérrel kötődjünk az otthonunkhoz. A mikrokutatás ma
már a köztörténet részévé vált
– hangzott el a negyed százada működő helytörténeti egyesület jubileumi ünnepségén. A
77 tagú egyesület kimagasló
munkát végez, lassan két évtizede kiadja a tudományos
igényű Füredi História című
folyóiratot is. Az egyesület
bekerült a Balatonfüredi Értéktárba, amelyről az ünnepségen (alsó kép) Molnár Judit
adott át oklevelet Budáné
Bocsor Ágnesnek, az egyesület
elnökének. 
BFN

Fürediekkel a fürediekért – ezzel a jelmondattal szervez jótékonysági akciót a Balatonfüredi Lions Club. A programhoz
kapcsolódó helyi vállalkozások maguk dönthetik el, hogy a
bevételükből hány százalékot tesznek a kihelyezett urnákba,
vagy milyen természetbeni juttatást ajánlanak fel a rászorulóknak. A fotón az idén alakult klub elnöke, Horváth Ágnes
a plakáttal
 BFN
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Ünnepi dilemma: csomagoljuk
vagy ne a karácsonyi ajándékot?
Látszólag pitiáner
kérdés. Így szoktuk,
szép színes, és meglepetés előhúzni belőle
az ajándékot. Olyan
romantikusan zizeg
a fa alatt – utána meg
a szemetesben… Meddig
élhetünk úgy, hogy nem
veszünk tudomást a
szokásaink hatásairól?
A gyerekek iskolai órán
megnéznek egy filmet, ami az
óceánokban felgyűlt mérhetetlen mennyiségű szemétről
szól. A Csendes-óceán déli
részén egy hatalmas műanyag
sziget úszik, nagyobb, mint
Mexikó. A gyerekekre nagy
hatással vannak a látottak. Az
óra végén a tanár felhívja a
gyerekek figyelmét, hogy a
következő órára helyettesítő
tanár jön, mert ő egy esküvőre
utazik New York közelébe. A
gyerekek ámulnak, hogy milyen jó a tanárnőnek, a folyosón lógó prémgalléros pehelykabátok zsebéből pedig előkerülnek az iPhone-ok. Vannak,
akik már jártak New Yorkban,
és emlékeznek, hogy milyen
szuper boltok vannak ott, meg
aztán ott van Thaiföld, ahol
minden olyan olcsó…
A tudósok kórusban állítják, hogy egy fenntarthatósági válság kellős közepén vagyunk. A globális felmelegedés egy nézőpont, s amíg a
nyugat-afrikai földcsuszamlások az egyik, a közel-keleti
szárazság egy másik, a Csendes-óceán szigetvilágának
vízszintemelkedése mondjuk
egy harmadik következménye,
addig a világnak abban a részében, ahol mi élünk, stresszbetegségek, szegregáció és a
pszichiátriai szakrendelések
előtt növekvő várakozási sorok formájában jelenik meg.
Szemmel látható módon tűnik
el a jégsapka a Föld északi
részén. Oszlopdiagramokon és
grafikonokon keresztül üzen a
bolygó, hogy lázas. Ez a láz a
jelentős fenntarthatósági válság jele, az életmódunk és az
értékrendünk fenyegeti a jövőbeni túlélésünk lehetőségét.

Kevesebb műanyag
Feltehető a jogos kérdés:
mit tudok én, egymagam tenni? Többet, mint gondolnánk.
Ráadásul a környezettudatosság nem teher, nem jár plusz
energiabefektetéssel, csak
némi odafigyelést igényel.
Elég azt tudnunk, hogy egyetlen újrahasznosítható vizespalack vagy kulacs élettartama
167 eldobható műanyag palack élettartamával azonos. A
műanyag nem lebomlik, hanem felaprózódik, aminek az
ideje több száz év, vagyis a
legelső műanyagdarab is itt
van még a Földön, és jó sokáig itt is lesz.
A műanyagok felaprózódásával keletkező mikroműanyagok, műanyagszálak már
ott vannak a vízben, a talajban,

az élelmiszerekben és a szervezetünkben is. Az ember által
termelt szemét több mint tíz
százaléka műanyag, miközben
jelenleg csupán az összes
műanyag-hulladék harminc
százalékát hasznosítjuk újra.
Az elmúlt alig ötven év alatt
az emberiség összesen 8,3
milliárd tonna műanyagot állított elő.
Ha vászontáskával indulunk el bevásárolni, akár 170
darab műanyag zacskót spórolhatunk meg egyetlen hónapban. Vásárláskor jól jönnek a kis üveg ételtároló dobozok felvágottakhoz, sajtokhoz, de ételtárolásra a befőttesüveg is megteszi. Ne vegyünk műanyag szívószálat, a
fültisztító pálcikákból pedig a
papírpálcásat válasszuk. Fogkefe már készül fából és bambuszból is, a sampon és a tusfürdő helyett pedig jobban
szereti a bőr a szappant. Az
eldobható pelenka kiváltható
moshatóval (egy pelenka felaprózódási ideje ötszáz év), és
a sminklemosó párnáknak is
van mosható alternatívája. Ma
már ciki eldobható dobozban
vagy pohárban elvitelre kérni
ételt vagy kávét, helyette a
saját bögre és doboz a menő.
A kerti partikról ki lehet tiltani az egyszer használatos
műanyag eszközöket, tányérokat és poharakat, a szülinapi
zsúrok dekorációja pedig legyen tartós, újrahasználható és
lufimentes. Határozott nemet
lehet mondani a használhatatlan, fölösleges műanyag kacatokra és a promóciós ajándékokra is.

Szükséges vásárlás
Társadalmi szinten az egyre növekvő számú árucikk,
szolgáltatás birtoklása és használata vált az elsődleges törekvéssé. Évről évre egyre hamarabb jön el a túlfogyasztás
világnapja: idén már július
29-ig elhasználtuk a Föld egy
évre elegendő erőforrásait, a

szen így víz- és energiapazarlás az elindítása. Nem mellesleg a textilgyártás, a ruhák
előállítása hatalmas vízfelhasználással jár, gondoljuk át,
hogy tényleg szükségünk
van-e a huszonhatodik pólóra
vagy nadrágra…

A kert

WWF Magyarország szerint
1970-ben még csak december
23-án értük el ezt a határt.
Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik. Az
élelmiszerek előállítása sok
munkába és fáradságba kerül,
megvásárlásuk pedig pénzbe.
Ha tudatosabban vásárolunk, akkor kevesebb felesleges élelmiszer kerül a kosarunkba, majd a szemétbe. Az
akciók csábításának ellen lehet állni, és megkereshetők a
helyi termelők – bizonyos
esetekben mi magunk is lehetünk azok –, csökkentve ezzel
az utakon cammogó, teherrel
megrakott kamionok károsanyag-kibocsátását. Könyvtárba járni szintén menő dolog, a
fölöslegessé vált tárgyak cseréje, eladása vagy elajándékozása és a papír másik oldalára
írás pedig szintén nem szégyen. Jó tudni, hogy a nagyobb háztartási gépek (mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép) vásárlása esetén a ke-

reskedő köteles ingyen visszavenni a régi készülékünket,
függetlenül attól, hogy azt az
adott kereskedőnél vásároltuk-e, a házhoz szállítás igénylésekor ezt előre kell jelezni.
Egyre több helyen lehet leadni
használt ruhát, izzót, elemet,
de egyes forgalmazók a kávékapszulákat is visszagyűjtik.
Egy átlagos mobiltelefon
„élettartama” mindössze tizennyolc hónap. Évente közel
130 millió készülék kerül a
fiókok mélyére, pedig van
megoldás az újrahasznosításra, amivel nemcsak a környezetet védjük a benne lévő káros anyagoktól, hanem az állatokat is. Erre hívta fel a figyelmet például a Jane
Goodall Intézet: a mobiltelefonok előállításához szükséges koltán nevű érc nyolcvan
százalékát Afrikában bányás�szák, gorillák és csimpánzok
élőhelye közelében. Ha újrahasznosítjuk a régi készülékekben lévő anyagokat, ezek
a veszélyeztetett fajok is esélyt
kapnak a túlélésre.

Ecet és mosószóda

Gaál Antal

Életút

a szétszórt figyelem legalább
ezen az estén egy pontra
koncentrálódik: ott áll középen
egy életétől erőszakos módon
megfosztott fácska tetőtől talpig
talmi csillogásba öltöztetve
talán egy röpke sóhajra telik még
tőle a számára teljesen idegen
közegben de mindegy is
pár hét elteltével majd
a műmosolyok és álörömök
garantált elmúltával úgyis a
hátsó udvar szemétdombján végzi
s néhány rajt felejtett csillogó
papírfecnit lenget majd a langyosba
fordult januári szél hófehér táj
helyett piszkos esőben
(2019. november 13.)

Egy átlagos család havonta
tíz-tizenötezer liter vizet enged ki a csatornahálózatba
vagy a szabadba. Ez a víz a
tisztálkodáskor, takarításkor
használt szintetikus, többnyire
mérgező vegyszereknek, savaknak, lúgoknak köszönhetően – a legkorszerűbb szennyvíztisztítókon keresztüljutva is
– nagy csapást jelent a környezetünkre. Évtizedekkel ezelőtt
az ecet, a szódabikarbóna, a
mosószóda, a szappan és a
citromlé voltak a nagytakarítás slágertermékei, mára azonban a vegyipari gyártók sikeres marketingjének következtében méltatlanul háttérbe
szorultak. A szintetikus anyagokból készülő háztartási
tisztítószerek, valamint a kozmetikumok tele vannak foszfát- és petrolkémiai származé-

kokkal, színezőanyagokkal,
szilikonnal, klórral. A rossz hír
az, hogy ezek az anyagok
rendkívül környezetszennyezők, és többféle allergiát is
okozhatnak. A jó hír az, hogy
helyettesíthetőek.
Az ecet vízkőoldó, fertőtlenítő, eltávolítja a szappanlerakódást és még szagtalanít is.
Használható csempére, csaptelepre, konyhapultra, látványos eredményt érhetünk el
vele a WC-csésze belsejében,
a zuhanyrózsa vízkőtől elzáródott pórusainál, de az utolsó
öblítővízbe keverve a mosott
ruhát is lágyítja, a színeit élénkíti. Az élővizekben teljesen
lebomló, foszfátmentes mosószappanból sajtreszelővel
mosópor készíthető, de folyékony mosógél is főzhető belőle, amit érzékeny bőrűek is
használhatnak, és gyapjú mosására is alkalmas. A foltokra
– színes ruhák esetében is –
elég pár csepp citromlevet
cseppenteni, még akkor is, ha
a ruhadarab a szennyestartóba
kerül, és csak később mossuk
ki. A citromsav is vízkőoldó,
és fémtisztításra is kiváló.
Drága súrolószerek helyett
pedig használjunk szódabikarbónát az edényekhez, mosogatóhoz és a tűzhelyre, a
lefolyóba pedig ecettel öntve
feloldja a dugulást.

