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Gyerekek rajzai és véleménye
az ünnepről, csokorba fűzve.

Melléklet, 1–4. oldal

Adventi gyertyagyújtás Füredi lehet

az ország fája?
A Koloska-forrásnál áll
az a hatalmas, jellegzetes alakú fűzfa, amely
részt vesz az Ország fája
elnevezésű versenyen.
Az Arácsért Alapítvány
Kuratóriuma nevezi be
az országos versenybe
az egyedi fát, mindenki támogatására számítanak.

– Egy rádióműsorban hallattam az Ország fája versenyről, amelyet idén egy pécsi
mandulafa nyert meg, mintegy
ötezer szavazattal. Innen jött
az ötlet, hogy jövőre induljon
a város is egy ilyen kezdeményezésen. Arra gondoltam,
ennyi voksot vagy még egy

A versenyben ugyanis a fa
kora, szépsége és mérete mellett kiemelt fontossággal bír,
hogy kötődik valamilyen
egyedi történet a fához, ami
kifejezi, miért fontos a fa jelenléte az adott közösségnek.
Az Arácsért Alapítvány
Kuratóriuma a festoiaracs@
gmail.com e-mail címre várja
a Koloska-völgyi fáról szóló
történeteket, üzeneteket, ötleteket. A január 6-ig beérkező
levelek szerzői egy-egy 2019es Arácsi Naptárt kapnak
ajándékba.
Az Ökotárs Alapítvány
2010-ben csatlakozott az eredetileg Csehországból indult
Év fája verseny ötletéhez. A
kezdeményezés a közvetlen

Advent első vasárnapján a Balaton Szabadidő- és Konferencia-központban az első gyertyát Kiss Vivien – mint kisangyal –
gyújtotta meg Pálffy Károlyné képviselő, bizottsági elnök és dr. Bóka István polgármester segítségével. A háttérben az esten
fellépő táncosok egy csoportja látható 
Fotó: Gazsi

Jelentős beruházások indulnak
Több nyertes pályázata
van a városnak, látványos és fontos városfejlesztési beruházások
valósulhatnak meg
a jövő évben.
A drasztikus építőipari áremelés miatt azonban az önkormányzatnak a vártnál lényegesen több önerőt kell
biztosítania a beruházásokhoz, ezért rangsorolni kell a
fejlesztéseket – hangzott el a
közmeghallgatáson. A felső
városrész rehabilitációja élvez
prioritást, kiemelten fontos
még a Lóczy gimnázium régóta várt felújítása, illetve a
városi könyvtár bővítése,
modernizálása.
Jövőre több jelentős beruházás kezdődhet el, tovább
folytatódik a városfejlesztés.
Tucatnyinál több pályázaton
nyert a város, ezúttal azonban
nem a turisztikai programokon van a fő hangsúly. A nagy
projektek közül is kiemelkedik a felső városrész rehabilitációja. Az egymilliárdos zöld
program keretében a fehér
templom és az evangélikus
templom közötti leromlott
állapotú városrész újul meg. A
cél egy új városközpont kialakítása.
Az ingatlankisajátítások
már javában zajlanak, az építési tervkoncepció is kész van,
kisebb módosítások vannak
még hátra. A munkálatok várhatóan jövő szeptemberben
kezdődnek.

Már hónapok óta folyik a
Zákonyi sétányon álló mélygarázs fölötti területen az
építkezés, itt nyárra pihenőpark létesül. Információs iroda, kiállítótér, kortárs galéria,
vendéglő, üzlethelyiségek,
valamint egy telente, szezonálisan működő jégpálya épül.
Fontos beruházás ez, mert a
kulturális és kereskedelmi
szolgáltatások révén a terület
integrálódhat a város szövetébe – hangzott el a közmeghallgatáson.

nek. A Bejárható Magyarország program keretében a
kemping területén egy 140
férőhelyes kikötő épülhet.
Napirenden van a Brázay
strand, illetve a horgásztanya
egyhektáros területén egy
mindenki számára nyitott
közpark létesítése, ez a szezonban már használható lesz.
770 millió forintból a világörökségi helyszínek fejlesztésére kiírt program keretében megújul a reformkori városrész legrégebbi műemlék

Megújul, megszépül a leromlott állapotú felső városrész is
Szintén zajlik már a Balaton Szabadidőközpont szabadtéri színpadának modernizálása, amely mobil tetőt kap, és
megújítják a nézőterét, illetve
a kemping strandjának felújítása – ezek tavaszra elkészül-

épülete, az egykori Esterházykastély.
Szintén nyertes pályázat
révén elkezdődhet a városi
könyvtár felújítása és bővítése, az ígéret szerint ősszel már
egy modernizált épület várja

az olvasókat. Uniós forrásból
jövő év első felére megépül a
Lapostelki út elkerülő szakasza, itt egy öthektáros iparterületet is kialakítanak. A
Lóczy-barlangnál a nemzeti
park beruházásában látogatóközpont épül, a Budapesti
Műszaki Egyetemmel közösen pedig kutatás-fejlesztési
központ létesül a jelenlegi
innovációs központ fölötti,
1600 négyzetméteres ingatlanon.
Elkezdik az Arácsi út felújítását is, uniós pályázati
pénzből a város határáig kiszélesítik az utat, amely új burkolatot kap, kerékpárutat és járdát építenek, és kiváltják a
légkábeleket. A kemping előtti út is megújul, itt az egész
út- és járdarendszert felújítják,
folytatva a parti sétányt – sorolta a terveket Bóka István
polgármester a közösségi házban tartott fórumon.
– Talán ennyi nyertes pályázatunk még soha nem volt.
Jelentős fejlesztési lehetőségeink vannak, ráadásul a város
olyan területein, amelyekre
eddig kevesebb forrás jutott.
Nagyon fontos a felső városrész rehabilitációja, amely egy
régi ígéret és szándék, és nagyon várjuk a Lóczy gimnázium felújítását is. Ugyanakkor
vannak gondjaink, mert a
nyertes pályázatok zömének
költségvetése 2-3 éves, ami
akkor reális volt, ma már viszont nem az.
(Folytatás a 2. oldalon.)

kicsivel többet mi is össze tudnánk gyűjteni. Adta magát a
Koloska-völgy tisztásán álló
terjedelmes fűzfa, úgy gondolom, aki egyszer is látta ezt a
fát, soha nem felejti el – válaszolta kérdésünkre Fabacsovics Zoltán, a kuratórium
elnöke.
Első lépésként a különleges
fához kapcsolódó történeteket,
gondolatokat várják a kezdeményezők, később fotópályázatot is indítanak. A verseny
kiírása szerint a benevezett,
közterületeken álló fákról
majd csak jövő év nyarától
lehet internetes felületeken
szavazni, addig viszont össze
kell gyűjteni a kiválasztott
fához kapcsolódó történeteket.

környezetünkben élő fákra és
általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére igyekszik felhívni a figyelmet.
A versenybe bármely közösség nevezhet egy számára
kedves fát vagy facsoportot,
amelynek érdekes története
van. A benevezett fák közül
szakmai zsűri választja ki
azokat, amelyekről végül a
közönség online szavazással
dönti el, melyik nyerje el az
Ország fája címet. A győztes
fa várhatóan az európai versenyben is indul majd az Európai év fája címért. A nemzetközi versenyen eddig háromszor is magyar fa lett az első. 
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Óvónők, tanítók és
tanárok emlékeztek

programAJÁNLÓ
December 16., vasárnap

December 27., csütörtök

Vaszary Alkotóműhely
10.00 –13.00 Lesznai Anna
motív umai, keresztszemes
minta hímzése.
Adventi készülődés – családi
alkotófoglalkozás.
A Vaszary Alkotó Műhely
foglalkozása gyermekeknek,
családoknak. A programon
való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött.
Arácsi Népház
16.00 Arácsi karácsony

Anna Grand Hotel díszterem
18.00 Érdi Tamás és a Mendelssohn Kamarazenekar estje.
Műsoron Bach-, Mozart- és
Mendelssohn-művek.
Jegyár: 2500 Ft/fő, nyugdíjas/
diák: 1500 Ft/fő
Komolyzenei esték Balatonfüred koncertsorozat I. előadása
Ajándékozzon karácsonyra
hangversenybérletet!
Bérlet három előadásra: 5500
Ft/fő, nyugdíjas/diák: 3000 Ft/
fő
Arácsi Népház
A téli szünet túrája diákoknak!
Információ: Törőné Horváth
I l o n a +3 6 ( 3 0 ) 3 7 8 -1 2 31,
+36(87)788-456
János-napi boráldás

December 18., kedd

Folytatódott a három éve megkezdett értékmentő sorozat, amelyben a balatonfüredi életet meghatározó nagyvállalatok egykori dolgozói elevenítik fel korabeli emlékeiket. A helytörténeti egyesület szervezésében elsőként a Balatonfüredi Hajógyár,
majd a HungarHotels nyolcvan év feletti egykori munkatársait hívták kerekasztal-beszélgetésre, tavaly pedig az Állami Szívkórház nyugdíjasai tartottak élménybeszámolót. Legutóbb a 80 év körüli pedagógusok visszaemlékezéseit hallgathatták meg
az érdeklődők, amelyről a Füred Televízió felvételt is készített, így a sok emlék fennmarad az utókor számára is
BFN

Rangsorolni kell a fejlesztéseket
(Folytatás az 1. oldalról.)
A jelentős építőipari áremelkedés miatt a kalkuláltnál
sokkal nagyobb többletforrást
kell biztosítanunk ahhoz, hogy
megvalósulhassanak a fejlesztések. Hiába nyereséges a város gazdálkodása, hiába nőtt
az adóbevétel, nem tudunk
mindent finanszírozni. Muszáj
lesz rangsorolni a beruházásokat, eldönteni, mi az, amit
mindenképp meg akarunk
csinálni, aztán felállítani egy
prioritási sorrendet – vélekedett a közmeghallgatáson
Bóka István.
Lakossági kérdésre válaszolva a polgármester elmondta: egyelőre bizonytalan, hogy
mikor költözik el a városból
a TLC, és a cég milyen tevékenysége marad itt – az biztosnak tűnik, hogy a gyár telephelyét turisztikai célokra

A felsővárosi rekonstrukció tervkoncepciója már elkészült
kell majd felhasználni, hiszen
rendkívül értékes, komoly
partszakasszal rendelkező területről van szó. Szintén kérdésre válaszolva Bóka István

hangsúlyozta: tudomása szerint nincs napirenden a Tesco
melletti focipályák értékesítése és elköltöztetése, bár a
terület tulajdonosa a futball-

klub. A műfüves pálya esetleges értékesítéséről elvi határozatot hozott a képviselőtestület, mely szerint az ingatlanon kizárólag olyan fejlesztés valósítható meg, amely
önkormányzati célokat szolgál, és jelentős zöldterületet
biztosít.
A Forrás Sportpark fölötti
ingatlanon az önkormányzat
egy négyhektáros zöld terület
létesítését és sportpályák kialakítását tervezi, de itt még
nincs kialakult elképzelés.
A közmeghallgatáson szó
volt még a felső városrész
parkolási gondjairól, a polgármester szerint a városközpont
rehabilitációja során kialakítandó új, fedett parkoló sem
jelent majd erre megoldást, így
az önkormányzat tovább keresi a parkolóhelyek bővítésének lehetőségét. 
MT