Spórolj a vízzel!
Bolygónk vízkészletét egyre gyorsabban éljük fel. A víz
értékes és nem korlátlanul
rendelkezésre álló kincs minden élőlény számára, érdemes
vele tisztelettel, felelősen és
takarékosan bánni. Javíttassuk
meg a csöpögő csapot vagy
WC-tartályt, így nem pazarolunk el naponta 40–120 liter
vizet. Egy liter lefolyóba öntött olaj akár egymillió liter
tiszta vizet képes fogyasztásra
alkalmatlanná tenni. A mosóés mosogatógépet ne használjuk negyedig-félig rakva, hi-

A települések zöld területeinek jelentős hányadát a
magánkert és udvarok teszik
ki. Ezek csökkentik a hőmérsékletet, növelik a levegő páratartalmát, árnyékolnak,
megtörik a szelet, megkötik
szén-dioxidot, a szálló port, és
oxigént termelnek. Ha ráadásul dísznövények helyett gyümölcsfákkal, bogyós gyümölcsöket termő cserjékkel, fűszernövényekkel és zöldségekkel ültetjük be a kertet,
jelentős lépést tehetünk az
önellátás felé.
A fűnyíráskor összegyűjtött
fű és a lehullot falevelek talajtakaróként több vizet tartanak
a földben, és még táplálják is
azt. Gyűjtsük az esővizet, ha
nem tehetjük, akkor a gyümölcs-, zöldség- és gabonamosáshoz használt „szürke”
vízzel locsolhatjuk a kertet,
sőt: ha vegyszermentes szappant használunk, akkor a kisgyermekek fürdővizével is
lehet öntözni. Könnyen komposztálható a konyhai hulladék, gyümölcs, zöldség, és
összetörve a tojáshéj, kávézacc, teafilter tartalma, elhervadt vagy elnyílt virágok, levelek, gallyak és a fahamu is.

Közlekedj okosan!
Ha a szén-dioxid-kibocsátás ugyanebben az ütemben
folytatódik, akkor a légkör,
ami szintén véges természeti
kincs, legjobb esetben tizennyolc év múlva már nem áll a
rendelkezésünkre, ezért egyre
többen döntenek úgy, hogy
nem ülnek repülőre. Neves
kutatók szerint egy számunkra
megfelelő légkörben a széndioxid-tartalom nem haladhatja meg a 350 milliomodnyi
részt. Ezt a határt pontosan
1987-ben léptük át, jelenleg
meghaladjuk a 410-es határértéket, tíz-tizenkét év alatt pedig elérhetjük a 440-et. Ha
valaki például repülővel teszi
meg a Stockholm–Tokió útvonalat oda-vissza, akkor az 5,14
tonna szén-dioxid-kibocsátásnak felel meg.
A személygépkocsik száma
és az utazási igények egyre
növekednek, miközben az egy
autóban utazó emberek száma
átlagosan alig több mint egy
fő. Eközben egy kerületi polgármester simán felül a tömegközlekedési eszközre,
vagy a hivatali parkolójába
letámasztja a kerékpárját. Ha
tehetjük, gyalogoljunk vagy
rollerezzünk, a légkondicionálót pedig csak akkor használjuk, ha tényleg szükséges.
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Ismét nyitva a megújult Gyetvai-villa
Régi-új kulturális tér
várja a közönséget a
Balaton-part közelében.
A múlt században épült
szecessziós épület a
felújító család nyomán
a Gyetvai-villa nevet
kapta, s tíz év kihagyás
után ismét koncertek,
kiállítások helyszínéül
szolgál.
Gyetvai Zsolték 1929-től
ismerik a ház történetét: – Tudomásunk szerint az Esterházy grófi területek felparcellázása után a pezsgőgyáros
Törley család kezdte építeni a
villát. A ház körül szőlő volt,
így az épület alatt borospince
kapott helyet. A következő
tulajdonos a budapesti vendéglőt üzemeltető Szabó család volt, majd a háború után
állami üdülőként működött
tovább a ház. Az üzemeltetést
végző állami vállalat a rendszerváltás környékén tönkrement, a kétezres évek elejének
privatizációja során vásároltam meg a leromlott állapotban lévő épületet. Szó szerint
beleszerettem a háromméteres
gaz mögött meghúzódó, százéves platánok alatt álló, hosszú
évekig lakatlan házba. A szocializmus idején az összes
vakolatdíszt leverték, de valaki sajnálta a gipszstukkókat,

Endrődi Sándor: Játszi órák
(Gyermekversek)

Valóra
vált álom
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság egy hétéves
kisfiút látott vendégül,
aki rendőr szeretne
majd lenni.
A balatonfüredi, hétéves
Korompai Noel születésnapi
kívánsága volt, hogy látogatást tehessen a helyi rendőrkapitányságon. A kisfiú az édesanyja és a nővére kíséretében
érkezett a rendőrségre, ahol
először a szolgálatparancsnok

Jövőre lesz száz éve, hogy
elhunyt a veszprémi születésű
Endrődi Sándor költő. Z.
Karkovány Judit, Balatonfüred múltjának kitűnő kutatója
a Füredi História következő
számában megjelenő írásában
Endrődi Sándornak állít emléket. Judittól kaptuk karácsonyi
ajándékba ezt a verset, amely
a költő halála után kiadott

kötetben 1921-ben az Athenaeum Kiadó gondozásában
jelent meg.
A kötetben megjelent illusztrációkat Nagy Sándorné
Kriesch Laura készítette, aki
grafikus férjével Veszprémben élt – tudtuk meg Z.
Karkovány Judittól, akinek
ezúton is köszönjük az ajándékot. 
Csorba Kata

munkaállomását, majd a rendőrség által használt fegyvereket tekintette meg. A rendőrök
megmutatták neki az előállító
helyiséget, valamint a szolgálati gépjárműveket is. Ezt követően az udvaron várta őt
Démon, a rendőrkutya és
gazdája, akik a kisfiú legnagyobb örömére egy bemutatóval kedveskedtek neki.
A program végén a kisfiú
láthatóságot elősegítő balesetmegelőzési ajándékokkal térhetett haza. 
BFN

értéket látott bennük, és becsomagolva, gyönyörűen eltárolva a padláson találtuk
meg őket. Megtaláltuk a kert
eredeti terveit is, amik mentén haladni tudott a területrendezés.
Fülöp Júlia idegenvezető
az újranyitás alkalmával számolt be levéltári kutatásainak
eredményéről. – A térség átalakítása a XIX. század közepén indult el, az első épület
Peremartoni Nagy Sándor
háza volt, amit feleségéről
Mädy-villának neveztek el.
A század második fele és a
XX. század eleje a villaépítések ideje volt a Balaton partján, amiben Balatonfüred élen
járt. Egy 1856-os kataszteri
térképről leolvasható, hogy a
mai Gyetvai-villa Róka Tamás egykori szőlőjének a helyén áll. Maga az épület egy
1960-as térképen szerepel
először. Az egykori háromszomszédos parcellán egy kibővített épület látható, ennek
keleti oldalán van a Szabóvilla, ami az államosítás után
az Országos Szakipari Vállalat üdülője lett. Szerintem még
sok titkot és anekdotát rejt a
villa, történetének feldolgozására újabb megbízást kaptam, örömmel állok a feladat
elé.
A 2005-ben felújított, régi
pompájában tündöklő szeces�-

sziós villában évekig kiállítások, koncertek voltak, amik öt
év alatt kinőtték a helyszínt.
Az innen induló operagála
például átkerült a Gyógy térre.
– Most viszont úgy gondoltuk,
hogy a villában újra be kellene
indítani a rendezvényeket, és
a ház ismét kulturális szalonként fog működni – mondta
Gyetvai Zsolt.
A házat november 22-én
Orosz György kiállításával
nyitották meg újra a nagyközönség előtt, aki a vadászat
egy szelíd formáját választotta: gyermekkora óta járja az
erdőt, és huszonöt éve fényképezi a magyar vadon rejtelmeit. A vadfotós az állatokat
megismerve, becserkelve kapta lencsevégre, olykor órákat
hasalva a fűben. Az élményekkel teli Fénnyel festett pillanatok című kiállítás január 6-ig
látogatható pénteken, szombaton és vasárnap, egyéb időpontok pedig telefonon és interneten egyeztethetőek.
Az adventi időszakban
szombatonként kakaós, vajas
kalácsos mesedélelőttök lesznek a Gyetvai-villában, és
készülnek a farsangra is. Az
építész tulajdonos irányultsága okán több építészeti és dizájn témájú, valamint természethez kötődő rendezvény
várható a jövőben.

Mórocz Anikó
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Boldog
karácsonyt!
Bóka István polgármester

A karácsonyfadísz, amit sajnálnék, ha eltörne: a csúcsdísz,
amit tavaly Misikével tettünk fel a fára úgy, hogy a nyakamban
ült – szerintem csúcsdísz nélkül nincs karácsonyfa.
Kedvenc ünnepem: a karácsony, ami melegséggel tölti el
az embert gyermekkorától kezdve. Mindig különleges, akkor
olyan kerek minden.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: a karácsonyfa-állítás és a díszítése. Előtte sok az idegeskedés, megvannak-e az
ajándékok, a fa be van-e vágva rendesen, nem dől-e el. Én
mindig kisebbet szeretnék, a gyerekek egyre nagyobbat, de
azután helyére kerülnek a dolgok.
Amivel koccintok: az a víz, de ha mindenképpen kell, akkor
vörösborral. Nekem a bor társasági ital, szűk családi ünnep
esetén nem jut eszembe az alkohol. A feleségem, Anna nagyszüleinél szokott összejönni az igazi nagy család, sokfogásos
ebéddel, akkor iszom bort, de a pezsgőért például egyáltalán
nem vagyok oda.
A legemlékezetesebb szilveszterem: olyan nincs, mert
alapjában véve nem kedvelem a szilvesztert, alig tudok fennmaradni éjfélig, az elmúlásra is emlékeztet, és mindig kötelezően jókedvűnek kell lenni.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: Szent
István, Hunyadi Mátyás és például Napóleon.

Andy Kraft (Angyal András) dj

Kedvenc ünnepem: augusztus 20., mert vége van a nyári
szezonnak.
A legemlékezetesebb szilveszterem: 2014-15 szilvesztere,
akkor zártuk a Columbus diszkót, ahol elkezdődött a pályafutásom 19 évesen, 2012-ben. Nagy megtiszteltetés volt, hogy
az akkori személyzettel, rezidenssel együtt ott lehettem a valamikori legendás Flamingó, majd Columbus utolsó rendezvényén.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: anyukám halászléje, amihez én fogom a pontyot.
Amivel koccintok: olaszrizling.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: Georg
Lucas, mert nagy Star Wars-rajongó vagyok, szívesen elbeszélgetnék egy estét vele.
A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: a barátaim meglepetés partija, amit huszadik születésnapomra szerveztek, jól átvertek, egyáltalán nem számítottam rá, azután egyszer
csak ott voltak vagy hetvenen.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: Michael Bublé,
George Michael.

Magyar Cecília háziorvos

A legemlékezetesebb szilveszterem: amikor egyetem előtt,
19 évesen kezdő segédnővérként dolgoztam a pécsi idegsebészeti klinikán, ahol egy újraélesztésben volt részem. A szilvesztereket majdnem mindig munkával vagy ügyeletben töltöttem.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: 24-én este, a templom utáni családi vacsora.
Amivel koccintok: Ilyenkor még én is megengedhetek
magamnak némi alkoholt, a férjem tokaji aszút szokott bontani.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: Edith Piaf.
Akit szívesen meghívnék vacsorára: Cserhalmi György.
Kedvenc ünnepem: a gyermekeim születésnapja.

A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: 8-10 éves
lehettem, és megkaptam a várva várt pólyás babámat.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: a klasszikus karácsonyi zenék, mint például a Csendes éj.
A karácsonyfadísz, amit sajnálnék, ha eltörne: egy kis
madárpár, amit még a szüleim vásároltak. El is törött, az egyik
madár farka megsérült, de még megvan, és nagyon sajnálnám,
ha végleg összetörne.