Elismerések a szociális munka napján
A Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ és
a Városi Bölcsőde munkatársait köszöntötték a szociális munka napja alkalmából.
A Balatonfüred Szociális
Tevékenységéért kitüntetést
a Városi Bölcsőde szakdolgozója, Veress Jánosné
vehette át. Virággal köszöntötték a nyugdíjba vonuló
Morvai Jánosnét, valamint
a pályán kerek évfordulót
ünneplőket, Bocskayné
Kurucz Mónikát és Fodor
Nórát. Az ünnepségen
megköszönték Tompos
Mária és Perger Zoltánné
intézményvezetők egész éves
munkáját is 
BL

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

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

Fehér templom
18.00 Felnőtt kórusok karácsonyi hangversenye.
Ünnepi köszöntőt mond Hári
Lenke, Balatonfüred alpolgármestere.
Fellépő kórusok: Balatonfüredi
Evangélikus Gyülekezet Kórusa, Református Egyházközség
Énekkara, Balatonfüredi Római Katolikus Plébániatemplom Énekkara, Balatonfüredi
Radnóti Miklós Általános Iskola Tantestületének Schola
Kamarakórusa, Balatonfüred
Város Vegyeskara.
A kórusokat vezénylik: Szücsné Sallai Margit, Petheő Balázsné, dr. Peuserné Kis-Szölgyémy Gabriella, Zemenné
Horváth Orsolya
December 20., csütörtök

Kisfaludy Galéria
18.00 Könyvbemutató
Bodosi György: Itiner – Jeltől
Jelhez kalauzoló tájregény
December 21., péntek

Vaszary Galéria Kertje
16.00 Városi karácsony
Hangolódjunk közösen az év
legszebb ünnepére, díszítsük
fel együtt a város karácsonyfáját! Közreműködik: Király
Nóra, ének. Süteménnyel, forró
kakaóval és forralt borral várjuk vendégeinket!
17.00 Ajándék karácsonyi
tárlatvezetés a Vaszary Galériában.
December 22., szombat

Vaszary Alkotóműhely
10.00–13.00 Minden ágra egy
minta…
Lesznai An na motív umait
megismerve sétálunk a kiállítótérben, és a mintákból karácsonyfadíszt készítünk.
Adventi készülődés – családi
alkotófoglalkozás.
A Vaszary AlkotóMűhely foglalkozása gyermekeknek, családoknak.
A programon való részvétel a
Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött.
December 16., vasárnap

10.30 Forralt boros adventi
séták.
Indulási helyszín (gyülekező):
a kerek templom épülete előtti
tér, a séták minimum öt fő
esetén indulnak.
Jegyár: 2900 Ft/fő, nyugdíjas:
1900 Ft/fő (tartalmazza a 2 dl
forralt bort és az idegenvezetés
díját).
Infor máció, bejelentkezés:
Nagy Klaudia +36(30)6545779, seta@furedkult.hu

December 30., vasárnap

Vitorlás étterem
12.00 Vízparti forraltbor-parti
Infor máció: www.vitorlasetterem.hu
December 31., hétfő

Kisfaludy galéria
17.00 Szilveszteri Rádiószínház
Jegyár: 1500 Ft/fő, nyugdíjas/
diák: 1000 Ft/fő
Arácsi Népház
Arácsi szilveszter
Január 5., szombat

Vaszary Galéria
17.00–19.00 Finisszázs
17.00 Ugron Zsolna és Török
Petra, a kiállítás kurátorának
közös tárlatvezetésével búcsúzunk a Ki látott engem? –
Lesznai Anna és Zoób Kati
találkozása című tárlattól.
18.00 Irodalmi est. A kiállítás
szellemében Lesznai Anna,
Ady Endre és József Attila
költészete elevenedik meg.
A finisszázs programjain való
részvétel a Vaszary Galéria
belépőjegyének megváltásához
kötött.
Január 12., szombat

Katona a hóban emlékmű
(Esőhelyszín: közösségi ház)
9.00 Doni megemlékezés
Megemlékezés és ökumenikus
ima
Zsidó Kiválóságok Háza
17.00 A marslakók bölcsessége
Hargittai István akadémikus
előadása az öt világformáló
marslakóról
Kérjük, részvételi szándékát
előre jelezze az info@zsidokivalosagok.hu e-mail címen,
vagy a +36(87)782-592 telefonszámon.
Január 23., szerda

Anna Grand Hotel
Díszterme
18.00 Magyar hangok Európában – Az Auer Trió hangversenye.
A trió tagjai: Fülei Balázs zongoraművész, Kováts Péter hegedűművész, Varga István
gordonkaművész.
Jegyár: 2500 Ft/fő, nyugdíjas/
diák: 1500 Ft/fő
Komolyzenei esték Balatonfüred koncertsorozat II. előadása. Bérlet három előadásra:
5000 Ft/fő, nyugdíjas/diák:
3000 Ft/fő

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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Tárlat az első tizenöt év műveiből
Olyan ez az egész,
mint egy tündérmese!
A Kelet-Bakony egy kis,
eldugott falujában,
Bakonynánán él egy
kislány, aki még kukoricacsuhéból készít
magának babákat és
játékokat; aztán 13
évesen fölkerekedik,
otthagyja a szülőfaluját,
és eljut a Balaton
szépséges, varázslatokkal és titkokkal teli
északi partjáig. És ezt
követően saját erejéből,
erős belső késztetések,
vívódások és küzdelmek nyomán most itt,
Arácson, ebben a
hangulatos teremben
megtöltik a falat
a festményei.
Nem volt ez egy egyszerű
történet, nem volt ez egyenes
út. Akadtak bőven kanyarok
és akadályok, de a hajdanvolt
bakonynánai kislányt vitte
magával a töretlen hite, hogy
ő valamit adni szeretne az
embereknek. Valamit, amivel
örömet szerez nekik, ami szebbé teszi az életüket, ami alkalmasint elgondolkodtatja őket.
És eközben rácsodálkozott a
környezetére, a tó szépségére,
a lankás, erdő borította domboldalakra, s lépésről lépésre
kezdett megfogalmazódni
benne: ezeket kellene odaadnom mindenkinek. Mert észrevette, hogy a legtöbb ember
néz ugyan, de nem lát; nem
látja azt a sok csodát, amit ez
a táj önzetlenül átad számára.
Tizenöt évvel ezelőtt, 2003ban már tudta, hogy mit akar,

Héhn Zsuzsa és Gaál Antal a kiállításmegnyitón az Arácsi Népházban
csak az maradt még kérdés
számára: hogyan? S ha valaki
őszinte szívvel kérdez, akkor
a választ is megkapja. Már
akkor működött Csopakon a
Kádár Tibor festőművész által
vezetett képzőművész szakkör, vagyis adódott a megoldás: csatlakozik ehhez az alkotóközösséghez.
Azt gondolhatnánk, hogy
ezzel révbe is ért. Nos, igen is
meg nem is. Adottak voltak a
körülmények, az értő és segítő
szakmai irányítás, és a társak,
akik hozzá hasonló utat jártak
be, bár mindenki az egyéniségének megfelelő módon. De
ekkor kezdődtek a lelki vívódások is: hogy lehetnék még
jobb, mit kell tennem azért,

hogy mindenkinek megfeleljek. És hatalmas energiával
vetette bele magát az alkotás
sokszor gyötrelmes szépségeibe. Mostani látásmódja
alapján azt mondja: túl sokat
festett, mert mindenáron meg
akart felelni a külső elvárásoknak, sikerre törekedett. Aztán
az évek során – említettem,
tizenöt esztendőről beszélünk
– rádöbbent: az égvilágon
senki másnak nem kell megfelelnie, csakis önmagának.
Csak ez adhat olyan belső
békét és nyugalmat, ami kifogyhatatlan energiát biztosít
a továbbiakhoz.
A kérdésemre, hogy mi az,
ami a legtöbb gondot okozza
a munkája során, mi az, ami a

legnehezebb számára, az adott
válasza minden alkotó számára megfontolandó: az, hogy
önmagát, a saját belső énjét,
érzelmeit hogy vigye át a képekre. Hogy az a festmény ne
csak valaminek a másolata
legyen, hanem sokkal több
annál. Az ő életérzése is ott
legyen a színek és formák
pompás világában.
Azt mondja, sokat tanul a
korábbi hibáiból, s ez bölcsességre vall. Gyakran előveszi a
régebbi képeit, s elgondolkodik azon, ma mit csinálna
másképp. Ilyenkor döbben rá,
hogy a munkáival kapcsolatban mindig marad benne valami hiányérzet, mert mindig
talál valamit, amiről úgy gon-

Fotó: Gazsi

dolja, más módon, jobban is
meg lehetne oldani. Ez a belső
nyugtalanság készteti az utólagos javításokra, ami aztán
örömet szerez neki, mert valamin sikerül pozitív irányban
változtatnia. Egy kép akkor
van kész, ha megvásárolják és
elviszik – vallja. Akkor már
nincs vele több dolga.
Egy korábbi kiállításának
megnyitóján elhangzott az a
kifejezés: örömfestés. Igen, az
igazán őszinte alkotások így
születnek. Nincs szponzor, aki
feltételeket támaszt, nincs
megrendelő, akinek különböző kívánságai vannak, csak ő
maga van, az alkotó, a belső
késztetéseivel és a megvalósításhoz szükséges energiákkal.

Ilyenkor egészen biztos, hogy
valami egyedi, valami megismételhetetlen születik.
Ahogy szaporodtak a munkával töltött évek, úgy kezdett
kitárulkozni előtte a világ, s
mutatott meg egyre több titkot magából. Azt mondja, az
egyik legcsodálatosabb ajándéka ennek az időszaknak,
hogy megtanult látni – s ebben nagy segítségére volt a
tanára éppúgy, mint az alkotótársai.
A mai kiállítás valójában az
első számvetés az életében: az
első, alkotással töltött tizenöt
esztendő számvetése. Épp
ezért nem csak a legújabb
képeit hozta el ide nekünk,
hanem a régebbiek közül is
válogatott.
Egy korábbi riportban arról
beszélt, hogy lánykorában
sokszor ábrándozott róla: milyen csodás is lehet kiülni egy
panorámás erkélyre vagy teraszra, és senkitől sem zavartatva, palettával és ecsettel a
kézben elmerülni a táj adakozó szépségében. Nos, ez bizonyos mértékig megvalósult az
életében, bár a nyári időszak,
a munka, az üzlet megterhelő
számára. Ilyenkor, a feszített
körülmények között lehetetlen
az alkotásra koncentrálni, de
ezt az időhiány is kizárja. És
ilyenkor már az őszről álmodik, az elkövetkezendő csöndről, békéről és nyugalomról,
amikor végre átadhatja magát
annak, ami egyre inkább önmaga.
Héhn Zsuzsa kiállítása az
Arácsi Népházban január 12ig látható.