Forsthoffer Ágnes szállodaigazgató

A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: amikor
megkérték a kezemet. Hét évig együtt voltunk, mindenki tudta,
hogy ez is eljön, de meglepett, hogy épp akkor.
Kedvenc ünnepem: egyházi ünnepként is egyértelműen a
húsvét, mert Jézus Krisztus feltámadt, ami nagyon örömteli.
Konzervatív figura vagyok, szeretem a hozzá kapcsolódó szokásokat: a locsolkodást, a tojást, sonkát, tormát.
A legemlékezetesebb szilveszterem: 2014, amikor a szállodánkban az első szilvesztert csináltuk. Nekem kellett levezetnem, sokat készültem rá. Ez volt az első szilveszterem, amikor
nem szórakoztam, hanem dolgoztam.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: az éjféli és hajnali
mise és maga az advent. Talán fontosabb is nekem a várakozás,
mint a gyorsan múló kétnapos karácsony, amit mindig a családdal együtt töltünk.
Amivel koccintok: az a saját borunk: a balatonfüredi olaszrizling meg a Sauvignon Blanc egyaránt népszerű, idén pedig
már az első, Néró szőlőből készült rozénkkal is fogunk koccintani. Minden ünnepünkben egy saját bormustra is benne van.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: otthon, a szüleimnél
őrzünk egy magnókazettát, amit a csengettyű után szoktunk
lejátszani. Jobbára magyar klasszikusok vannak rajta, és a mai
napig ragaszkodunk hozzá. Óvjuk is a régi lejátszót, ami még
képes megszólaltatni.

Gálfi Dalma teniszjátékos

A kedvenc karácsonyi hagyományom: az advent, amikor
minden vasárnap új gyertyát gyújtunk. Mondhatjuk úgy is, hogy
piromániásként egész kicsi korom óta minden alkalommal izgatottan gyújtottam meg a gyertyákat.
Kedvenc ünnepem: mindenképp a karácsony, mert jó alkalom, hogy összejöjjön a család és jó hangulat legyen.

A legemlékezetesebb szilveszterem: nem vagyok egy nagy
szilveszterező, nem is voltak nagy bulizásaim. Otthon, barátokkal beszélgetve, társasjátékozva szoktuk a szilvesztert tölteni.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: Serena
Williams teniszjátékost választanám, aki egyébként is a példaképem.
Akit szívesen meghívnék vacsorára: a nagymamám, aki
összetartotta a családot, pár éve itt hagyott bennünket és nagyon
hiányzik. Ha lehetne, vele szívesen ülnék még egyszer asztalhoz.

Hajdu Attila válogatott labdarúgó,
szakkommentátor
Akit szívesen meghívnék vacsorára: Charlie.
A legemlékezetesebb szilveszterem: egyszer Párizsban egy
étterem üvegtetejű teraszán ültünk, ahonnan az Eiffel-tornyot
lehetett látni, az elég jó volt.
Kedvenc ünnepem: a húsvét a tavasz miatt, a megújulás, a
természet ébredése.
Amivel koccintok: tavaly óta saját olaszrizlinggel, és az
anyukámék tihanyi háza mellett, a Kiskopasz-hegyen termő
Merlot-ból és Syrah-ból készült borokkal.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: Sepp
Maier, a legendás német labdarúgókapus.
A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: egy íróasztal és egy BRG magnó tizenévesen. A mai napig emlékszem
rá, nem számítottam rá, hogy megkapom.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: a kisebbik gyermekem már november közepén elkezdte hallgatni a karácsonyi
dalokat, nekem esélyem sincs, hogy mást hallgassak.

Gabnai Sándor evangélikus lelkész

A karácsonyfadísz, amit sajnálnék, ha eltörne: gyermekkoromból maradt meg egy Manócskává öltöztetett fenyőfa toboz, amit annak idején mindig én rakhattam fel a fára.
Kedvenc ünnepem: egyházi szempontból a nagypéntek,
Jézus halálának napja, amikor Isten megváltja az embereket. Világi szempontból pedig a gyerekeim és szeretteim születésnapja.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: a karácsonyfa díszítése és a 24-i vacsora. Lelkészként a karácsony már régóta
szolgálatot jelent, de a fa felállítására mindig találunk módot.
A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: egy Lego
űrhajó, amit tízévesen a szüleimtől kaptam ajándékba. Még
aznap este összeraktuk, amikor először játszották a tévében a
Star Wars legelső részét.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: egyházi korálok. A
templomban gyermekhangokkal, orgonakísérettel a Csendes éj.
A másik egy spanyol eredetű ének, a Kicsi gyermek látni jertek
pásztortársak.
A legemlékezetesebb szilveszterem: nekem a szilveszterek
nem jelentenek sokat. Az egyházi év váltása annál többet jelent:
az újévünk advent első vasárnapjára esik, megnyitva a lelki
készülődést. Január elseje nekem Jézus neve napja, a szabadítás
egyik ünnepe és lehetősége.

Zeliska Orsolya, a péklány

A legemlékezetesebb szilveszterem: amikor talán nyolc
évvel ezelőtt Erdélyben voltunk a férjemmel, egy olyan szállodában, ahol nem volt fűtés. A szobában annyira hideg volt, hogy
látszott a leheletünk, odakint pedig –18 fok volt. Ettől függetlenül remekül éreztük magunkat, hatalmas hó borított mindent,
gyönyörű táj vett körül bennünket.
Kedvenc ünnepem: a karácsony, főleg Anna lányunk megszületése óta.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: a karácsonyfa közös
díszítése. 24-én délelőtt a férjem beállítja a fát, a díszítésbe
pedig Anna is besegít.
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Amivel koccintok: pezsgő. Itt, Balatonfüreden tanultuk
meg például, hogy a rendes pezsgő nem édes, a szomszédaink is nagy pezsgősök, és mostanában már mi is a szárazért
nyúlunk.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: Böjte
Csaba atyával és a gyerekekkel lennék egy beszélgetős, sütizős
összejövetelen.
A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: sorsfordító volt, amikor a férjem születésnapomkor meglepett a házimalommal.
A karácsonyfadísz, amit sajnálnék, ha eltörne: a férjem
nagylányával, Málnával Szentendrén vásároltunk három különböző formájú, kézzel készített, matt fényű díszt, azokat nagyon
szeretjük, mert szintén az ideköltözésünkhöz kötődnek.

A legemlékezetesebb szilveszterem: amikor Békéscsabáról
a haverokkal elindultunk spontán Budapestre kocsival, volt, aki
nem ivott, ő vezetett. Jártunk a hidakon, elnéztünk a Hősök
terére, a Citedellára, nagyon jó volt.
A kedvenc karácsonyi hagyományunk: a töltött káposzta,
az mindig van délben. Nálunk délben van a családi ebéd, és
szenteste már jönnek át a rokonok, barátok, kártyázunk, beszélgetünk, hülyéskedünk.
Amivel koccintok: Martini Asti pezsgő.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: dr. Alban
buliján, Tina Turner buliján, Celin Dionén mondjuk. Retró
zenét hallgatok, nekem ezek a régiek tetszenek.
Akit szívesen meghívnék vacsorára: Cindy Lauper, mert
egy vagány csaj, de meghívnék egy világhírű miniszterelnököt is, Donald Trumpot, Putyint például. Egyértelmű, hogy
Michael Jackson és Whitney Houston is jöhetne.

Zettwitz Sándor,
a 77 Elektronika Kft. tulajdonosa
A legemlékezetesebb szilveszterem: 1944-45 szilvesztere, amikor anyukámmal ketten voltunk a bombázások alatt
Budapesten. A mi házunkat nem találták el. Egész kicsi voltam, egy pincében vártuk, hogy vége legyen, soha nem felejtem el.
A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: hogy fiam
született. Akkoriban még nem lehetett előre tudni a kisgyerek
nemét, volt már egy lányunk, és szerettünk volna egy kisfiút is.
Amikor reggel az orvos felhívott hajnalban, hogy fiam született,
az nagyon kellemes meglepetés volt.
Kedvenc ünnepem: karácsony, gyermekkori megszokásból.
Amivel koccintok: az a saját, hobbiból készített borom. Van
vörös is, fehér is 120-140 liter, és a gyerekek bora, ami nagyon jó.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: amikor szentestén
20-22-en együtt vagyunk. Nálunk gyűlik össze a család ajándékozásra, a legkisebbek már négyen, a hat hónapostól a négyévesig.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: egy karácsonyi
zenei gyűjtemény, a Stille Nachttól egészen Domingóig,
Pavarottiig, mindig ezt hallgatjuk.

Pay’r Egon állatorvos

Kedvenc ünnepem: nincsen. Se vasárnapom, se szombatom, élek, mint hal a vízben. Most van a rendelő 35 éves születésnapja, csináltam egy kalkulációt, 85 ezer beteget jelentett
ez eddig, és akkor az ügyeletben ellátottakat még nem is számoltam.
A legemlékezetesebb szilveszterem: még nem volt, most
várom, hogy legyen.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: a várakozás. Tulajdonképpen egy tejfakasztó bulira vagyunk hivatalosak, ahol
eszünk-iszunk, jól vagyunk. Gratulálunk, fiú lett! Sokan ezt
dimenzionálják túl mindenféle ajándékokkal.
Amivel koccintok: jó magyar fehérborral, meg természetesen mindig az alkalomhoz illően.
Akit szívesen meghívnék vacsorára: olyan nincs, mert akit
kellett, már meghívtam.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: ami a rádióból jön.

a Chicago Beachen, ami ma már Jumeirah Beach. Akkor ismerkedtünk meg az arab gazdagsággal és vendéglátással, az arab
világgal, ami számunkra Európában ismeretlen volt. Ráadásul
nagyon jó társasággal voltam.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: a halászlé, ami
nálunk mindig bajai, azaz tolnai halászlé, a tésztás változat. Ha
azt mondják, karácsony, nekem ez ugrik be.
Amivel koccintok: karácsonykor otthon először fehérborral,
Savignon Blanc-nal, majd később vörössel, Merlot-val vagy
Merlot alapú küvével.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: nincs
olyan, a celebvilág engem riaszt. A baráti körömmel – ami elég
nagy – vagyok a legszívesebben.
A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: az „a
barátság szobra”, amit egy 15 fős társaság, a barátaim adtak át
nekem.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: először a klasszikus
karácsonyi dalok, utána meg a happy zene háttérzeneként.
A karácsonyfadísz, amit sajnálnék, ha eltörne: az a csúcsdísz, ami állandóan összetört, nagyon vigyázni kell rá, és ettől
teljesen egyedi.
Kedvenc ünnepem: augusztus 20., mert szép idő van és a
Balaton él.

Figula Mihály borász

A kedvenc karácsonyi hagyományom: a gyerekeket meglepni, amikor nem tudnak semmit az eldugott ajándékokról, és
utána az örömük.
Amivel koccintok: az a száraz, palackban erjesztett pezsgő.
Kedvenc ünnepem: a szüret, mert az igazán ünnep.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: Madonna,
aki kétségtelenül a mai világ nagyasszonya.
A legemlékezetesebb meglepetésem: egy nápolyi masztiff
kutyus, Artúr, akit 18 évesen kaptam, és tíz esztendőn át volt a
kutyám.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: komolyzene.
Akit szívesen meghívnék vacsorára, ha megtehetném: az
az édesapám.

Eppel János, a Porsche Hungaria
ügyvezető igazgatója

Zdolik Bence,
a Balatonfüredi KSE játékosa

A legemlékezetesebb szilveszterem: amikor még fiatalon,
1989-ben először Dubajban jártam. Egy-két szálloda volt csak

Kedvenc ünnepem: a szilveszter, mert a barátaimmal bulizunk egy nagyot.

Kiszely Pál tanár, horgász,
utazó, volt önkormányzati képviselő
A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: a díszpolgári cím, azt hittem, többet kell még tennem érte.
Kedvenc ünnepem: az ellentmondásos karácsony, ami, ha
együtt van a család, örömteli, egyedül azért nem a legkellemesebb, de mindig olyan, amilyenné tesszük.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: amikor együtt vagyunk a gyermekeimmel, a Mennyből az angyalt énekeljük, és
szeretjük egymást.
Amivel koccintok: valami habzóval, pezsgővel.
Akiknek a partiján szívesen ott lennék: a salsás barátaimén
mindenképpen.
A zene, amit karácsonykor hallgatok: a szép karácsonyi
énekek után a dél-amerikai latin zene, ami megmozgatja a
szívet és a lábat is.

Praznovszky Mihály
irodalomtörténész
A legemlékezetesebb szilveszterem: amikor egy baráti
társasággal az Alföldön, Mezőhegyesen voltunk, és én voltam
a szilveszteri program a kabaré helyett.
Kedvenc ünnepem: a karácsony, persze. Gyerekként azért,
mert vártuk az ajándékot, most pedig azért, mert már együtt
élünk az emlékeinkkel, a szüleinkkel és testvéreinkkel, akik
már meghaltak. Számomra karácsonykor csak a múlt létezik.
A gyermekeim felnőttek, saját családjuk és karácsonyuk van,
nekem az emlékek napjai ezek az ünnepnapok.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: mint felvidékinek
a káposztaleves. Mindig ott kell, hogy legyen az asztalon: olyan
sűrű, hogy megáll benne a kanál, rengeteg gombával és kolbásszal. Nem is értem, miért nem főzünk többet az év során.
Amivel koccintok: vörösbor.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: az biztos,
hogy Marilyn Monroe lenne.
Akit szívesen meghívnék vacsorára: Hegedűs D. Géza
színművészt, aki régi jó barátom, vacsora után biztosan elmondaná valamelyik kedvenc versét.
A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: az első
könyv, amit tízéves koromban kaptam karácsonyra, Mikszáth
Kálmántól a Noszty fiú esete Tóth Marival.
(Folytatás a melléklet III. oldalán.)
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(Folytatás a melléklet II. oldaláról.)
A zene, amit karácsonykor hallgatok: egészen komoly
karácsonyi CD-gyűjteményünk van. Az adventi időszakban a
lakásban reggeltől estig szól a karácsonyi zene. Vannak közöttük klasszikus német zenék és amerikai feldolgozások világhírű énekesektől.
A karácsonyfadísz, amit sajnálnék, ha eltörne: amit a
szüleim az 1930-as években vásároltak. Egy üvegdísz, ami
egy kicsit sérült már. Különlegesen csomagoljuk, rendkívüli
módon vigyázunk rá.

Bergmann Márta cukrászdavezető

A legemlékezetesebb meglepetés, amit kaptam: az egyik
kerek születésnapom előtt kissé aggódtam, hogy a barátaim
nehogy partit csináljanak nekem, mert tragédiaként éltem meg
ezt a számot. Úgy tűnt, hogy megúsztam, aztán pár nappal a
szülinapom után az öcsém bejött zárásra, és a hátsó bejáratnál
beengedte az utcán gyülekező barátaimat. Tortát sütöttek nekem,
amin a nettó szám plusz áfa szerepelt.
Híresség, akinek a partiján szívesen ott lennék: a színész
Joaquin Phoenix partija.
A kedvenc karácsonyi hagyományom: 24-én délben zárjuk
a cukrászdát, ez az egyetlen ünnep, amikor zárva tartunk. Ebéd
után nekilátunk a főzésnek, hogy 25-26-án minél kevesebb
dolog legyen vele. Persze mindig elhatározzuk, hogy idén nem
fogunk háromszor annyit sütni-főzni, mit amennyi valójában
szükséges, ami azért nehéz, mert öten vagyunk testvérek, két
unoka is van, és mindenkinek van kedvenc étele. Karácsonykor
végre nem a munkahelyünkön vagyunk és nem a feladatokat
kell egyeztetnünk. Ebbe a légkörbe úszik be a karácsony, az
összes emlékével együtt. A mozdulatok ismétlésével például
nosztalgikus érzések jönnek elő: az egyik családtag testtartásában felfedezhető a nagyszülők vonása, vagy a fakanál fogásában,
az edények használatában egy másik felmenő mozdulata köszön
vissza.
Amivel koccintok: apukám anyósának a házi tojáslikőrjét
én nagyon szeretem, egy évben csak egyszer, karácsonykor
készíti el.
Akit szívesen meghívnék vacsorára: talán Istennel beszélgetnék el az élet és a ránk osztott keresztek értelméről, bár nem
lenne szabad kételkednünk.
A karácsonyfadísz, amit sajnálnék, ha eltörne: egy majdnem gömb alakú malac, ami már celluxszal van megragasztva,
de mindig örülök, ha látom.

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Karácsonyi vidámságok

Ha az ember Mikszáthot
olvas, csak szemébe tűnnek
azok kis vidám megjegyzései,
amelyeket karácsonykor sem
felejt az olvasók orrára kötni.
Így például talán vele esett
történetet írt meg egy falusi
karácsonyról, hiszen leginkább a gyerekek ünnepe ez,
arra ott fent, a palóc vidéken
pedig még izgalmasabb volt
a várakozás. Így hallotta tán ő
is, amint a nagy várakozásban
egy kiskamasz megkérdi az
édesapjától, reménykedve a
nagy és finom karácsony esti
lakomában:
„ Édes szüle! Mikor lesz az
a nap, ha majd úgy jóllakunk,
hogy se állni, se járni, se feküdni nem fogunk tudni?”
***
Lehet, hogy szklabonyai
templomban hallotta ő maga
az éjféli misén a derék plébános karácsonyi prédikációját
is, amelyet aztán áttett más
vidékre, elvégre már csak nem
járatja le az ember a szülőfaluját!
Szóval a „mándi pap, ki
ezzel a felkiáltással kezdé
karácsonyi prédikációját:
– Ide, pásztorok, ide! Hol
vagytok pásztorok?
Mire a kiliti csordás tisztességgel megtörülvén a száját ködmöne ujjával, megszólalt: – Mi, kilitiek itt vagyunk, tiszteletes uram, de a

mándiakat még sehun se látom.”
***
Magam sem hittem volna,
ha éppen nem olvastam volna
Mikszáthnál, hogy a legveszélyesebb karácsony előtti ügyködés kívánságlistát küldeni a
Jézuskának. Annyi mindent
kérnek a gyerekek, ki teljesíthetetlent, ki teljesíthetőt. Így
gondolta ezt Birike, amikor
egy kis cédulára felírta, mit
kíván a nővérének, s ezt nénje
udvarlójával, Czingeri bácsival küldte el a Jézuskának.

„Czingeri bácsi hamis mosolygással várt odakünnt a
levélre, melyet Birike be is
pecsételt, dugta rögtön a zsebébe, hogy a postára viszi. Oh,
csak el ne késne vele az a
mennyei postaszekér!
Czingeri bácsi vette a kalapját, és elment, de útközben
természetesen felbontotta a
levelet, és olvasta:
’Kedves Jézuskám!
Mondd meg a Király bácsinak, hogy küldje haza a katonaságból a mi Ilonkánknak
Réthy Pistát, azt, akivel a ta-

valyi bálon annyit táncolt, és
mondd meg az ördög bácsinak, hogy vigye el a nyakáról
a Czingeri bácsit, akit ő ki nem
állhat. Birike.’
Czingeri bácsi elsápadott,
szörnyen hatott rá, megrendítette az a levélke, visszajött, és
letette a karácsonyfa alatt álló
asztalkára azt a gyűrűt, amit
az Ilonka adott neki, és elment
örökre; de azt már nem merem
mondani, hogy az ördög vitte
el, mert a Czingeri bácsi is jó
ember. Csakhogy vőlegénynek már nagyon öreg.”  PM

MESEMONDÓ MESEKUCKÓ
a Villa Gyetvai Adventi programja
gyermekeknek

Az adventi hétvégéken tematikus mesedélelőttökre várjuk a gyermekeket,
ahol a kedves történeteket egy bögre finom kakaó vagy egy pohár tea
kortyolgatása közben hallgathatják.
A program egyórás, melynek során lehet majd színezni és kézműveskedni is.

A belépődíj gyermekeknek 500 forint, a kísérőknek ingyenes.
Míg a gyermekek játszanak, a szülők sem unatkoznak majd.
Ott is hagyhatják a gyermeket, hogy intézzék a bevásárlást vagy a főzést,
de ha maradnak, bemutatjuk részükre a házat és annak borospincéjét,
illetve megtekinthetik az aktuális kiállítást is.

Időpontok:

december 15., vasárnap, 9.30 óra (téma: advent)
december 21., szombat, 9.30 óra (téma: karácsony)
december 28., szombat, 9.30 óra (téma: szilveszter/újév)

Helyszín: Villa Gyetvai,
Balatonfüred, Deák Ferenc u. 23.
Bejelentkezés és érdeklődés: 30/525-4010

BALATONFÜREDI NAPLÓ

PROGRAMOK
DECEMBER 12–15.

Anna Grand Hotel
Kiskarácsony, Grand-karácsony
– Képzőművészeti és dizájnvásár
DECEMBER 13–15.

Club Hotel Füred (volt MKB-üdülő)
Adventi vásár
DECEMBER 14., SZOMBAT

Tourinform-iroda
10.00–13.00 Kézműves-foglalkozás Bató Edittel

Vaszary Galéria
Adventi hétvégék
Családi hétvége a Vaszary Alkotóműhelyben
10.30–12.30 Tépj egy tájat magadnak!
DECEMBER 15., VASÁRNAP

Anna Grand Hotel Díszterem
16.00 Csík János: A Fény felé
– Adventi „költeményes” koncert
DECEMBER 16., HÉTFŐ
(Esőnap: december 17., kedd)

Református Általános Iskola,
Balatonfüred
17.00 Fényfestés
DECEMBER 18., SZERDA

Piros templom
18.00 Felnőttkórusok karácsonyi koncertje
DECEMBER 19., CSÜTÖRTÖK

Vaszary kert
16.00 Városi karácsony
DECEMBER 21., SZOMBAT

Tourinform-iroda
10.00–14.00 Kézműves-foglalkozás
– Balaton-felvidéki Nemzeti Park

VASZARY GALÉRIA
Adventi hétvégék
Családi hétvége a Vaszary Alkotóműhelyben
10.30–12.30 Kék pasztellkép!
16.00 Adventi tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek
– Az éltető víz című kiállításban
Vezeti: Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés
Apátság emeritus perjele

ARÁCSI NÉPHÁZ
13.00 Karácsonyi bütykölde
DECEMBER 22., VASÁRNAP

Arácsi Népház
Arácsi karácsony
A Vaszary Galéria múzeumshopja exkluzív ajánlatokkal,
akciókkal várja az érdeklődőket:
December 9-től 15-ig: 20%
December 16-tól 22-ig: 30%
Lepje meg szeretteit éves múzeumi bérlettel, művészeti
albummal vagy különleges ajándéktárggyal! Az aktualitásokért kísérje figyelemmel az internetes felületeinket.
A Vaszary Galériában december 1. és 22. között jegyet
váltó látogatóink között ajándékot sorsolunk ki. A nyertesek kihirdetésére december 27-én kerül sor.
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Az Ady-életmű egy évszázad tükrében
Ady Endre száz éve
halott. Olvassuk a
verseit? Tudunk vele
kapcsolatot teremteni?
Mennyire tanítható?
Hatással van-e a mai
magyar költőnemzedékre? Akár ezek a kérdések is felmerülhetnek
bennünk, a válaszok
keresésére pedig novemberben konferenciát
tartottak Füreden.
Ha összehasonlítást végzünk más, modernnek számító
magyar költő életműve és Ady
között, akkor azt látjuk, hogy
a kétezres évek elején Ady
Endre még jó pozícióban volt:
a könnyen közvetíthető, jól
tanítható, vagyis tanárok és
diákok által egyaránt kedvelt
költői életművek között tartották számon. Ady líráját nemcsak a gimnazisták, de a még
lírát olvasó közönség is sokáig
olvasta. Aztán a versek egyre
inkább kiszorultak a közönség
olvasási gyakorlatából, és ennek a visszaesésnek talán Ady
a legnagyobb vesztese.
– Az utóbbi tíz évben egyre
több jelzést kapunk tanárkollégáktól, hogy Adyt egyre
nehezebb tanítaniuk – mondta
a konferencia alkalmával Hansági Ágnes, a szegedi egyetem
docense. – Ennek egyik oka
lehet az, hogy a líráról alkotott