Gaál Antal

Vaszary-kézirat a világháborús kiállításon
Vaszary János kézirata
is látható az első világháború lezárása alkalmából rendezett füredi
kiállításon. Az egyoldalas gorlitzei emlékirat
egy füredi család tulajdona volt, majd a Füredkult vásárolta meg,
december 15-ig pedig
bárki megnézheti
a Kisfaludy Galéria
tárlatán.
A tótvázsonyi Kőpataki
(Steinbach) Antal (a portréképen) 1890-ben született. Gyerekkorában sokat tartózkodott
Balatonfüreden, szülőföldjének tekintette a várost. Katonasága alatt – kiváló német
nyelvtudása miatt – Ferenc
Ferdinánd trónörökös szolgálatába osztották be. 1914. június 28-án Szarajevóban jelen
volt a trónörökös elleni merényletnél.
A balatonfüredi Kisfaludy
Galériában az első világháború kezdetének 100. évfordulója alkalmából 2014. október
18-án nyílt meg a Háború van
most a nagy világban című
helytörténeti kiállítás az egykori balatonfüredi járás első
világháborús emlékeiből.
Előzetes felhívásra Balatonfüredről és több mint húsz

településről érkeztek az egykori hősök és áldozatok emlékét őrző adományok, a hátország életét bemutató dokumentumok. Családi emlékeik,
gyűjtéseik felajánlásával több
mint ötven magánszemély járult hozzá az akkori kiállításhoz, aminek a célja többek
között az volt, hogy egy olyan
civil kutatómunka induljon
meg, ami feltárja az őrzött
emléktárgyak eredetét, s ösztönzőleg hat az emlékek gyűjtésére és megőrzésére.
Balatonfüred és a hozzá
tartozó járási települések lakói
az első világháború idején
aktív részt vállaltak a frontokon a hadieseményekben és a

hátországban egyaránt. A sebesültek ellátására már 1914ben szükségkórház és hadikórház létesült a városban. 1916.
szeptember 6-án – hadi célokra – a református templom
harangjait is elvitték. A településeken még ma is őrzik az
egykori nagyapák, dédapák
háborús emlékeit.
A nagy háború lezárásának
századik évfordulóján, 2018.
november 10-én megnyitott
füredi kiállítás – az eredeti
törzsanyagot megtartva – a
helyi gyűjtőknek köszönhetően új anyagokkal bővült.
Látható egy családi hagyatékból előkerült fotósorozat
teljes, digitalizált anyaga: az

üveglemezeken a frontvonal
mindennapjait és a hadi eszközöket örökítette meg az
amatőr fotós. Az Osztrák–Magyar Monarchia területéről –
ezen belül az egykori Zala és
Veszprém vármegyéből – új
válogatásban mutatják be a
hadifogolytáborok fizetőeszközeit, illetve szinte teljes
sorozatban látható (44 darab
képből 43) a Magyar Királyi
Honvédelmi Minisztérium
fennhatósága alatt működő
Hadsegélyező Hivatal képeslapsorozata, valamint emléklapok, záróbélyegek és hadi
emlékbélyegek.
A „hivatalos” történelem
mellett elsősorban a szemé-

lyes történelemre, történetekre
épül a kiállítás, ami az egykori balatonfüredi járás területére vonatkozó dokumentumokat (levelek, képeslapok, fotók, újságok) és muzeális tárgyakat mutatja be, témakörönként segítve a tájékozódást.
Külön „fejezetben” tárgyalja
a kiállítás a világháború általános történetét, nevezetes
időpontjait, Magyarország –
ezen belül az egykori füredi
járás – szerepét a háborúban.
Kitüntetések, hadi eszközökből készített „ajándéktárgyak” teszik látványossá a
háború történetét. Interaktív,
számítógépes adatbázisban
kereshetnek a látogatók az

egykori járás hatszáz, Balatonfüred mintegy százötven katonájának adataira, akik részt
vettek a háborúban, megsebesültek vagy elestek. A kiállítás
hangzóanyagai között hallható
visszaemlékezés, irodalmi
részlet és magánlevél is.
A tárlat összeállítója, szakmai vezetője Tóth Györgyi, a
Lipták Gábor Városi Könyvtár
vezetője, akinek a munkáját
Bakonyi István történelem
szakos középiskolai tanár,
Elek Miklós, Némethné Rácz
Lídia és Tóth-Bencze Tamás
h e l y t ö r t é n é s z e k , d r.
Lichtneckert András levéltáros
és Rainer Pál muzeológus
segítette.  Mórocz Anikó
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Harmónia, tisztelet, tisztaság és csend
A címben szereplő négy
fogalom az alappillére
a japán kultúráját
meghatározó négyszáz
éves hagyománynak,
a teaceremóniának.
Európában jobbára
a hideg időjárás beköszöntével kerülnek elő
a teáscsészék, s az adventi időszak tartópillérei is lehetnének a címbeli fogalmak. Szabó
Lőrinc egykori tihanyi
házában beszélgettem
Simon Erzsébet porcelánművésszel 1700 éves
teafákról, aranyat érő
kannákról és fül nélküli
csészékről, amiket addig
kell nézi, amíg eggyé
nem válunk velük.
Simon Erzsébet porcelániparművész készített miniatúrákat az utolsó perzsa sahnak,
s egy reggelizőkészletre megfestette Napóleon és Wellington waterloói csatáját is. Stuttgartban él, de gyakran időzik
tihanyi házukban, ami korábban Szabó Lőrincéké volt.
– A teaceremónia – vagy
ahogy a japánok hívják: a
teaút – során senkit nem üdvözölünk külön, mert ott mindenki egyforma. Az benne a
szép, hogy senkinek nincs
rangja vagy különösebb pozíciója. Ugyan én nem vagyok
teaceremónia-mester, viszont
ismerem a különböző helyekről származó teákat, és a kannákról sokat tanultam a főiskolán. Szakmámat tekintve
porcelántervező vagyok, Herenden dolgoztam. Az iparművészeti főiskola porcelán szakán végigvettük a kannákat és
a csészéket, amiket később
terveztünk is. Figyelembe
kellett vennünk például a tea
karakterét, azt, hogy a kanna
megőrizze az illatát, a melegségét, és amikor kifolyik belőle a tea, az ne cseppenjen az
asztalra.
Szeretek a dolgok gyökeréig elmenni, így tudtam meg,
hogy a kannakészítésben a
kínaiak jártak elöl: a XII. század körül a teáskannáik az
arannyal egyenértékűek voltak. Kaptam egy kannát Kínából, ami az ország középső
részének sajátos agyagkitermelő vidékéről származik. Ez
az agyag porózus, de mégsem
engedi át a vizet, mert a kanna
belseje a teától egy filmréteget
kap, csakúgy, mint a szájüreg
is egy csésze tea után. Külszíni bányászattal termelik ki az
alapanyagot, és a maga természetességében használják.
Nagy becsben tartják, örökségbe adják a gyerekeiknek,
becsomagolják, és légmentesen tárolják – beássák a földbe
–, s akkor veszik elő, amikor
az utódok kerámiát akarnak
belőle készíteni. Ekkorra a
szerves részek már teljesen
elrothadnak benne, plasztikussá válik az anyag, és könnyű
vele dolgozni.
Az ő kannáik sose látnak
mosószert vagy mosókefét, azt
szokták mondani, hogy tíz év
után a kanna már maga teát ad.
Kívülről pedig úgy tartják,
hogy zsírozd be magad, vagyis dédelgesd, forgasd a kezed-

tik, lefedik, és a tető félrebillentésével isszák ki a teát.

Megtisztulás

Simon Erzsébet porcelánművész gyakran időzik
tihanyi házukban

ben, annyi elég neki, amennyi
a kezedről rajta marad, cserében pedig belesimul a tenyeredbe és melegíti azt.

Négyszáz éves
teáskanna
Volt egy kínai „fogadott”
fiam, akinek az édesapjával
Ching-te-Chenben, a porcelán
hazájában ismerkedtem meg.
A falu fénykorában ezer kemence működött itt. Elmentem a kaolinhegyekhez, ez a
férfi volt a művészeti vezetője
a főiskolának, ahol kurzust
kaptunk és adtunk is. Svájci
nőkkel voltam egy csoportban,
akikkel nem nagyon lehetett
beszélgetni, velem viszont
igen, és mesélte a férfi, hogy
van egy fia, aki épp Németországba ment, vinnék-e neki
egy szótárt. Cserébe kámforolaját adott nekem, amivel
hosszú ideig lehet rajzolni,
mert egész nap friss marad tőle
a festék. Ezt európai olajokkal
vagy terpentinnel nem tudjuk
elérni, viszont a kínai kámforfa olajától friss marad.
A fiú, akinek a szótárt vittem, kérdezte, hogy lakhatna-e
nálam. Sokat utaztam vele,
szép emlékeink vannak, s
egyszer meglátogattak a szülei
is. Akkor kaptam tőlük az én
kannámat, ami Európában
ritkaságnak számított. Érdekes, hogy fejre is állíthatom,
akkor se folyik ki belőle a tea.
Tőlük kaptam azt a négyszáz
éves, kézzel készített, szeladonmázas kannát is, ami a
gyűjteményemben a legértékesebb. A teaceremóniában a
kanna számít a legnagyobb
értéknek: minden teához külön kannájuk van, amiket a
család őriz és továbbad az
utódoknak, én is azért kaptam, mert a fiuk tizenöt évig
nálam volt.
A kínaiak egészen kicsi
kannából és csészéből isszák
a teát, ugyanis úgy tartják,
hogy ha kicsi a méret, akkor
nagyobb a figyelem, értékesebbnek élem meg a használatát. A kanna kiöntőjének épp
ott kell lennie, ahol a csésze
teteje van. Az európaiak reggel
főznek egy teát, alátesznek a

kannának egy teamécsest, és
egész nap azt isszák, míg a
kínaiak minden csészét külön
öntenek le vízzel. Ettől minden csésze mást ízt ad, mert
más anyagok oldódnak ki a
növényből, ha öt másodpercig,
ha három vagy öt percig tartom a vízben. A teáknak önmagukban is más-más a leöntési idejük.

Porcelán és tea
Európában
Az európaiak – iszlám hatásra – a XVI. században
kezdtek kávézni, tehát előbb,
mint teázni. A kávéházak is
korábban alakultak, s később
lett egyikből-másikból teaház.
A tea a brit Kelet-indiai Társasággal jött be Európába,
ezért vert tanyát főként az
angoloknál. Nagy mennyiségben érkezett tea és kanna is a
kontinensünkre, mert a holland kereskedők – az én férjem
is az – felismerték a benne
rejlő üzleti lehetőséget. Százszámra hozták be az aranyárban lévő kannákat, s eleinte a
teát is hajóval szállították.
Nem volt ritka, hogy fél évig
is a hajó fenekén állt a növény,
mire megérkezett a célállomásra, s megdohosodott. Illatosítani, ízesíteni kellett, így
született a ceyloni earl grey.
Japánban gyakorlatilag csak
zöld tea van, de például Indiában és Ceylonon szinte kizárólag fekete teát találunk.
A kínai után ezer évvel,
1710-ben készült először porcelán Európában, Meissenben.
Erős Ágoston lengyel király és
német fejedelem bezárta a
várába Johann Friedrich
Böttgert, hogy kutassa ki az
arany előállítását. Böttger
ugyan aranyat nem tudott készíteni, viszont a parókájára
púdert, talmint rakott. Valahogy úgy esett, hogy ezt a
púdert vízzel keverte, s egy
képlékeny, plasztikus anyagot
kapott. Így jött rá az aranyhelyett a porcelánkészítés
trükkjére. Addig ónból és
rézből készültek az edények,
el lehet képzelni, mekkora
szenzáció volt az asztalon egy
gyönyörű, fehér porcelán!