Ady Endre és ifjú neje, Csinszka 1917. május 14-től rövid
megszakítással június 10-ig gyógykezelés és pihenés céljából
Balatonfüreden, az Erzsébet Szanatóriumban tartózkodott,
amiről két fotó is készült. Az influenzából lábadozó, de kiújuló ekcémától gyötört költő kezelőorvosa a fürdőhelyen dr.
Schmidt Ferenc volt. Ady itt-tartózkodása alatt írta a Nagy
szárazság idején és a Véresre zúzott homlokkal című verseit, amiket gyógykezelését megszakítva május 20-án, a fővárosi
Zeneakadémián rendezett Nyugat-matinén önmaga olvasott
fel. E két versét a Nyugat 1917. június 1-én megjelent lapszáma közölte. (Forrás: Balatonfüred az I. világháborúban (1914–
1918), a Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény
2018-as kiadványa, 27. oldal.)

mai elképzelés, a mai líraértés
eltávolodott attól a versbeszédtől és versnyelvtől, amit
az Ady-líra képvisel. A másik
pedig az, hogy Ady költészete
nehezen megszólítható, mivel

a modernsége a kései romantika, a szecesszió és az avantgárd közé esik. Kosztolányi
vagy Babits, illetve a 20. század második felének költői
közül talán Ady a legkevésbé

Házunk s hazánk a nyelvünk
Kutatók szerint az már
nem kérdés, hogy a
gerinces állatok képesek
gondolkodni. Beszélni
ugyan még nem, de csak
idő kérdése, hogy ezt is
megoldják – többek
között erre mutatott rá
a magyar nyelv napja
alkalmából rendezett
füredi ünnepség szónoka, Géczi János József
Attila-díjas költő.
Régóta elfogadott tézis,
hogy az embert a beszéd képessége, a nyelv emelte ki az
állatok sorából. Beszéd közben a gondolatainkat szavakká
és összetett mondatokká alakítjuk, azért, hogy ezt társaink
ismét gondolatokká tudják
visszaalakítani. A nyelv tehát
a gondolatcsere eszköze. Az
állati elméket kutatók állítása
szerint minden gerinces állat
gondolkodik, csak épp nem
tudnak beszélni. Még.
Géczi János egy internetes
példára hívta fel a figyelmet:
a leírás egy kutyáról szólt, aki
a gombokat tartalmazó tábla
segítségével szavakat tud
megszólaltatni. Ezekkel jelzi,
ha kér valamit, és megköszöni,
ha elégedett. Még nem biztos,
hogy a szavakat valódi nyelvként használja, vagy csak értelmes jelzéseket ad a kívánságairól.
A biológus végzettséggel is
rendelkező Géczi szerint a hír
hiteles, nem blöff és nem tréfa.
– Az ELTE viselkedéskutatói
nemrég a legrangosabb természettudományi folyóiratban
számoltak be arról, hogy a
kutyák agya miként dolgozza

fel az emberi beszédet. Arra
az eredményre jutottak, hogy
a jószágok nemcsak a szavak
jelentését, de a beszéd érzelmi hangadásait is felfogják
és értik. A kutyák az emberi
szavakat hozzánk hasonlóan
dolgozzák fel, s nem mellékesen ugyanazon az agyterületükön. Mindez alapján – morfondíroztam – közel az idő,
amikor lesz olyan találmány,
aminek a segítségével a kutya
elmondhatja, mit akar tenni,
mire gondol. A kutya is az
emberi nyelv közösségszervező előnyeivel fog rendelkezni.
Még szerencse, hogy Géczi
Jánosnak van egy barátja, aki
a kutyaviselkedés vizsgálata
révén vált nemzetközi ismertségű szaktekintéllyé.
A tudós barát arról az állításáról ismert, hogy a kutyák
szőrös gyerekek. Lefordítva:
a kutya értelme olyasféle, mint
a 2-3 éves gyermeké, bár a
kutyák emberi módon még
nem tudnak beszélni.
– A kutyák viselkedésének
a vizsgálata révén az ember
múltjáról jutunk ismerethez: a
kutya annak a modellje, hogyan alakulhatott ki az idegenektől elhúzódó, saját csoportjának tagjaival összefogó és
dünnyögő, morgó, makogó
hangokat hallató emberből az
a közösségi, kulturát teremtő
lény, aki a nyelv segítségével
összhangba tudja magát hozni
a társaival. Aki a nyelvével
képes társai számára világossá
tenni az elképzeléseit – hangsúlyozta Géczi.
– A magyar nyelv különlegessége – véli Géczi –, hogy

képekben, hangulatokban,
árnyalatokban gazdag. Olyan
értékünk, ami lehetőséget ad
minden sajátosságunk kifejezésére.
Akadnak olyan dolgok,
amelyekről a magyar nyelv
keszekuszábban szólal meg,
mint más nyelvek beszélői. Az
arabok a sivatagról, az angolok a ködről, a mediterrán
népek a tengerről olyasmiket
is tudnak állítani a maguk kifejezéseivel, amelyre a magyar nyelv alig képes. Mi pedig, velük ellentétben például
olyasmiket tudunk a nyelvünkről, amelyeket ők nem.
Végezetül Faludy György
költő Óda a magyar nyelvhez
című versét idézte az ünnepi
szónok: Magyar szó! Ajkamon
s gégém lazán / vont hangszerén lázam, házam, hazám, /
almom-álmom, lovacskám,
csengős szánom, / és dal a
számon, mit kérnek majd számon: – nincs vasvértem,
páncélom, mellvasom, / de
Berzsenyivel zeng a mellkasom / s nem győz le ellenség,
rangomra törvén, / sem haditörvény.
Géczi János szerint – aki
maga is József Attila- és
Salvatore Quasimodo-díjas
költő – Faludy György vagy
Vörösmarty Mihály, Petőfi
Sándor, Arany János, József
Attila, Weöres Sándor versei
kizárólag magyarul születhettek meg, mert a mi nyelvünk
nyújtotta azokat a lehetőségeket, amiket e költőink birtokba vettek. Nem véletlenül
mondják, hogy számunkra a
magyar nyelv a házunk s a
hazánk.
MA

folytatható. Holott a kortárs
költészetben is vannak kísérletek, amik valamilyen módon
visszanyúlnak Adyhoz.
Hansági Ágnes szerint Ady
költészetében van egyfajta
pátosz és komolyság, már-már
azt lehetne mondani, hogy
humortalan, ami szintén megnehezíti, hogy a mai diákok
közel férkőzzenek hozzá.
Az okok között az is felmerült, hogy a huszadik század
első felének magyar költői
életművei közül József Attila,
Szabó Lőrinc, Kosztolányi
Dezső vagy Babits Mihály
életműve sokkal gondozottabb
volt az elmúlt évtizedekben. A
folyamatos újraértelmezések
ugyanis jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az egymást
követő tanárgenerációk ezeket
a lírai szövegeket ne csupán

irodalomtörténeti anyagként
tanulják meg olvasni. Bár az
Ady-kutatásban is történtek
sikeres kísérletek arra, hogy
Ady líráját a modern költői
nyelv későbbi fejleményeinek
tükrében újraolvassák és megszólaltassák, az Ady-kép mégis nehezebben kimozdítható
abból a keretezésből, amelyet
Király István monumentális
monográfiája a marxista irodalomtörténet jegyében dolgozott ki. Ez az Ady-kép a szimbolista költő koncepciója köré
épült, és ez a koncepció eredményezte azt is, hogy az Adylíra számtalan darabja a perifériára szorult, amennyiben
nem felelt meg ennek az előzetes keretezésnek.
A füredi konferencián előadott Herczeg Ákos, aki szintén Ady monográfusa, és az

elmúlt évtizedben rengeteget
tett azért, hogy Ady a líraértés
számára ismét könnyebben
hozzáférhető legyen, megtalálva azokat a kapcsolódási
pontokat, amik a mai tanárok
és diákok számára is érdekessé tehetik a költőt. – Sokkal
többet kellene Adyról beszélnünk – tette hozzá Hansági
Ágnes. – Az idősebb generációt máig tapasztalhatóan érdekli a költő élete. Minden
izgalmas számukra, ami Adyval kapcsolatos, de mintha
kevesebb, a maihoz hasonló
rendezvény lenne mostanában.
Hiányolok egy egészséges
Ady-kultuszt – mint például
amilyen Füreden Jókait övezi
–, ami állandóan az emlékezetben tartja ezt a páratlan teljesítményt.
A konferencia igyekezett
tisztázni az Ady-líra romantikához és modernséghez való
viszonyát, megkísérelte az
Ady-líra poétikai eljárásainak,
korai és kései modernséggel
való kapcsolatának újraértelmezését, és feltérképezte azokat a lehetséges kapcsolódási
pontokat, amik Ady költészetétől a mai magyar költészetig
vezethetnek el. Számba vették
a lírai korpusz azon darabjait,
amik a fiatalabb olvasók számára is vonzó olvasási tapasztalat alapjául szolgálhatnak.



Mórocz Anikó

Gyümölcsöző kapcsolat
Vannak, akik a kirándulásoknál adatokat
akarnak gyűjteni például az album, a közösségi oldalak, a szomszédok és barátok számára,
s vannak, akik inspirációkat akarnak magukba építeni, próbálják
megérteni és átvenni
az adott hely értékrendjét és a kihívásokra
adott válaszait.
Az első kirándulási variációnál a mennyiségi tétel és
így a horizontális irány, a
másodiknál, a minőségi tétel
és a vertikális irány a jellemző.
A dokumentálható adatok
halmozásához elegendő az
egyszeri, míg a megfoghatóságot formáló szellemiség
megismeréséhez hosszabb és
többszöri kapcsolatmegvalósítás szükséges.
Balatonfüred az új és a
modern kori magyar nemzet
történelmében egy olyan hely,
ahol a sajátos nemzettestet
megvalósító lelki és szellemi
értékek különös koncentrációját lehetett és lehet tapasztalni. Ez a jellegzetesen füredi
magyar „spirituszforrás” volt
vonzó és életteret jelentően
kibontakoztató az utóbbi kétszáz év szinte valamennyi,
nemzeti önazonosságunkat
formáló és meghatározó személyisége számára. Balatonfüred nemzeti jelentősége az
újkori magyar identitás meghatározása. Ez a füredi nemzetképalkotás megmentő és
tisztázó igazodási válaszrendszert jelentett a 19. századi

reformkort megelőző helykereső bizonytalanságra, és a
mai génekbe kódolódó önazonosságválságban is legfontosabb nemzeti küldetésmegnyilvánulás lehet.
Mi, mezőkaszonyiak, noha
többször találkoztunk már
Balatonfüred szellemiségével
akár a helyszínen, vagy a kedves fürediek kárpátaljai látogatása keretében, folyamatosan átéljük a formáló nemzeti
nemesedést. Ugyanis Petrőcz
Lászlóné vezetésével, a Balatonfüreden alakult és működő
Kárpátalja Baráti Köre szervezésében, Mezőkaszonyból
többször kirándulhattak iskolások Balatonfüredre, és mi is
több alkalommal láthattuk már
nálunk vendégül a város küldöttségét. Nagyon hálásak
vagyunk a jóindulat és a felelősség irányunkba tapasztalható megtestesüléséért, mely
a rendkívül körültekintő és
gazdag programszervezésben
és vendéglátásban öltött testet.
A legutóbbi találkozó Kárpátalja Baráti Köre négy tagjával itt, Mezőkaszonyban
történt októberben. Az érkezés

Balatonfüred ajándéka,
a herendi porcelánváza

estéjén a Balatonfüredi Református Egyházközség lelkipásztora, Bátki Dávid igemagyarázattal szolgált a Mezőkaszonyi Református Egyházközségben, majd az összegyűlt
mezőkaszonyiaknak Tóth Attila Balatonfüred jellegzetességeiről beszélt, ezután Madaras Annamária a Kárpátalja
Baráti Köre Közhasznú Egyesület munkáját mutatta be. Az
alkalom végén Bátki Dávid
lelkipásztor Balatonfüred városának ajándékát, egy herendi porcelánvázát nyújtott át a
Mezőkaszonyi Református
Egyházközségnek, amelyet a
Mezőkaszonyi Református
Egyházközség nevében ezúton
is köszönünk Petrőcz Lászlónénak, Bátki Dávidnak, Bóka
István polgármesternek és Simon Attilának, a Herendi Porcelánmanufaktúra igazgatójának. Kellemes meglepetést
jelentett számunkra ez az értékes ajándék, mely a Mezőkaszonyi Református Templomban lévő istentiszteletek
méltóságát fogja emelni.
A következő nap közös kirándulásra került sor, ahol
Beregszásszal, Huszttal és a
huszti várral ismerkedtünk
meg. Mély és felemelő benyomásokat és gondolatokat hagyott bennünk ez a találkozó
is. Balatonfüred és Mezőkaszony küldetési kibontakozása az egymással való kapcsolat megélésében teljesedhet ki.
Radvánszky Ferenc,
a Mezőkaszony–bótrágyi
Református Egyházközség lelkipásztora
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Görgey Gábort ünnepelték

Színek és hangulatok
Kádár Erika festőművész kiállítása a polgármesteri hivatal Folyosógalériájában látható.
Kádár Erika Csongrádon
nevelkedett, ma Csopakon élő
festő. Hitvallását Müller Pétertől vette: „Aki bölcsen él,
úgy dolgozik élete sorsán,
mint egy festő a képén, időnként hátralép, megnézi az
egészet, időnként közel hajol,
s a távlat emlékével kidolgozza a részleteket. Ha nem így
tesz, belevész a képbe”.
Erika a művészet iránti
tiszteletét, szeretetét már gyermekkorában magába szívta.
Iskoláit Hódmezővásárhelyen
végezte, ahol nagy hagyománya volt a képzőművészetnek. Gyakori látogatója volt a
művésztelepnek, családja is
kötődött a különböző művészeti ágakhoz, rokonai között
található templomi freskófestő, műgyűjtő és műkereskedő is.
Veszprémben a Szivárvány
rajzkörben ismerkedett meg
Kádár Tibor Príma-díjas festő-tanárral, akinek az irányítása alatt rajztudása sokat fejlő-



Fotó: Gazsi

dött. Ő ismertette meg a
szén-, a pasztell- és az olajfestés technikáival.
Alapító tagja a Csopaki
Alkotó Körnek, továbbá a
Szivárvány rajzkörnek, a Balatonfüredi Művészklubnak
és a Múzsa Művészeti Egyesületnek. Kísérletező festő,
több festészeti technikával
dolgozik.
Sok szép csendéletet festett, mostanában a tájképfestészet vonzza, mint mondta:
szereti a színek játékát. Kádár
Erika első önálló kiállításán a
Folyosógalériában január végéig több mint ötven alkotása
HSZA
látható. 

Több generáció
gyermekorvosa volt
82 éves korában elhunyt
dr. Hanyecz Rózsa. A szerény, halk szavú doktornő a
Szegedi Orvostudományi
Egyetemen végzett 1961ben. Munkáját Gyulán, a
gyermekkórházban kezdte.
1963-ban férjhez ment, így
került a Veszprémi Gyermekkórházba. 1965-ben szakképesítést szerzett csecsemőés gyermekbetegségekből.
1966-tól dolgozott Balatonfüreden, kezdetben szakorvosként, majd körzeti gyermekorvosként. Csakhamar a
város közismert személyisége lett. Szívesen váltott szót
bárkivel, ám egy pillanatig
sem kereste a népszerűséget.
Igazi doktornéni-példakép
lett, és képes volt többtucatnyi betegét számon tartani
évek múltával is.
Egész családgenerációk
ismerték, szerették. Számos
egykori „kis betege” unokáját is hozzá vitte. Nem egy
gyermek köszönheti életét
idejében felállított diagnózisának. Kedves, szerény, hihetetlenül türelmes magatartásával a legijedősebb gyermeket is meg tudta nyugtatni.
Rendelőjében a legnagyobb
forgalom idején is békesség

honolt, mert mindenki tudta:
hiába ér véget a rendelési idő,
senkit nem hagy magára a
váróban.
Dr. Hanyecz Rózsa munkatársai előtt is köztiszteletnek örvendett, tanácsait,
utasításait elfogadták, megszívlelték, a város több kitüntetéssel ismerte el munkáját.
Szakmai feljebbvalói is elismeréssel szóltak hihetetlen
munkabírásáról, türelméről,
de mindenekelőtt kiemelkedő
szaktudásáról. Lelkesen fogadta be az újításokat, s közel
nyugdíjas korához a számítógéppel is megbarátkozott.
2002-ben ment nyugdíjba,
lassan kikerült a város vérkeringéséből, most pedig végleg távozott.

Görgey Gábor kilencvenéves lett. A Kossuthdíjas író, költő alapító
tagja volt a huszonhét
éve prosperáló Quasimodo költőversenynek.
Születésnapja alkalmából a műveiből összeállított irodalmi műsorral
köszöntötték a Vaszary
Galériában, ahova
feleségével, Iván Ildikó
operaénekessel érkezett.
Volt, aki miniszter úrnak
szólította, de legtöbben csak
Gáborként léptek oda a korát
meghazudtoló szellemi és fizikai frissességű íróhoz, aki
csaknem egy évszázadot nézett végig fürkésző, nyitott
szemmel. Szakmai pályája
során írt prózát, verset és drámát, megmerítkezett a színház, a film, az újságírás és a
televíziózás sokak által irigyelt világában, s egy évig
miniszterként a nemzeti kulturális örökség fölött őrködött.
Az eddig megélt élete azonban nem csak a rivaldafényről
szólt. Húszévesen meg kellett
szakítania a Pázmány Péter
Tudományegyetemen elkezdett német–angol szakos tanulmányait, egy év múlva
pedig kitelepítették. Ezt az
élményt dolgozta fel a Galopp
a Vérmezőn című drámájában.
Gazdag életének régóta része
a Balaton és Füred.

Görgey Gábor korát meghazudtoló szellemi és fizikai frissességnek örvend
– Balaton-szerelmes voltam és vagyok. Szívesen jártam a szigligeti alkotóházba,
ami egyébként valaha Esterházy-birtok volt. Erre mondta
1990-ben Esterházy Péter író,
hogy földet vissza nem veszünk. A hatvanas évek elején
váratlanul épp akkora összeghez jutottam, amiből meg
tudtam venni ott egy darabka
földet. Volt egy kis pince is,
úgyhogy egy ideig szőlősgazda is voltam, nemcsak író. De
Szigligetre Füreden át vezet az
út, és itt mindig meg kellett
állni Lipták Gábor miatt, aki
nem könyveket gyűjtött, ha-

nem írókat. Lipták mindig
megtudta valahogy, ha megállás nélkül mentünk Pestre,
és óriási patáliát csapott. Méltó folytatás, hogy a villájában
most fordítóház működik.
Hihetetlenül nívós társaság
vett bennünket körül Füreden,
Ilyés Gyulától kezdve
Keresztury Dezsőn át Borsos
Miklósig – emlékezett vissza
Görgey Gábor.
– A városnak valahogy
mindig olyan patrióta polgármesterei voltak, akik imádták
és fejlesztették Füredet. A jelenleg is regnáló Bóka Istvánnal is nagyon jó viszonyban

vagyok, annak ellenére, hogy
egy másik oldalhoz tartozó
kormány tagja voltam. Az
Anna-bálokat ugyancsak sűrűn látogattuk, mert az egyetlen lányomat Annának hívják.
Szinte felsorolhatatlan az a
szál és kötődés, ami engem
Balatonfüredhez fűz, s remélem, hogy amíg élek és mozogni tudok, itt tölthetem a
szabadidőmet – tette hozzá
Görgey.
Az ünnepelt az őt fogadó
taps hallatán azt mondta, hogy
ha tudta volna, hogy ez ekkora siker, előbb lett volna kilencvenéves. 
BFN

Január végéig látható Az éltető víz
című tárlat a Vaszary Galériában
A nagy érdeklődésre
való tekintettel január
végéig meghosszabbították a Vaszary Galériában látható Folyók,
tavak, tengerek – Az
éltető víz című kiállítást.
A közel nyolcezer
látogatót vonzó, nemzetközi művészeket is
felvonultató tematikus
kiállításról egy szakavatottat, Topor Tünde
művészettörténészt
kérdeztük.
Topor Tünde művészettörténész, az Artmagazin főszerkesztője Winkler Nórával közösen kétszer is tartott rendhagyó tárlatvezetést a kiállításon.
– Rengeteg lehetőség van
ebben a kiállításban, egy nagyon jó anyagot állított össze
Plesznivy Edit, akit irigylek is
azért, hogy a Szépművészeti
Múzeum és Nemzeti Galéria
anyagából válogathatott a
tárlatra. Olyan értékes és érdekes képek szerepelnek a kiállításon, amelyeket alig ismertünk. A tárlat nagy erénye,
hogy nemcsak arra ad lehetőséget, hogy a vízzel kapcsolatos témákról, a víz ábrázolásának lehetséges módozatairól
beszéljünk, hanem általa kirajzolódik egy művészettörténeti vonal is – így Topor Tünde.
A Folyók, tavak, tengerek
– Az éltető víz című tárlat a
Rippl-Rónai József-kiállítás

mellett – a maga közel nyolcezer látogatójával – a galéria
egyik legnépszerűbb anyaga.
Több nagy név is szerepel a
kiállításon, a francia remekművek mellett egyebek között
Benczúr Gyula, Csók István,
Vaszary János, Mednyánszky
László, Munkácsy Mihály és
Szinyei Merse Pál alkotásai is
láthatók a galériában.
– Nem lepett meg, hogy
sokan látogatják a kiállítást, a
téma és a kiállított művészek
névsora is vonzó. Nagy igény
van az olyan népszerű, tematikus kiállításokra, amik a
modern festészetet mutatják
be, de még a laikusabb közönség számára befogadható módon. Azt is érdemes kiemelni:

igen ritka, hogy egy hazai,
főleg vidéki kiállításon feltűnjön egy Gustave Courbet-kép,
ami fantasztikus érték. A
Vaszary Galéria úgy működik,
mintha egy rangos múzeumnak lenne az egyik kiváltságos
bemutatóhelye – fogalmazott
Topor Tünde, aki szerint Az
éltető víz kiállítás egy identitást erősítő tárlata a galériának, hiszen a vizekről szóló
tematikus anyagnak hol máshol lenne jó helye, mint a
Balaton-parti galériában.
– A Vaszary Galéria magasra pozicionálta magát az elmúlt években, ebben nagy
segítség volt, hogy a Szépművészeti Múzeum átalakítása
miatt több alkalommal is be-

mutathatták a múzeum rangos
anyagait. Ugyanakkor nem
hagyatkoztak csak erre, a saját
kiállítások is átgondolt, minőségi tárlatok voltak. Népszerű
kiállításokkal megalapozták a
galéria ismertségét, közönséget szereztek maguknak, majd
jöhetett a missziós tevékenység, a kortársak bemutatása.
A kiállítást a következő hónapokban is rendhagyó tárlatvezetések kísérik, illetve múzeumpedagógiai programok is
kapcsolódnak a január végéig
látogatható tárlathoz.
A Vaszary Galériában márciusban nyílik új kiállítás,
amely a hazai legjobb kortárs
képzőművészek alkotásaiból
válogat majd.
MT
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Taekwondósok érmei

Ausztriában nyolc ország
(Ausztria, Csehország, Horvátország, Németország, Magyarország, Moldova, Svájc,
Szlovákia) részvételével rendezték meg november 9-én az
V. Black Belct Cupot, amelyen
a füredi taekwondoklub versenyzői is részt vettek.
A gyermek kategóriában
Horváth Zsófia formagyakorlatban bronzérmet és küzdelemben szintén harmadik helyezést ért el. A serdülőknél
Horváth Dávid formagyakorlatban bronzéremig jutott.
Kürönya Márton küzdelemben a döntőig fölényesen nyert
mérkőzéseivel jutott el, majd
megérdemelten szerzett aranyérmet. A felnőttek között Tatay
Judit szintén kiváló eredményt
ért el küzdelemben, bronzérmet szerzett. A sikeres balatonfüredi TKD klub edzője
BFT
Vajky László.