Nemrég egy meisseni kiállításon láttam egy teaasztalt,
aminek a fiókjaiba az összes
kelléket be lehetett tenni. Akkora tisztelete volt annak a pár
porceláncsészének, hogy az
egész asztalt, a kannát, a kanalakat, a kiöntőket és a cukortartót is színaranyból készítették hozzá. Az angoloknak persze az eleganciához
hozzátartozott, hogy a teáscsészének is legyen füle, amitől a
kisujjukat el tudják tartani. A
kínai és a japán csészéknek
azonban sosem volt fülük,
apró tálkákra hasonlítanak,
amiket a tenyerek ölelnek
körül. Kínában – ahol szeretik
megszemélyesíteni a tárgyakat
– létezik a háromrészes gaiwan, ami kistányér (Föld), tető
(ég) és közötte a kis csésze,
maga az ember, aki összeköti
a kettőt, s létrehozta a teakultúrát. Praktikus, mert a csészébe teszik a tealeveleket, leön-

A japánok teázás előtt tisztálkodnak, ami egy tisztulási
folyamat: a teaházhoz tartva
átsétálnak egy zenkerten, belépve meghajolnak, kezet
mosnak és megtörölik az arcukat. Azt tartják, hogy minden
kellékben energia, chi lakik,
ami ad nekem valamit. Ezért
a ceremóniamester nem érinti
meg a csészéket, hanem kis
bambuszcsipesszel megfogva
öblíti el a teához való forró
vízzel – előmelegítve a csészéket, hogy ne sokkoljuk a teát
–, s közben nem beszél. A
teáról is lemossák a port. A
kínaiak azt tartják, hogy aki a
poros teát nem önti ki, az túl
szegény. Azt mondják, hogy
egy háztartásból nem hiányozhat a tűzifa, a rizs, az olaj, a
só, a szója, az ecet és a tea.
A teaházak régen nem voltak fűtöttek, hanem a teavíz
forralására használt, fával fűtött vasedényeket vitték be
középre, nyáron pedig kitették
őket. Aki megkapja a csésze
teáját, az a tisztelet jeleként
átadja a szomszédjának, ő
pedig tiszteletből visszaadja
azt. Illik választékos szakvéleményt mondani egy falon
lógó kalligráfiáról, az asztalon
lévő eszközökről, megforgatni
és dicsérni a csészéket.

Ezerhétszáz éves
teafák
A tea egy nagyon régi növény, a felfedezésekor még
faként állt, s akár harminc
méterre is megnőtt. Yunnanban tudnak olyan vadon növő,
harminc méter magas teafákról, amik 1700 évesek. Csak
magát a teanövényből származó leveleket nevezhetjük teának, amit eleinte gyógyszer-

ként használtak. Ha például
Európában jázminnal kevernek egy teát, arra keleten már
azt mondják, hogy nem tea,
csak unokatestvér. A monda
szerint ötezer évvel ezelőtt
Sen Nung császár lovaglás
közben megpihent egy fa alatt,
meleg vizet kért, mert úgy
érezte, hogy az enyhíti a fáradtságát. A csészéjébe egy
tealevél pottyant, aminek
megkedvelte az ízét és a frissítő hatását. A gyógyítás mellett a buddhista szerzetesek
meditációhoz használták,
hogy ne legyenek fáradtak,
majd a hétköznapi emberekhez is eljutott.
Ötféle tea létezik, a hatodik
a kínai sárga tea, de abból már
nagyon kevés van. A fehér tea
(majdhogynem csak Kínában
van) a legelső három kis levelecske, ami még nem pöndörödött ki, még a nap se érte –
vagyis nincs benne klorofil –,
a rajta lévő kicsike szőrök
miatt pedig fehér a színe, ezért
ezüsttűnek nevezik. A legtöbb
ásványi anyag van benne,
mangán, kálium, vas és fluor
– állítólag Mao is fehér teát
rágcsált, attól maradtak épek
a fogai. Ez a legdrágább tea,
mert kizárólag kézzel szedik,
csak nők és leginkább hajnalban. Egy kilogramm fehér
teához 80 000 rügyet kell leszakítani, egyenként. Miután
ez az áprilisi szüret az első,
ezért a fehér teát first classnak
is hívják. 70–75 fokos vízzel
háromszor is leönthető, s mindig más ízt kapunk.
Az első leöntésnél kinyitom a teát. Lefedem, hogy az
illatát megőrizzem, majd átöntöm egy szervírozó kannába,
amitől az ízek összekeverednek, ugyanis a tetején és az
alján is más ízeket ad. A tealevelek egészek, látható módon
kinyílnak. Senkit ne zavarjon,
ha egy levél a csészéjébe kerül, nyugodtan egye meg.
Mivel első, tavaszi tea, ezért
ne várjunk tőle erős színt és
ízt, cserébe elfeledteti velünk
a világ zaját. Gyönyörködjünk
a látványában, szagoljuk és
ízleljük meg. A teában irányítható a koffein mennyisége: ha
rövid ideig öntöm le, akkor
sok koffein lesz benne, ha
sokáig tartom a vízben, akkor
a csersav rákapcsolódik és
gyengíti.
A zöld teát magas hegyek
páradús levegőjében szedik,
szereti a reggeli ködöt és a
nappali meleget. Szedés után
azonnal a teaházak udvarába
viszik, hatalmas wokokban
megpörkölik, majd sodorják,
hogy a pórusai becsukódjanak
és így megakadályozzák a
fermentációt. A régi kínai, japán és a mai modern kutatások
eredményeként elmondható,
hogy a zöld tea rendszeres
élvezetének megelőző és gyógyító hatása van szinte minden
civilizációs betegségre. Támogatja a szív- és érrendszert, a
májat, a pajzsmirigyet, a
gyomrot és a beleket, a bőrt és
annak regenerálódását, csökkenti a vérben a rossz koleszterint és a vércukorszintet,
gyulladásgátló, gátolja az epe
és a vesekő képződését és a
fogszuvasodást, hat a reuma
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ellen és fertőtlenít. Ugyanakkor csökkenti a depressziót, a
stresszt, növeli a koncentrációt, a szellemi munkaképességet, segíti az emlékezést és
motiválja a teljesítményt.
Egyszer Dél-Indiában
ajurvédáztam az egyik lányommal, aki a méregtelenítéstől harmadnapra eléggé
rosszul volt. Átmentem a besötétített szobájába, már az
ajtónyitásra tiltakozott, hogy
nem bírja a fényt. – Fáj a fejem
anya, neked nem fáj? – Az
enyém nem. – Persze, mert
iszod a zöld teát, amitől még
egy rendes fejfájást se kapsz…
A fekete teánál először
szárítják a leveleket, majd
sodorják, összetörik, és kiteszik a napra, így minden nedvesség kimegy a növényből, s
elkezd oxidálódni. Mint amikor a megvágott almát az
asztalon hagyjuk, és az megbarnul. Az angolok például
nagyon erős fekete teát isznak,
lágyításként tejet tesznek bele.
Egy angol márkinő mondta
először, hogy egy nap nem
elég kétszer enni, hanem délután is kell. Akkortájt jött be a
tea, s mellé a kis szendvicsek.

Oolong és pu-erh
A kínai oolong tea a fekete
és a zöld különböző arányú
keveréke. A zöld oolongban a
zöld tea, a fekete oolongban a
fekete tea a több. Puha, virágos illatú, a fermentálását
megállítják, úgy, hogy megégetik. Háromszor öntik le: az
első az illatnak jó, a második
az íznek, a harmadik pedig a
barátságnak. A pu-erh tea
szintén csak Kínában, az ország dél-nyugati részén,
Yunnan tartományában van, a
Pu’er város melletti fennsíkon,
ahol a tenger közelsége miatt
párás a levegő. A tea leveleit
párás helyiségekben negyvenhatvan napig érlelik (öregítik).
Az illata az érett füge, a csokoládé, a friss kenyér vagy az
égett cukor aromájához hasonlít. Korongokkal préselik a
tealeveleket, rizspapírba vagy
zöld mandarin kiégetett héjába
csomagolják őket, és abban
hagyják érni, akár harminc

évig is. A pu-erhben sok az
antioxidáns polifenol, ami
erősíti az immunrendszert, és
van benne koffein is.
Úgy van ez, mint nálunk a
bor alapjául szolgáló szőlő
esetében: fontos, hogy milyen
talajról jön, mennyi ásványi
anyag van benne, mennyi napfény éri és milyen a páratartalom. A tea ezerötszáz és kétezer méter közötti, vulkanikus
lejtőn érzi jól magát, ahol
reggel pára van. Az érlelés a
tea és a bor értékét is növeli.
Ahogy a bornál van sommelier, úgy a teánál is van, aki
csak a teavízzel foglalkozik,
mert a jó teához jó minőségű,
puha víz kell. Ha sok benne a
kalcium, akkor filmréteg alakul ki a teán, ami gátolja, lecsukja a tea ízét. A teát nem
édesítik, önmagában isszák,
esetleg utána kapnak be hozzá
valami édes falatot. A japánok
teaceremóniája még erős, a kínaiak pedig mindenhova viszik magukkal a saját teájukat.
A japánok matcha teája por
alapú: a tealeveleket egy gránitlapon lassan őrölik meg,
hogy elkerüljék a hő keletkezését, ami a C-vitamint és az
egyéb értékes anyagokat károsítaná. Leöntéskor is csak 75
fokos vizet használunk hozzá,
majd kis bambuszchasennel
habosra keverjük. Magát a növényt nappal árnyékolják –
betakarják egy hálóval – , hogy
védjék a napsugárzás ellen,
éjszakára pedig kitakarják.