Az Arácsért Alapítvány ebben az
évben is megjelentette a jövő évi
Arácsi Naptárat, amely a népházban is
kapható. 
BFN

A legolcsóbb utazási
iroda az irodalom

Elismerés a közbiztonság védelméért
A Balaton Fejlesztési Tanács decemberi ülésén adták
át a Balaton Régió Közbiztonsági Testülete által alapított A
Balaton Régió Közbiztonságáért Díjat.
2019-ben a beérkezett javaslatok értékelése után a bírálóbizottság döntése alapján
a díjazottak: Beck Péter rendőr őrnagy, őrsparancsnok
(Marcali Rendőr-főkapitány-

Megjelent
a naptár

ság Közrendvédelmi Osztály,
Balatonkeresztúr Rendőrőrs),
dr. Horváth István rendőr ezredes, kapitányságvezető
(Keszthelyi Rendőrf őkapi
tányság) és Hegedűs Szabolcs
tűzoltó zászlós, (Veszprémi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság).
Hegedűs Szabolcs már 15
évesen – a Balatonfüred Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

FELHÍVÁS
Főiskolai, egyetemi hallgatók
figyelmébe!
A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési, Oktatási, Sport- és Idegenforgalmi Osztálya felhívja a felsőoktatásban tanuló tehetséges
balatonfüredi fiatalok figyelmét Balatonfüred Város
Önkormányzatának 2000. február 24-én alapított
városi ösztöndíjának következő fordulójára.
Az ösztöndíj-elbíráló bizottság döntése alapján
félévente tíz – kiváló tanulmányi eredményével kitűnő –, legalább öt éve életvitel szerint Balatonfüreden tartózkodó, első diplomája megszerzése céljából egyazon felsőoktatási intézményben tanuló főiskolai, illetve egyetemi hallgató kaphatja meg az
ösztöndíjat.
Az ösztöndíj többször elnyerhető, de egymást követő félévben nem.
A hallgatók a pályázatokat a kérelemmel, a hozzá
tartozó adatlappal és mellékletekkel együtt
2020. március 5-ig
nyújthatják be a művelődési, oktatási, sport- és
idegenforgalmi osztályra.
A pályázatokat – a 17/2015.(V.29.) Kr. sz. rendelet
2.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján – 2020. április 4-ig bírálja el a bizottság. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést
kapnak.
Tájékoztató a melléklettel a művelődési, oktatási,
sport- és idegenforgalmi osztályon (19-es iroda)
kérhető, illetve a www.balatonfured.hu honlapról, a
városháza Aktuális/Hirdetmények/Pályázatok menüpont alatt tölthető le.
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
Művelődési, Oktatási, Sportés Idegenforgalmi Osztálya

ifjúsági tűzoltójaként – ismerkedett a tűzoltó pályával.
1997-ben a Balatonfüred Város Önkormányzati Tűzoltósága megalakulásakor került
a tűzoltóság állományába
gépjárművezetői beosztásban.
Balatonfüred Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületében öt
évig látott el elnöki tisztséget.
Magas szakmai tudásával, el-

hivatottságával kiérdemelte,
hogy a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától A 2016. Év
Veszprém Megye Önkormányzati Tűzoltója elismerést
kapott, valamint 2019-ben a
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata által adományozható Az Év Veszprémi
Tűzoltója címet vehette át.
BFN


Ismét elindult
az építészeti díjpályázat
A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a Balatoni Szövetség (BSZ) – a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkársága támogatásával – immár második
alkalommal felhívást tesz közre
Az Év Balatoni Háza 2019 díj elnyerésére
2018-ban első alkalommal került lebonyolításra Az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázat, melyre 19 pályamű érkezett be.
A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése a tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton környezetében épített példaértékű épületekre. Az Év
Balatoni Háza 2019 díjra lakóházzal, középülettel és gazdasági/üdülő épülettel lehet pályázni.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén megépült olyan –
2013. január 1. után használatba vett – épületekkel lehet
pályázni, melyekkel szemben építésfelügyeleti eljárás nem
indult. Pályázni olyan belföldi természetes magánszemély
(építész tervező) tud, aki a pályázatra benyújtott épület terveit saját nevén jegyzi, a tervezéshez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, valamint a pályázat feltételeit elfogadja.
A bírálatot nyolc tagból álló szakmai bizottság végzi, melynek
tagjait a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar
Építész Kamara, a Somogy Megyei Építész Kamara, a Zala
Megyei Építész Kamara, a Magyar Építészek Veszprém
Megyei Kamarája, a Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség delegáltjai alkotják.
A pályázat díjazása:
Az Év Balatoni Háza 2019 díj három kategóriában kerülhet
kiosztásra:
– Az Év Balatoni Lakóháza 2019
– Az Év Balatoni Középülete 2019
– Az Év Balatoni Gazdasági/Üdülő épülete 2019
A díjazás pénzjutalom és az adományozást igazoló oklevél.
A díjazásra összesen bruttó 1 millió forint áll rendelkezésre.
A díj átadására 2020. első negyedévében kerül sor.
Részletes információk és a pályázati anyag benyújtása
azevbalatonihaza.hu honlapon.
Fabacsovicsné Kovács Krisztina,
a bírálóbizottság titkára

Az irodalom lényegesen
kevesebb reklámfelületet kap, mint a menő
autók, az aktuális
utazási kedvezmények
vagy a mélyhűtőből
kivett, gyorsan elkészíthető ételek. Hogy miért
érdemes mégis könyvet
vennünk a kezünkbe,
arról is beszélgettünk
Lackfi János József
Attila-díjas költővel
a Vaszary Galéria
őszi fesztiválján, ahol
irodalmi kalandozásra
hívta a közönséget.
– Hogy lehet az irodalomban kalandozni?
– Az irodalom alapvetően
egy kalandor műfaj: beleugrom valaki más személyiségébe, a fejébe, a vízióiba, a
világába. Bóbita, Bóbita
táncol – és az ember máris
táncol, akkor is, ha nem tudja, hogy ki az a Bóbita. Meg
se kell magyarázni neki, már
ott is van a sztoriban, pörögforog. Persze ott van a címben, hogy A Tündér, de ki
olvas címeket? Ez a történet
gyerekekkel, és más módon
ugyan, de felnőttekkel is
megosztható. Szerintem a
legolcsóbb és legmeredekebb utazási iroda, a legdurvább rafting az, amire fejben
vagyunk képesek. Az élet
bennünk van, bennünk lüktet
akkor is, amikor nem annyira figyelünk rá, de ha valaki
előhívja és frappánsan megmutatja, akkor ráismerünk,
hogy ez a C’est La Vie. Én is
láttam már, de így még nem
gondoltam rá.
Dürrenmatt azt mondja,
hogy mindenkinek van fantáziája, annak is, aki azt hiszi, hogy nincs. Cselgáncsedző voltam pár évig, és
szokták mondogatni a gyerekek, hogy nekem nincsenek
izmaim… Hidd el, van, és
egy kicsit lehet is rá gyúrni.
A képzeletünkkel is ez a
helyzet: az életünk megsokszorozásának az egyik legegyszerűbb és legkáprázatosabb módja. Sokszor attól
szenvedünk, hogy belepunynyadunk az életünkbe, de a
képzelet révén ki tudjuk tágítani, alkalmasint a végtelenig, ráadásul minden tudatmódosító szer nélkül. A képzelet a legdurvább drog, ami
határtalanul élvezhetővé teszi az életet, és nem azért,
mert azt mondták a coachok
meg a mindfulnessek, hogy
élvezzem, hanem azért, mert
a tudatunknak van egy természetes tágassága.
– Mikor és hogy érdemes
elkezdeni ezt a lelki fitneszt?

– A következő pillanatban. Holnap is el lehet kezdeni, de ugyanolyan eredményes lesz, mint a diéták esetében, mert a holnap sosem
érkezik el, mindig csak ma
van. Bárhol elkezdhető. A
feleségemmel például, ha a
postai sorban állás után jövünk kifelé, és mondom
neki, hogy: Láttad azt a nőt,
mi volt a szatyrában, és azt a
férfit, aki a fülét vakarta? A
feleségem is érzelemgazdag,
csak épp nem fürkészi an�nyira a világot. Ha ma kinyitom a szememet és elkezdek
ráfókuszálni, akkor egy kicsi
erőnléti edzéssel ez hamar
működni kezd.
– Mikor jött rá arra a
képességére, hogy stand upmódon mesél az irodalomról?
– Fokozatosan. Az is befolyásolt, hogy ez elkezdte
az embereket érdekelni. A
tíz-tizenöt évvel ezelőtti
írásaimat, ha ma kiteszem a
közösségi oldalamra, akkor
lelkendeznek rajta, hogy
naponta ennyi minden hogyan tud eszembe jutni. Ez
inkább a láthatóság kérdése,
meg az évek és a kilométer.
Ha az embernek évente van
száz-százötven-kétszáz fellépése, mellette pedig teljes
állásban tanít az egyetemen,
az nyilván sokat köszörül
rajta. Az egyetem óriási tréning volt, kiteljesítette a
színpadi alkatot.
A kétezres évek elején
mély víz volt a Kalákával
bejárni Franciaországot:
konkrétan emlékszem rá,
amikor a Sorbonne Egyetem
auditóriumában hatszáz,
zömmel francia ember előtt
– Descartes és Pascal szobra
alatt – léptünk fel, hogy az
érdeklődők egy kis kondenzált magyar irodalmat kapjanak. Ez nekik érthetően nagyon egzotikus volt, ahogy
nekünk például egy albán
költő és a verseit megzenésítő zenekar lenne. Az az érzésem, hogy egy átlagos intelligenciájú francia jelentősen
többet tud a magyar költészetről és irodalomról, mint
egy magyar tud az albánról.
Vagy amikor a Lovasi Andrással közös lemezünket
bemutattuk Komáromban:
négy-ötszáz ember, aki rockkoncertre jön, felmenni eléjük a színpadra… – biztos
voltam benne, hogy ki fognak fütyülni… Valóban fütyültek, de azért, hogy folytassam. Ráálltak arra, hogy
a költészet és az irodalom
nem feltétlenül a halálos
unalomról szól.