Genius loci
Bejártam a földkerekség
meghatározó teatermő területeit, s hogy kerültem a Balatonhoz? Az édesanyám lepsényi házát a három lányommal
és a férjemmel kinőttük, s
kerestünk egy másikat, ahova
hazajárhatunk nyaralni. 1992ben vettük meg Lócitól Szabó
Lőrinc egykori át. Körbeutaztam a Balatont, és itt találtam
meg azt, amit kerestem. Szoktunk Szabó Lőrinc-esteket
szervezni a barátainknak vagy
a szomszédoknak, akik még
ismerték őt, és elmondják tőle
a kedvenc versüket.
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Régi, század eleji, karácsonyi történet. Barátommal autóztunk végig a Balaton északi
partján, amikor egy férfi a kora
estében leintette a kocsit. Barátom vezetett és rám nézett,
kíváncsi volt, hogyan döntök.
Bólintottam, vegyük fel az
öreget, nehogy megfagyjon a
hidegben. A fényszóró alacsony, vékonydongájú, idős
embert világított meg. Fakó
télikabátban, bokáig érő posztócipőben, kopott kucsmában
állt az út szélén. Vállán zsákszerű tarisznya lógott, a szájánál madzaggal összefűzve.
Amikor az öreg beült a kocsiba, azonnal dohányszag csapta
meg az orrunkat. Később valami másik szag is terjengett a
kocsiban, de annak eredetére
nem jöttünk rá.
– Jó estét az uraknak! – köszönt az öreg. – Elvinnének a
telepig? – kérdezte feleslegesen, hiszen azért álltunk meg,
hogy felvegyük. – Vonattal
jöttem, de visszafelé csak
gyorsvonatom lenne, de az a
telepen nem áll meg – magyarázta.
A telep egy kis Balatonparti falucska volt, alig pár
család lakta télen, inkább víkendházak, üdülők és strandok
sorakoztak a part mentén. Az
öreget a vízhez vezető útnál
tettük ki. Az utastér világításában egy pillanatra megfigyeltem az arcát; erősen borostás
volt, hegyes, keskeny orrán
szemüveg nyoma látszódott.
Szájában meggyfa szipkát
rágcsált. Kivette, és illedelmesen búcsút vett tőlünk.
Három vagy négy hét múlva eszembe jutott az öreg.
Talán azért, mert útközben
meglepő bölcsességeket mondott. A lakóhelyemről szombaton délelőtt busszal elmentem
a fürdőtelepig, és leszálltam
annál az útkereszteződésnél,
ahol eltűnt a kihalt estében.

A bekötőúton megindultam a
part felé. Sütött a nap, de mínusz öt-hat fok lehetett. Az
egyik villa kertjében, a hatalmas szomorúfűz közelében
kis rozzant, lapos tetejű kőépület hívta fel magára a figyelmet füstölgő kéményével.
Éreztem, hogy ott találom az
öreget.
Az udvart vastag hóréteg
borította, ám a kapu és a házikó között ellapátolták és hamuval hintették fel a jeges
járdát. A repedezett, zöld faajtón névtábla állt: Pali bácsi.
Bekopogtam.
– Jöjjön, Melis úr! – hallatszott az invitálás. – Tudtam,
hogy meglátogat – mondta,
amikor beléptem.

lástól. Az igazi fájdalom néma.
Magányossá neveltem magam,
mert az emberek reménytelenek. Nem érdemes hazudni
önmagunknak, mert a hazugságba belebetegszik az ember.
Pali bácsi szájából egymás
után hangzottak el a megcáfolhatatlan és vitatható gondolatok. Ám gyorsan elrepült az
idő, indult a buszom.
– Máskor is beengedem!
– kiáltotta utánam.
Amikor legközelebb meglátogattam, jégtáblák vették
körül a házikót. Megenyhült az
idő, és a déli szél hullámai
partra tolták a széttöredezett
jeget. Az épület kibírta a támadást. Pali bácsi a suszterasztalnál görnyedt, és levest kanala-

Kellei György

Esti utas a télben

– Miből sejtette? – kérdeztem. – Ennyi erővel a barátom
is felkereshette volna.
– A barátja pesti, tehát nem
kíváncsi rám. De magát ismerem a városból. Író és magándetektív. Mondjuk azt, hogy
híres ember. Megtanultam,
hogy nem várhatok semmi jót
az emberektől. Hát én kérem
nem is várok. De maga rendes
embernek látszik, bármit mondanak a háta mögött. Hülyíti
a nőket, és nem vakarózik,
kegyetlenül elbánik a gazemberekkel.
A pár négyzetméteres helyiségben beszélgettünk. Odabent vágni lehetett a cigarettafüstöt. Ágy, szekrény és mosdótál – ennyi volt a berendezés. Meg egy suszterasztal
háromlábú székkel. Pali bácsi
előtte ült, körülötte cipők hevertek. Használt lábbelik szagát éreztem akkor az autóban
– emlékeztem. A sarokban

Finom gyógyteák
a téli hónapokra
A hűvösebb idő egyre több
embert ösztönöz arra, hogy a
szomját egy-egy bögre meleg,
finom teával oltsa. Ez különösen igaz akkor, ha utolér minket a nátha, a torokfájás, esetleg köhögés. Nemcsak a
gyógynövényekben található
hatóanyagok segítik a gyógyulást, hanem maga a meleg
érzete is, ahogy átjárja a testünket.
A természet ontja azokat
a gyógynövényeket, amiket
biztonsággal lehet alkalmazni
az őszi-téli meghűléses időszakban. Ilyen esetekben sem
mindegy azonban, hogy milyen ízű teát iszunk, hiszen,
ha kellemes ízű a folyadék,
sokkal könnyebben, szívesebben fogyasztjuk.
Amikor célzott problémára
teát javaslok érdeklődőknek,
gyakran azt a kérdést teszik föl
elsőként, hogy milyen ízű lesz
ez a tea. Igyekszem mindig
1-2 olyan gyógynövényt belecsempészni a keverékbe, ami

dobkályha ontotta a meleget.
Levetettem a kabátot, és az
ágyra telepedtem. Fölötte egy
rövid polcon régi és új kiadású
könyvek dőltek egymásnak.
– Nyugdíjas suszter vagyok
– mondta Pali bácsi –, de már
csak a szegényebb haveroknak, ismerősöknek dolgozom.
Hozom, viszem a cipőket.
Bennem megbíznak az ügyfeleim, az én talpalásom, ragasztásom nem válik le pár nap
alatt. Én kérem megtanultam
a szakmát! Nekem csak egy
feladatom van: a minőségi
munka.
Kisvártatva vettem észre,
hogy a szobának nincs ablaka.
A mennyezetről csupasz villanykörte lógott, felszálló
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a jótékony hatásán túl ízesíti
is a teakeveréket. Ilyen célra
bármilyen teakeverékhez bátran hozzáadható többek között
a nyugtató citromfű, az antioxidáns hatású hibiszkuszvirág, a feketeáfonya-levél.
Általánosan erősítő gyógynövények
Egészséges szervezet esetén megelőzésként a következő növényekből készített napi
egy-két bögrényi tea elfogyasztása szépen erősíti a
szervezet ellenálló képességét:
kakukkfű, bazsalikom, bíbor
kasvirág (echinace), bodzavirág. A felsorolt gyógynövények vírus- és baktériumellenes hatásúak, a kakukkfű
ezeken kívül a gombákkal
szemben is felveszi a kesztyűt.
Meleg szívvel ajánlom még a
hársfavirág-, csipkebogyó-,
orvosizsálya-teát.
(X)
Lívia, az ön
gyógynövényszakértője
Biotitok Gyógytéka,
Balatonfüred,
Kossuth utca 19.
Nyitvatartás: hétfő–péntek:
9–17, szombat: 9–12
Tel.: 20/595-3062

meleg áramlatában pókháló
vitorlázott.
– Látom, egyedül él – kezdeményeztem a dumálást.
– Soha nem házasodtam
meg. Kevés dolog kell az élethez: néhány barát, pár darab
könyv és egy-két nő. Minden
más felesleges – válaszolta
Pali bácsi. – Ugye csodálkozik
azon, amiket mondok? Szeretek okos dolgokat fecsegni.
Elmesélte, hogy volt egy
élettársa, de amikor gyereket
szült, otthagyta; esküdni mert
volna rá, hogy nem ő a csecsemő apja. Csalódásában külföldre akart menni, de itthon
maradt, mert szerinte csak egy
hazánk van, a nyelvünk.
– Öregségemre jó lenne, ha
valaki volna mellettem, mert
soha nem lehet tudni... De
engem a betegség, a halál nem
érdekel, ha elérkezik, zúgolódás nélkül elfogadom. Nem a
haláltól félek, hanem a megha-

zott egy alumíniumlábosból.
Következő találkozásunkat
karácsonyra időzítettem; kocsonyát, töltött káposztát, süteményt és vörösbort vittem az
öregnek, de nem találtam otthon. Tavasszal ismét megkerestem, mert rábukkantam,
hogy honnan származnak
„okos” megjegyzései a minőségi munkáról, az életről, a
betegségről, a halálról, a hazáról és a nyelvről, az igazi fájdalomról, a magányról és a
hazugságról. Télen Márai Sándor Füves könyvét és Naplóit
olvasgattam, az öreg az írótól
lopta „bölcsességeit”. De nem
leplezhettem le, mert a házikót időközben lebontották, a
helye üresen állt. Reméltem,
hogy Pali bácsi él, a kaptafánál
csücsül és vidáman ropogtatja
a meggyfa szipka szárát. S
közben veretes szólamokon
töri a fejét, hogy elbűvölje látogatóit.

Gaál Antal

Sugárözönben
a napkitörések nyomán keletkező
kozmikus sugárzás semmi ahhoz képest
ami a szomszéd wifijéből késpengeként
zúdul rám és falhoz szögez ugyanúgy
mint a többi elektronikus szenny
ebben a tiszta késő őszi napsütésben
a mobiltelefonok mindent elborító
tűszúrásai még a föld mélyén száguldó
metróban is elérnek – hová bújhatnék?
a szent sebestyént elérő nyílzápor
kegyes halál ehhez képest – pusztító
rákos sejtek burjánzanak mindezek
nyomán lassan sorvadó testünkben
idő előtti halált hozva mindnyájunknak
csakhogy én még hét évtized múltán is
vígan élek és eszembe sem jut
szembe kerülni bármiféle kórsággal
a fene érti ezt a bonyolult világot

Kellei György

legújabb regényei kaphatók
a Lipták Gábor Városi Könyvtárban
A kötetek címe:

A hóhér levelei
Hallgat a sötétség
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A szabadság karácsonyi íze
Van az úgy, hogy
az ember gyerekként
bilincsbe verve látja az
apját, s tán ez is közrejátszik abban, hogy
tizenhét évesen, karácsony napján a húgával
felül egy vonatra, ami
nyugati irányba tart.
Bartócz Klárával,
a brüsszeli Európai
Bizottság korábbi
munkatársával beszélgettem egy karácsonyfa
alatt hagyott ajándékkönyvről, a szabadság
ízéről és arról, hogy tűz
esetén hogyan menti ki
kölykeit a macskamama.

– Novemberben én egyszer
már megpróbáltam kijutni az
országból. A házunkból egy
néni a fiával indult útnak, s
velük tartottam. A néni útközben meggondolta magát, vis�szafordult, és lefüleltek bennünket. A fiú fegyverrel harcolt
Pesten, tényleg veszélyben
volt, ő átjutott a határon, ötven
év múlva találkoztam vele
Budapesten, így tudtam meg
sok mindent róla. A nénit meg
engem elfogtak, s mivel nem
voltunk rokonok és kiskorú is
voltam, egy éjszakára bezártak
bennünket valahova, másnap
pedig feltettek egy vonatra,
hogy menjek vissza Pestre.
A legérdekesebb tanulság,
amit le tudtam vonni – abból,
amire emlékszem –, hogy valamifajta pánikhelyzet volt.
Mint amikor tűz üt ki, és a
macskamama a fogai közé
veszi az első kölykét, kimenti,
s visszajön a többiért. Ennyire nem volt meggondolva az
egész. Hárman vagyunk testvérek, lányok, nagyon kevés
korkülönbséggel: mindnyájan
1939–43 között születtünk.
Közel álltunk egymáshoz.
Ketten mentünk ki a középső,
Ili testvéremmel, aki 1956-ban
tizennégy éves volt, és én, mint
a legidősebb.
Küldtek? Mentünk? Hozzásegítettek, az biztos. Az embercsempészt – mert akkoriban is
volt már – az utolsó Munkácsyképünkkel fizették ki a szüleim. Egy portré volt, amit mi
csak úgy hívtunk, hogy a nagypapa, persze nem volt rokonunk, de nagyon szerettük, egy
nagy, fehér bajuszú, báránybőr
kucsmás parasztbácsit ábrázolt. Mindössze ennyi maradt
meg az államosítás után. Ezt az
embercsempész elvitte, akit
soha többé nem láttunk.
A 24-i szenteste még megvolt nálunk, a szokásos gyönyörűséges karácsonyfával,
gyertyát gyújtottunk, mindenkinek volt egy kis ajándéka. Én
mindig könyvet kaptam, ami
ott is maradt a fa alatt. A zsebemben egy filléres kiadású kis
kötet volt szerelmes versekkel,
amit még mindig őrzök, és talán még egy fogkefe és zsebkendő.
December 25-n felszálltunk
egy vonatra, ami a soproni
határ felé indult. Úgy volt,
hogy az embercsempész bevisz
bennünket a mozdonyba, s így
tudunk átmenni a határon.
Ebből persze semmi nem lett.
A határ közelében nagyon lelassult a vonat, és egy csomó
ember, akik szintén tiltott ha-

Bartócz Klára szülei erős
szálakkal kötődtek
a megyéhez, a Balatonhoz

tárátlépésre készültek, kezdtek
leugrálni. A húgommal mi is
utánuk ugrottunk, mert gyerekként azt gondoltuk, hogy a
felnőttek csak tudják, hogy mit
kell tenni.
Nagy hideg és rengeteg hó
volt, ennek okán anyánktól
kaptunk egy régi lepedőből
varrt, fehér csuklyás köpenyt,
amit magunkra húztunk, hogy
a havon ne vegyenek bennünket észre. Mentünk a hómezőn, de fogalmunk sem volt,
hogy hol járunk. A többiek
rumot adtak nekünk, hogy ne
fázzunk, amitől lerészegedtem – mert még sose ittam alkoholt –, így fogalmam sincs,
mennyi ideig meneteltünk.
Egyszer csak egy katona
jelent meg, akinek a láttán
mindenki hasra vágódott. Erősen megmaradt bennem, hogy
a katona ment, nem nézett se
jobbra, se ballra, hanem azt
fütyülte, hogy Mennyből az
angyal..., és elment. Az érzések, amik megmaradtak bennem – s még most is érzem, ha
erre gondolok –, hogy fázom,
beázik a cipőm, dülöngélek a
rumtól, de legalább átmelegít.
Továbbindultunk, elértünk
egy aszfaltozott úthoz, ahol
kamionok voltak, vörös kereszttel az oldalukon. Összeszedtek bennünket és elvittek
az első faluba. Itt egy tornateremben meg egyéb helyeken
éjszakai szállást csináltak a
menekülteknek, másnap pedig
jegy nélkül felszálltunk egy
Bécsbe tartó vonatra.
Az volt megadva nekünk,
hogy jussunk el Bécsbe, ott van
egy bácsi, aki nagyon sok
pénzzel tartozik apámnak: a
háború után ment ki, s ebben
az apám segített neki, mert még
abban a helyzetben volt. A
szüleink abban bíztak, hogy a
bácsi viszontsegíteni fog nekünk, ehhez képest december
26-n két lábbal rúgott ki bennünket az utcára, mondván,
hogy ő semmire nem emlékszik... Ami Bécsben igazán
megfogott, az az volt, hogy
mennyi újság van a kioszkokban. Beszéltem németül, s nekem a szabadság első íze az
volt, hogy milyen választék
van a színes újságokból. Ez
persze csak rám jellemző, nem
a korra.
Magának a szónak, hogy
menekülés, van egy olyan

kontextusa és értelme, amit
csak az érthet meg, aki már
menekült valahonnan. Lehet
egy házasságból, egy kapcsolatból vagy munkahelyről is
menekülni, ilyenkor az ösztön
erősebb, mint a tervezés.
A mi esetünkben mindössze
annyi volt megtervezve, hogy
Svájcba megyünk egy jól ismert családhoz. Összeköttetésbe léptek velünk az ötvenhatos
forradalom idején, hogy ha
kell, akkor mehetünk oda.
Minden országnak megvolt a
kvótája – mivel a kvótarendszer már akkor is létezett, a
magyaroknak is –, csak mire
mi megérkeztünk Bécsbe, addigra betelt a svájci kvóta.
Azért mentünk Franciaországba, mert ők annyira befogadóak voltak, hogy nem is volt
kvótájuk. Nagy mázlijuk volt
az ötvenhatos menekülteknek,
hogy mindenkit politikai menekültként ismertek el, nem
különböztették meg őket egymástól. A hidegháború óriási
előnye volt, hogy bennünket
mindenütt politikai bizonyítékként használtak fel, mutatva,
milyen gonosz rendszerből
menekültünk. A mostani menekülteknek sajnos ez már nem
adatik meg.
Sose bírtam azt, ha bezártak, márpedig nagy bezártságban éltünk, úgy, hogy semmi
remény nem volt az ajtó kinyitására. Mint egy hülye kis kanári, akinek a kalitkája ajtaját
nyitva felejtik, kirepül, és nem
gondolja meg, hogy ott esetleg
nem lesz ennivalója vagy megeszi a macska – én sem gondoltam ilyesmire. Anyám nem
véletlenül titulált holdkóros
tündérnek... Eszembe se jutott
olyasmi, hogy ott gonosz emberek lesznek, rosszat akarnak
vagy megerőszakolnak.
Az apám tipikus veszprémi
sváb családból származott.
Nagy fogadójuk volt mészárszékkel, ahol nemrég a Kabóca Bábszínház is működött. Az
anyja Payer lány volt, az apja
Bauer. Ott végezte az iskoláit,
egyetemre pedig Pestre járt,
Horthy-ösztöndíjjal közgazdaságtanból doktorált. Az új
rendszer hajnalán neki is meggyűlt a baja: a háború idején
kender- és lenfeldolgozó üzemei voltak, a helybéliek dolgoztak neki. Pár hónapig börtönben ült, mert az első Nagy

Imre-kormány idején a miniszterelnök megbízta azzal, hogy
térképezze fel a magyar mezőgazdaság lehetőségeit. A kormány bukását követően zárták
börtönbe. Emlékszem, hogy
anyámmal mentünk a Fő utcába, ott láttam apámat jönni egy
folyosón, két rendőr között,
bilinccsel a kezén. Ez is közrejátszott abban, hogy a testvéremmel disszidáltunk. Későbbi munkahelyemen, a francia
munkaügyi minisztériumban
egy kollégám úgy hívott, hogy
la dissidente, s valószínűleg
egész életemben disszidens
maradtam.
Anyám szintén Veszprémben nevelkedett, az angolkisasszonyoknál. Valószínűleg
úgy ismerték meg egymást,
hogy apám tanította őt. Tehát
mindkettőjüknek nagyon erős
Veszprém megyei és balatoni
kötődése volt, később Budapesten éltek. Anyám nagyon jó
nevelést kapott, beszélt németül és franciául. Amikor megtörtént az államosítás, apámat
– mint kapitalistát – minimálbérrel vették fel könyvelőnek, és szükségessé vált, hogy
anyám is dolgozzon.
Megtanult gyors- és gépírni,
s az MTI-ben (Magyar Távirati Iroda) kezdett dolgozni, ahol
rájöttek, hogy mégis jobb lenne, ha felhasználnák a nyelvtudását. Mellette fordított:
Émile Zolától kezdve Honoré
de Balzacon át Jules Vernéig
a mai napig megtalálhatók a
fordításai, illetve gyermekmeséket írt.
Engem is rendszeresen elküldtek a veszprémi keresztanyámhoz, akinek a régi helyükön, megtűrt személyként volt
egy kis lakása. Ez a Bözsi néni
mindig fel akart hizlalni engem, mert szerinte csak a
dundi nőket lehet jól férjhez
adni. Nekem jobbára kulturális
emlékeim maradtak meg, máig
emlékszem, hogy ötvennégyben vagy ötvenhatban ott láttam a moziban először A félelem bére című filmet Yves
Montand-nal, ami akkor nagy
dolognak számított, hiszen
nyugati film volt.
Bárkit megkérdezel, mindenki más történetet fog elmesélni a meneküléséről. Nekünk
ez egy különleges karácsony
volt, ami azóta is minden ünnep alkalmával előjön. MA

Újraolvasás
Advent van. Kint szürke,
ólmos az ég, fáradtan szitál
az eső, borongós, szomorkás
az idő. Gyermekkori decemberek jutnak eszembe. Hová
tűntél, fagyos, hószagú áldott karácsony? Hová lettél,
örömteli, csendes, békés adventi várakozás? Hol van
nagyanyáink vaníliaillatú
süteménye, a ropogósra keményített ágynemű suhogása,
az ezüstpapírból készített
csillag a karácsonyfáról?
Mind, mind eltűnt az idő
süllyesztőjében. Van helyette
pláza, bevásárlóközpont, tülekedő emberek, bömbölő
gyerekek. A hangszórókból
ordít a karácsonyi zene. És
van októbertől Mikulás a
polcokon és decembertől
csokinyulak tömege. És
szombaton van hétfő és szerda. Vannak hajszolt, rosszkedvű emberek, apadó pénztárcák. Van tülekedés, türelmetlenség. Magányos kicsik,
magányos nagyok. Persze
felgyorsult az idő, megváltozott a világ... Végül is a 21.
században, a pénz bűvöletében élünk. Erről eszembe jut
a klasszikus karácsonyi történet, Charles Dickens Karácsonyi ének című regénye.
Dickensért soha nem rajongtam különösképpen, de
sok mindent olvastam tőle.
Körülbelül úgy viszonyultam a hányatott sorsú, nyomorgó Twist Oliverhez és
Copperfield Davidhoz, mint
a nyolcadikosaim Nyilas
Misihez. Nyomasztotta őket
a kor, a szegénység, nem értették Misi állandó szorongását, félelmét, kiszolgáltatott
helyzetét, egy lúzernek tartot-

ták. Persze Móricz nem is
ifjúsági regénynek szánta a
Légy jó mindhaláligot, saját
fájdalmát, csalódását írta meg
a műben.
Dickens könyve 1843-ban
jelent meg, sikere azóta is
töretlen, hiszen ma is vágyunk a tündérmesékre. A
történet lényege: hogyan lesz
egy lelketlen, gonosz vénemberből kedves, jószívű ember.
Persze könnyű neki, hiszen
három szellem mutatja meg
élete útjait. A szomorú múltat,
a sivár jelent és az irtóztató
jövőt. De jó lenne, ha nekünk
is lennének ilyen segítőink!
Talán nem követnénk el annyi
mulasztást, türelmetlenséget,
figyelmetlenséget állandó
rohanásunk közepette.
Dickensnek nem volt nehéz bemutatni a szegénységet, nélkülözést, hiszen tizenkét éves korában apja az
adósok börtönébe került, s ő
fizikai munkásként, minimá-