Mórocz Anikó
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Érdi Mária
idén is
a legjobb lett
Érdi Mária zsinórban
hetedszer lett az év
legjobb női vitorlázója.
A tokiói olimpiára
készülő vitorlásversenyző a díjátadón nem
vehetett személyesen
részt, hiszen jelenleg
Ausztráliában edzőtáborozik. A díjat Fluck
Benedek, az MVM SE
elnöke vette át.
A laser radial hajóosztályban versenyző magyar klas�szis a Magyar Vitorlás Szövetség díjkiosztó ünnepsége után
elmondta, megtiszteltetésnek
tartja, hogy 2019-ben is ő
kaphatta a legjobb női versenyzőnek járó díjat.
– Annak ellenére, hogy
zsinórban hetedszer lettem az
év legjobbja, mindössze kétszer tudtam személyesen átvenni a díjat. Jelenleg is Mel-

bourne-ben vagyok, és edzőtáborozom. Minden évben
nagyon fontos számomra ez a
díj, de úgy gondolom, hogy az
elmúlt években és idén is sokat
tettem, tettünk azért, hogy
nemzetközi vizeken is odafigyeljenek a teljesítményemre
– nyilatkozta Érdi Mária, aki
a második olimpiájára készül.
– Idén már csak edzőtáborok lesznek Ausztráliában. A
tervek szerint december 14-én
megyek haza, aztán 28-án ismét visszajövök Melbournebe, ahol egészen a február végi
világbajnokságig kint leszek
– mondta az idei tervekről Érdi
Mária. 
BFN
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Kis Ákos edzőként is sikeres
Sokszor rögös út vezet
egy mégoly sikeres
játékos-pályafutás után
is a civil életbe. Akkor is
előfordul ez, ha a sportága mellett maradhat
civilként a versenyző.
Kis Ákos esetében ez
a váltás szinte észrevétlenül következett be.
Egyik napról majdnem
a másikra került a
kézilabda helyett síp
a kezébe. Ráadásul
amilyen sikeres volt
a játékos-pályafutása,
ugyanolyan hamar
bizonyított edzőként is.
Kis Ákos 2008-ban kötelezte el magát Balatonfüredre.
Többszörös magyar bajnokként, kupagyőztesként, sokszoros válogatottként, Eb- és
vb-szereplőként, hétévnyi
spanyolországi idegenlégióskodás után tért haza. Haza,
mert játékos-pályafutása Magyarországon mindig is Veszprém megyéhez kötötte, csak
most a megyeszékhely után a
Balaton partjára tette át a székhelyét. Füreden meghatározó
játékosként számítottak rá, és
nem is csalódtak. Egyik vezére volt a bajnoki és kupabronzérmeket szerző, a nemzetközi porondra is kilépő
együttesnek. Csapatkapitányként hagyta abba a játékot,
talán kicsit váratlanul, nem is
csak jószántából. De másnap
már beállt Kárpáti Krisztián
mellé a füredi utánpótlás nevelésébe. Hamar kiderült,
hogy nagyon is megy neki ez
a munka, jöttek a szép eredmények, a sikerek, az elismerések.
– Kezdjük ezzel az átállással. Nagyon hirtelen történt
minden. Nekünk, kívülállóknak legalábbis így tűnt. Játékosként számoltunk veled, aztán ott ültél a serdülők kispadján. Neked is ilyen hirtelen volt
a váltás?
– Az előző szezonban a
harmadik helyezést szereztük
meg a bajnokságban. A szezon
végén leültünk Csima László
elnök úrral beszélni a jövőmről. Abban maradtunk, hogy

Kis Ákos a fiatalok gyűrűjében
még egy évig segítem a csapatot mint játékos, de közben
elkezdek foglalkozni az utánpótlásban a fiatalokkal.
Abban az évben új vezetőedző érkezett a BKSE kispadjára, és vele együtt több új
játékos is. Átalakulóban volt a
csapat. A már kellő tapasztalattal rendelkező saját nevelésű játékosok és az érkezők
csapattá formálása lett a fő
feladat, hogy teljesítsék a klub
elvárásait. Szerettem volna
végigvinni az évet, de közbejött egy sérülés, és közben
a csapat is kezdett összeállni.
Úgy gondoltam, 39 évesen itt
az ideje a visszavonulásnak.
– Tudatosan készültél az
edzői pályára, vagy megragadtad az alkalmat, és beleugrottál a mély vízbe?
– A tervem az volt hogy a
sport közelében maradjak.
Adódott a lehetőség, hogy a
2000-es korosztállyal kezdjek
el dolgozni mint edző, hát
belevágtam. Úgy alakult, hogy
Kárpáti Krisztiánnal kettőnkre
maradt az egész utánpótlás,
így a a „sajátjaim” mellett be
kellett szállnom segíteni az
idősebbek mellé is. Emellett
a vezetőség sokszor kikérte,
kikéri a véleményemet a felnőttcsapattal kapcsolatosan is.
Ennek külön örülök, mert
érzem a bizalmat, és így a

Fotó: Szente Benjámin

klub egész tevékenységére
nyílik rálátásom, és segíteni is
tudok.
– Amilyen határozottan
irányítottad a védelem oszlopaként a füredi hatos falat, az
edzői kispadon is ugyanilyen
határozottan kezdted. Belülről
is így élted meg?
– Ezt másképp szerintem
nem is lehet csinálni. A mi
kezünk alatt – itt, Füreden – a
srácok a középiskolai tanulmányaik alatt dolgoznak. Ez
csupán 4-5 év. Mire leérettségiznek vagy megszerzik a
szakképesítésüket, meg kell
tudni mondani nekik, hogy
milyen szintre tudtak elérni.
Ebben a játékosnak és az edzőnek is sok munkája van, ezeket
az éveket nem lehet ellazsálni,
mert egyszeriek és megismételhetetlenek. Ez a szint lehet
NB I-es, NB I/B-s, de akár
válogatott szint is.
– Nemcsak a serdülők kerültek a kezed alá, hanem
Krisztián mellett ott ültél az ifi
és az NB I/B-s csapat padján
is. Megkönnyítette ez a munkádat, vagy mondhatjuk, hogy
teher alatt nő a pálma?
– Mindenféleképpen megkönnyítette. Kárpáti Krisztián
kiváló szakember. Fiatal kora
ellenére rengeteg edzői tapasztalattal rendelkezik. Mivel
szakmai elképzeléseink az

első pillanattól egybeestek, jól
tudunk együtt dolgozni.
– Talán játékos-pályafutásodnál is gyorsabban jött a
siker, hiszen kezdő edzőként
bajnokok lettek a serdülőid, és
ugyanabban az évben a bajnok
ifik másodedzője is lehettél.
Ráadásul megkaptátok a Hónap Műhelye elismerést is.
Nem került azonnal nagyon
magasra a léc?
– Nagyon örültem, amikor
egyazon szezonban sikerült a
serdülő- és az ificsapattal is
megnyernünk a bajnokságot.
De számomra ugyanakkora
örömöt okoz, amikor a játékosoknál egyenként látom a fejlődést. Ez lehet akár egy edzésen belül is, vagy amikor a
felnőttbajnokságban is meg
tudják állni a helyüket, vagy
egy serdülőkorú az ifiknél. De
sokat jelentenek az ellenfél
edzőinek visszajelzései is. Az
utánpótlásban legfontosabb az
egyén fejlődése, hiszen nem
csapatként lépnek majd
felnőttszintre, hanem egyesével, posztonként és általában
nem is egy csapatban. Persze,
ha a csillagok állása is úgy
akarja, akkor akár bajnokságot
is nyerhetsz, ami nagy boldogság és nagy lökés a pályájukon
és a pályánkon.
– Az iskolapadba is beültél,
megszerezted a szakedzői címet. Segítette gyakorlati munkádat az elmélet? Merre tovább az edzőképzésben?
– A kézilabda és a szorosan
hozzá kapcsolódó tudományágak olyan rohamosan fejlődnek, hogy ha valaki nem képzi
magát, akkor pillanatok alatt
lemarad. Egyedül, önmagában
egy edzőnek már esélye sincs
mindenre figyelni. Ha időm
engedi, szoktam nézni 10, 20,
30 évvel ezelőtti felvételeket,
és sokszor elmosolyodom a
látottakon. A következő években szeretném a mesteredzői
címet is megszerezni.
– A napi munkád kora reggel kezdődik, hiszen az iskola
előtt edzéssel indul a srácaid
programja. Aztán délután
folytatódnak a tréningek. Közben adminisztráció, az ellenfelek feltérképezése, videózás,

taktika kidolgozása, kapcsolattartás szülőkkel, tanárokkal, mindeközben a korosztály
figyelése, „becserkészése” és
Füredre csábítása a tehetségeknek. Aztán heti átlagban
három meccs, ahol te vezényled a csapataidat. No meg, ha
tudsz, besegítesz az NB I/B és
az ifi I meccsein. Hogyan fér
bele mindez az idődbe?
– Logisztika, logisztika és
harmadszor is logisztika.
– Jó, hogy említed a logisztikát. Nem csak edzőként kell
helytállnod, hiszen családapa
is vagy. Lányod iskolás, fiad
óvodába jár, feleséged is dolgozik, ráadásul nem is Füreden laktok. Ehhez is komoly
logisztika kell minden napra.
– Néha nehéz összeegyeztetni a dolgokat, de otthon is
„jó csapat vagyunk”. Enélkül
a kispadon se tudnék teljesíteni.
– Adjunk helyet a reklámnak is. Te miért ajánlanád egy
fiatal kézisnek, hogy Füreden
képeztesse magát?
– Talán a legfontosabb,
hogy a Lóczy gimnáziummal
és a Szent Benedek iskolával
van szoros együttműködésünk. A játékosaink amellett,
hogy sportban megpróbálják
kihozni magukból a legtöbbet,
szakmát szerezhetnek és felkészülhetnek a további tanulmányaikra. Füred kisváros, itt
mindenki szem előtt van, nem
lehet elveszni. Rendelkezésünkre áll több sportcsarnok
és erősítőterem, van városi
uszodánk. Ezeket a nap bármelyik időszakában tudjuk
használni. Remek, mondhatni
osztályon felüli a szállásuk,
napi háromszori éttermi étkezés áll rendelkezésükre. Előtérben van nálunk a háttér is:
erőnléti, fizikoterápiás szakemberek, nagy tapasztalatú
sportorvos segíti a munkánkat.
Minden játékosnak biztosítjuk a fejlődéséhez éppen szükséges játéklehetőséget különböző korosztályos bajnokságokon túl a felnőtt harmadik,
második és – ha tehetségük
úgy hozza – az első vonalban,
sőt, akár a nemzetközi színtéKirály G. István
ren is.

Őszi bajnok a balatonfüredi futballcsapat
Az MTD Hungária
Veszprém megyei első
osztályú férfi felnőtt
labdarúgó-bajnokság
őszi szezonjában az élen
végzett alakulat nem
titkolt szándéka, hogy
eggyel magasabb szintre
kerüljön a magyar
labdarúgásban. Félig
már megtette az ehhez
fontos lépéseket a klub,
hiszen az élen telelhetnek a piros-fehérek.
Thomas Sowunmi vezetőedző a tavalyi bajnoki 2. helyezés után is maradt a pirosfehérek mestere, viszont a
csapat átalakult, sokan távoztak és még többen érkeztek.
A BFC magabiztosan nyerte meg az őszt, egy előrehozott

A füredi alakulat ismét az NB III-ba készül
tavaszi fordulót is beleértve
jelenleg 45 pontja van, 15
győzelemmel és mindössze
egy vereséggel jutottak el ehhez a kiváló teljesítményhez.

Az egész mezőnyben a legtöbb gólt rúgták (70-et), és a
legkevesebbet kapták (6-ot).
A csapat legtöbb gólját
Szabó Bence szerezte (14-szer

Fotó: Hada Lizett

vette be az ellenfelek kapuját),
a második hellyel Bene Zsombor büszkélkedhet 12 találattal, a dobogó alsó fokát pedig
Mátó Gergő foglalja el a maga

8 góljával. A csapat öt ponttal
előzi meg a 2. helyezett Ajka
Kristályt és 8-cal a 3. helyen
álló Tihanyt, akiktől származik az a fájó vereség, ami miatt

nem százszázalékos a gárda
őszi teljesítménye. Ennek ellenére az elmúlt évek legsikeresebb ősze volt ez a Sowunmile- génység számára.
A 2019-es évet előrehozott
tavaszi fordulóval zárták, Sümegen 5-0 arányban diadalmaskodtak a tópartiak. A füredi alakulat arra készül, hogy
télen tovább erősödjön és a
hiányposztokra igazoljon, hiszen már nem veszíthetnek
pontokat, ha meg akarják tartani a biztos elsőségüket és
bajnokcsapatot szeretnének
ünnepelni, majd az esetleges
osztályozót is sikerrel vegyék,
ugyanis a csapat és szurkolói
már nagyon várják, hogy ismét az NB III-ban szerepelhessenek.
Csákvári Marcell
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