lis fizetségből tartotta el a
családját.
Ebben a regényben – mint
ahogy a mesékben szokott
lenni – Scrogge álmában három kísértet jelenik meg.
Az első az elmúlt karácsonyok szelleme. Ő az, aki
felidézi Scrooge boldogtalan
gyermek- és fiatalkorát, amikor szívét az arany bálványa
foglalja el. Hányszor szerepel
a pénz motívuma irodalmi
művekben! A fürediek által
ismert és szeretett Jókai-regényben Timár Mihály hiába
lel kincsre, vagyonra, a boldogságot a Senki szigetén
találja meg. Petőfi hőse ellenáll a zsiványok véres pénzének, útján az igaz szerelem
vezérli. Ady 1905-ben írt,
Harc a nagyúrral című verse
döbbenetes esszenciáját adja a pénz istenének. Elmondhatjuk Scrooge-ról is, hogy a
világon semmi nem érdekli,
csak a pénz. Nem hatja meg
üzlettársa halála, embertársai
nyomora, unokaöccse kedvessége. Zárkózott, magának
való ember. Dickens remek
jellemábrázoló képességének
köszönhetően már az első
oldalon megismerjük Scrogge
teljes személyiségét: „Zaklató, szipolyozó, zsugori, markoló, kaparintó, kapzsi vén
bűnös volt. Külső jellemzése:
„A benne lakozó hideg...
vörösre festette szemét, vékony ajkait meg kékre, és
durván csikordult meg érdes
hangjában is.”
A második látogató a jelen
szelleme, aki elkalauzolja
unokaöccse, Fred vidám otthonába, megismerjük annak
fiatal feleségét, rokonait, barátait. Szegény alkalmazottjához is bekukkantanak, aki
családjával, beteg kisfiával él.
A harmadik szellem, a jövőé
eljövendő, magányos halálát
mutatja be. Scrooge szembesül a kísértetek végtelen szenvedésével, akik állandó bolyongásra vannak ítélve a
földön. Büntetésük az, hogy
látják, mit mulasztottak el
földi életükben, amit boldogságra fordíthattak volna. Ennek hatására Scrooge átértékeli egész eddigi életét, boldogan él szeretetteivel, vagyonát a szegények, elesettek
gyámolítására fordítja.
Nem mondanám, hogy
nagy lelkesedéssel láttam
neki a regény újraolvasásának, de szelíd humora, érzelmessége, a valóság és mesevilág keveredése különlegessé tette számomra a könyvet,
melyet egyfajta ódon báj leng
körül. Dickens karácsonyi
története azért örök, mert
megerősíti az embernek a
jóságba vetett töretlen hitét.
Eljött a várakozás ideje.
Öltöztessük hát díszbe szívünket, s ne feledjük: a karácsony „Több, mint ismétlődő
isteni születésnap, több, mint
csillogó ajándékok halmaza,
több, mint „szeretetszámlák”
pazar kiegyenlítése, több,
mint ínyenc étkek ünnepi
asztala... Ez maga a csendben
születő Isten, a Szeretet teremtő jelenléte: Jézus Krisztus.” (Simon András).

Molnár Judit

magyartanár

BALATONFÜREDI NAPLÓ

XVI. évfolyam, 2018. X–XI. szám

I

Anonim karácsony
Karácsony 2018. Mit kezdünk vele? Mármint ott, legbelül. Tudunk neki örülni?
Stresszelünk? Mit kapjon a gyerek, a férj
vagy a feleség? Kijövünk a pénzünkből?
El tudunk végre szakadni a tárgyaktól?
Éljük meg egyedül, mert egyébként is
egyedül élünk? Száz kérdés tódul elénk.
Úgy döntöttünk Fülöp Tamás pszichológussal, hogy a hálóinkon fennakadt történeteket hozzuk ide, név nélkül. Élethíradás következik.
Lányok és fiúk,
15 és 18 év között:
„Számomra a karácsony
nem jelent túl sokat. Éveken
át, kisgyerekként nagyon vártam minden évben, hogy jöjjön a Jézuska és a fa alá berakja az ajándékokat, amikor
megszólal a csengő. Ma már,
felnőttebb fejjel nem izgat és
nem is szoktam várni. Az
egész szinte egy teher a vállamon, mert készülni kell rá, s
az egészben nem az összejövetel és a szeretet a lényeg.
Olyan az egész, mint egy átlagos ünnep. Elvált szülő gyerekeként még jobban utálom ezt
az egészet, állandóan veszekedés van, hogy kinél töltsem a
szentestét, és anya vagy apa
megsértődik. Inkább tölteném
azt a három napot egyedül,
mint a családdal.”
***
„A karácsony számomra a
legszebb ünnep. Régen az
ajándékok miatt vártam, de
rájöttem, hogy nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy
ilyenkor együtt van a család.
Most is ugyanúgy szoktunk
ajándékozni, de már nem az

árbeli érték számít, hanem az,
hogy szívből ajándékozzuk
meg egymást.”
***
„A karácsony a szeretet
ünnepe, de a mai világban már
nagyon el lett b…va, mert
ennek semmi értelme. Mindenki vesz mindenkinek jó pár
százezer forintos ajándékokat.
Annak semmi értelme, úgy
kell megünnepelni az egészet,
hogy a szeretteinkkel vagyunk
és azokkal, akik fontosak nekünk. Nekem erről szól az
ünnep, meg elég, hogy a karácsonyfát együtt díszítjük fel és
sütünk. Ennyi az egész, semmi
más. Nekem ez az ünnep.”
***
„Nálunk a karácsony úgy
zajlik, hogy anya testvérei a
családjaikkal eljönnek hozzánk ebédelni. Régebben főzni és sütni szoktunk, most már
inkább rendelünk. Kevesebb
idő megy el és olcsóbb is.
Ebéd után ajándékozunk és
utána sütizgetünk, a felnőttek
beszélgetnek, a gyerekek a
szobában játszanak, próbálgatják a játékaikat. Ezután
mindenki megy a dolgára. A
karácsonyfát a vendégek meg-

Sok gyereknek nincsenek
szülei, ami számomra felfoghatatlan. Boldog karácsonyt!”
***
„Engem már két éve nem
érdekel. Ugyanolyan, mint a
többi nap. Szerintem a 15 éves
gyereket már nem tudja meghatni.”
***
„Szeretem a hangulatát
meg a kaját. Anyám mindig
csak karácsonykor csinál
krumplisalátát.”
***
„Együtt van az egész család, senki nem veszekszik.
érkezése előtt szoktuk díszíteni. A csúcsdíszt az öcsém
szokta felrakni, mióta apa
meghalt és ő már nagyobbacska lett, az ő feladatává vált. A
mostani karácsonyt a változatosság kedvéért anya tesójánál
üljük meg. Nekem ezzel nincs
problémám. szeretem, hogy
együtt vagyunk.”
***
„Nagyon szeretem a karácsonyt. Mikor kisebb voltam,
ezelőtt egy-két évvel, mindig
alig vártam, az ajándékok végett. Most már, hogy 15 éves
vagyok, rájöttem, hogy nem
az ajándék a lényeg. Az a lényeg, hogy együtt van az
egész család. Remélem, ez
most is így lesz. Nekem nem
váltak el a szüleim, hála Istennek. A mai világban elég sok
szülő válik. Én nagyon szeren-

csésnek érzem magam, hogy
nem váltak el. Kevés az az
alkalom, amikor együtt van a
család. És én ezért szeretem,
mert senki sem dolgozik vagy
siet, és jól együtt tudunk lenni.

Nyugodt és kellemes az ünnep. Nem az ajándék mennyisége számít, főleg nem az ára.
Nemcsak otthon, de ha kimész az utcára, a sok dísz
nyugodt hangulatot áraszt.

Néha a felnőttek is mondanak okos dolgokat
Jó néha gyereknek lenni, és mikor lenne
jobb, mint karácsonykor, hiszen gyermek
volt az ünnep fenséges alapítója is.

(Charles Dickens)

az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem
lehet a csoda nélkül élni.

(Márai Sándor)

Különösen szeressétek a gyerekeket, mert
vétek nélkül valók, mint az angyalok. A
mi örömünkre vannak a világon, hogy
jobbá tegyék a szívünket.

(Dosztojevszkij)

A karácsony a gyermekeké. Mi, felnőttek
az új évet ünnepeljük. ( Agatha Christie)

Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból, és megvilágítják az elmúlt
időt és embereket, akik élnek újra és örökké a kis karácsonyi gyertyák puha, libegő
fényében.
(Fekete István)
Karácsonykor az ember mindig hisz egy
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem

Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak
veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.

(Müller Péter)
A karácsony üzenete a gyermekek lelkében
ölt testet. Ők még nem félnek, nem kételkednek, nem ábrándította ki őket a felnőttek világa.
(Részlet a Karácsonyi

kutyabalhé című filmből)

Minden olyan szép és nyugodt. Szerintem az egyik legszebb ünnep.”
***
„Azért szeretem a karácsonyt, mert legalább ilyenkor
együtt van a család. Azt mondjuk nem szeretem, hogy még
ilyenkor is vita van, és sok a
finom kaja, amitől elhízok,
de legalább lesz értelme januárban újrakezdeni a fogyókúrát. Szeretem látni a szeretteim arcán a boldogságot,
hogy idén is eltaláltam, mire
vágytak.”
***
„Nem szeretem. Túl nagy a
felhajtás, már novemberben
mindenhol ezek a karácsonyi
zenék szólnak, idegesít. Elvárják, hogy legalább ezen a napon jópofizzak azoknak a rokonoknak, akiket csak karácsonykor látok.”
***
„Kiskoromban nagyon szerettem a karácsonyt, mert együtt
volt a család, és mindenki boldog volt. Az ajándékozást sosem szerettem, mert sok ember
csak azzal foglalkozott, pedig a
karácsonynak nem ez a lényege.
Most már azon vagyok, hogy
minél előbb legyünk túl a karácsonyon. Nekem most már
kényszer a karácsony. Megutáltam, mióta két fontos személy
karácsony körül meghalt. Ha
ránézek a karácsonyfára, mindig eszembe jut. Persze tudom,
hogy ez nem a karácsony hibája, de mégis folyton eszembe
jut.”
***
„Anyunak három ünnepnapból kettőn dolgoznia kell.
Sok a sürgés-forgás, és ez jó.
Szeretek gyertyákat gyújtani
és az egész házat kidíszíteni.
De a karácsonyfát a legjobban.
Nem jó temetőbe járni a nagyszülőkhöz.”
***
„Igazából nem érdekel. Ez
egy kötelező ünnep, így hát
muszáj szeretni. Vagyis nem
lenne muszáj, de pénzt kapok,
úgyhogy jó. Ilyenkor együtt
van a család általában, szó
szerint családi invázió van.
Mindenki megy mindenkihez.
Abból a szempontból viszont
jó, hogy téli szünet van.”
(Folytatás a IV. oldalon.)

Gazdag Erzsi

Hóember
Udvarunkon, ablak alatt
álldogál egy fura alak:
hóból van a keze, lába,
fehér hóból a ruhája,
hóból annak mindene
szénből csupán a szeme.
Vesszőseprű hóna alatt,
feje búbján köcsögkalap.
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A karácsony a gyerekeké!
Eötvös iskola

1. A Hátsó sor, balról jobbra: Ko-

vácsné Gáspár Magdolna tanító, Lengyel
Máté, Huszár Samu, Horváth Dominik,
Hamar Balázs, Tóth Dániel, Hajas Zoltán
Lajos, Kiss Kornél, Horváth Milos,
Antal Márk, Arany Katalin tanító.
Első sor: Rózsahegyi Regina, Koronczai
Rebeka, Horváth Zsófia, Nagy Nanetta
Napsugár, Horváth Lilian Sára, Murai Liza Málna, Pőcze Emese Borbála, Ruska Zsória Anna, Haman Amira
Mairama, Major Emma, Rétegi Nóra
Viola, Üveges Franciska Míra

1. B Hátsó sor: Végh Bianka tanító,

Haas Bendegúz, Rózsa Kevin, Éberhardt
Alex, Bencsik Botond, Szabó Benjamin,
Pomázi Szilárd, Horváth Alex, Holczer
László, Schmidt Gabriella tanító.
Első sor: Katona Zita, Szatmári Aliz,
Krebsz Vanessza, Bazsó Anna, Steinle
Fanni, Kenyeres Arabella, Gál Zorka,
Kohánszky Aletta, Farkas Zoé,
Pomykala Jázmin, Burgyán Júlia

Nagyon fontos karácsonyi
dolgok értelmező szótára
Csengő – varázslatos dolog,
mert pont akkor hangzik fel
s jelzi az ünnep kezdetét az
előtt, amikor az egész család
ugrásra készen együtt ül
a kanapén. De akkor ki
csenget?
Csillagszóró – a tizedik
gyufával sem tudod meggyújtani, de ha sikerülne is,
a gyufa feje pont a legértékesebb szőnyegre esik, és
lyukat éget bele
Karácsonyfatalp – az a
furcsa szerkezet, amelyet apa
két szomszéd segítségével

három óra alatt sem képes a
fára erőszakolni, vagy ha
igen, akkor is ferde lesz az
egész
Karácsonyi égőfüzér –
fél délelőttöt kell rászánni,
hogy ki tudd bogozni, de
legalább két izzó közben
kiég belőle, és az üzlet már
zárva
Kistestvér – egészen biztos, hogy ki akarja venni a
kezedből a te féltett ajándékodat, s neked oda kell adnod (de hamarosan visszaszerzed)

Kisvonat – ha ez az ajándé-

kod, akkor két napig semmi
esélyed nincs, hogy hozzáférj tőle apádtól
Kulcslyuk – érdekes módon
karácsony előtt három nappal éppen azon a szobán tömődődik el a kulcslyuk,
ahová majd a Jézuska elhozza az ajándékokat
Legszebb dísz – mindig ez
esik le a fáról és mindig a
legmeghittebb pillanatban
Szaloncukor – mire megengedik, hogy levedd a fáról,
már mindegyik papír üres
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1. A Hátsó sor: Szabó Krisztián,

Aradi Csilla, Kuti Lujza, Lászai Jelina,
Adorján Norina, Czigle Tamina, Balogh
Balázs, Kassai Milán, Litkey Sámson,
Ács Dorottya, Hajnal Titusz, Rab
Stella, Krasznai Judit osztályfőnök.
Első sor: Lukács Lili, Láng Linett,
Pap Máté, Gaál Eszter, Dobos Vanda,
Horváth Lili,
Hanek László,
Gőcze Száva,
Fischl Marcell,
Berki Brúnó,
Kovács Zoé,
Freund Milán,
Katona András

1. B Hátsó sor: Virágh Hajnalka

osztályfőnök, Ökrös Lilla, Laki Attila
Olivér, Zsirai Dzsenifer, Németh Réka,
Orbán Dorottya, Szalontai Barnabás,
Szeibert Anna, Juhász Gábor Dominik,
Monos Hanna, Bíró Kinga, Polányi
Emma, Preininger Áron, Kőszeghy Edit
napközis nevelő. Első sor: Leidl Ervin,
Keszei Bendegúz, Dobai Zsigmond,
Földing Álmos, Kolorédi Jordán,
Mitru Mór, Horváth Zoltán, Kis-Szitár
Nóra, Vadász Lili, Obermayer Hanna,
Bertalan Aliz, Mayer Léna,
Szabó Ábel, Szabó Fanni

Református iskola

1. osztály Hátsó sor: Gaál Etel-

ka Rózsa, Böcskei Boglárka, Simon Zoé,
Molnár Inez, Sebestyén Júlia, Berczi
Soma, Kötél-Kovács Márton, Sólyom
Levente, Kiss Máté, Máhl Zétény, Simon
Lili Eszter, Both Viktória, Csonka Mónika osztályfőnök. Első sor: Csobó Ádám,
Balogh Kende Koppány, Németh Lőrincz, Németh Dorina, Fehér Alexandra,
Gertner Nikol Amira, Németh Lili,
Batyki Blanka, Kis Nimród, Balogh
Huba Mór, Bruckner Mária, Sebestyén
Csilla, Rosta Viktória, Tuza Brigitta

IV

XVI. évfolyam, 2018. X–XI. szám

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Anonim
karácsony
Lányok és fiúk,
15 és 18 év között:
„A karácsony a legtöbb
családnál arról szól, hogy
mindenki együtt van. Nálunk
ez nincs így és nem is szeretem. Most se várom. Számomra sz.. látni, hogy más
családoknál együtt és sokan
vannak.”
***
„Már novemberben feldíszítem a szobámat. Magát a
hangulatát szeretem a legjobban, de persze az ajándékot és
a sok finomságot is. Ilyenkor
az egész család együtt van.
Nem tudok olyan dolgot mondani, amit nem szeretnék
benne.”
***
„Nagyon kétszínű ünnep,
mert ilyenkor mindenki megjátssza magát. Sok embernek
csak az ajándékozásról szól,
ami nagyon gáz, mert a szeretetről kéne szólnia. Erre bas�szus mindenki vágja a jó pofákat másoknak. Az ünnep
leteltével meg már senki sem
foglalkozik a másikkal.”
***
„Szeretem, amikor együtt
van a család, de mindenki
próbál minél jobban tökéletességre törekedni, amiből sok
kisebb konfliktus alakul ki,
amit viszont utálok. Az ajándékozás is két érzelmet vált ki
belőlem. Szeretek adni, főleg,
ha az illető örül neki. De erőltetettnek és versenyszerűnek
érzem a mai társadalomban.
Ki mit kapott, nekem jobb,
nekem több, tőlem jobbat ka-

pott... És az ajándékozást lassan pénzben minősítik és
rangsorolják, ami szerintem
elszomorító. Amit nagyon
szeretek, kifogás nélkül: a
sok étel, süti és az illatos
gyertyák.”
***
„Téli születésű vagyok, de
nem szeretem a telet. Jó benne,
hogy összehozza a családtagokat, közös ebéd, vacsora stb.
Jó hangulat, happy mindenki.
Rossz benne, hogy vannak
szegények, akik ugye nem
jutnak normális körülmények
között való közös vacsorához,
boldogsághoz, nincs meg a
karácsonyi feeling.”

Húszéves lány:
„A karácsonyban nekem
már kiskoromban is az volt a
legjobb, hogy összejött a család. 24-én szűk körben, öten
ünnepeltük, a következő két
napon a nagyszülőket, unokatestvéreket, nagynéniket és
nagybácsikat látogattuk. Az

Minden
gyerek volt
egyszer
kisgyerek
Emlékszel még
a csodálatos óvodai
karácsonyokra?
A sok-sok mondókára,
versre, játékra, a gyönyörű karácsonyfára
a nagyteremben?
Hű, de gyorsan szalad
az idő!
Kiskarácsony, nagykarácsony,
Kisült-e már az én kalácsom?
Hogyha kisült, adják ide,
Ne fáradjak többet érte.
idő némiképp sajnos változtatott ezen, de még mindig a
kedvenc ünnepem, és remélem,
hogy örökre az is marad. Szeretem a készülődést, hogy
mindenki el van foglalva valamivel, a lakásban szétárad a
mézes sütik illata, karácsonyi
zene szól. Ez olyan idilli.
Évente egyszer ez egy teljesen más időszak, csupán pár
nap, de megszépíti az évet. Az
ünnepi vacsoránk nem általános – már harminc éve se vált

be –, gyümölcslevest és tésztás
csirkesalátát eszünk, mert nem
vagyunk babonásak. Ilyenkor
elvileg nem szabad szárnyast
enni, mi eszünk, így ez még
különlegesebbé teszi az estét,
amit a többnyire saját készítésű
ajándékok kibontása után társasjátékkal koronázunk meg.”

Ötvenöt éves férfi:
„Szeretem, bensőséges.
Nálunk családi, nem országos.
Saját készítésű, nem érdekel
a pénze senkinek, játszós,
családi találkozós, egymásnak
örülős, könyves, olvasós.”

Harminchét éves
férfi:
„Megpróbálom azon a bizonyos téli napon, a nagybátyám házában az összes pillanatot megragadni, magamhoz
szorítani és örökre ott tartani.
Egyszerre van jelen az élet
nem változó mezejének végtelensége, de a változó részé-

nek rendkívül gyors mulandósága is – az életünk, amit
élünk. Ezért minden apró
esemény, minden kiejtett szó,
kedves mondat és mosoly örök
kinccsé válik. Mindig elönt a
hála, hiszen nagyszerű emberek vannak körülöttem, akik
mély szeretettel néznek rám.
Két otthonunk van. Az
egyik a családunk, hozzátartozóink körében, hiszen együtt
sokkal erősebbek vagyunk,
tudunk kihez fordulni, megsokszorozódik az egymásnak
átadott energia, és úgy tér
vissza hozzánk.
A másik, legtermészetesebb otthonunk a transzcendens óceánja. Az ide való
mindennapi visszatérés szinkronizálja lelkünket a legtisztább, legnemesebb érzésekkel.
Ez adja a fejlődés lehetőségét,
az élet határtalanságát. A másik 'családommal', a különböző korú, hátterű, a transzcendens síkját együtt kereső és
élvező társaimmal ilyenkor
hosszú meditációba merülünk,
napokra elvonulva. Évezzük
ezt a finom rezgést, ahogy a
körülöttünk lévő világ is felveszi a bennünk folyamatosan
létező és növekvő csend és
dinamizmus együttes minőségeit. Arra gondolok és azt kívánom, hogy mindenki alapozódjon meg ebben az állapotban. Tudatát mindennap vis�szavezetve oda, ahonnan az
egész teremtés kibontja önmagát, fürödjön meg a tiszta
szeretet fényében, és éljen
minden pillanatot ilyen fokú
boldogságban, mint az ünnepek alatt.”
Mórocz Anikó


***
Eljött a szép karácsony,
Aranyozott kis szánon.
Hozott diót, mogyorót,
Jó gyerekeknek valót.
***
Karácsonyi csengő vagyok,
Csilingelek az ágon.
Örüljetek, megérkezett
a hópihés karácsony!
Sokat ér egy okos tanács,
frissen jó a mákos kalács.

***
Töröm, töröm a mákot,
sütök neked kalácsot.
Icatolla, motolla,
neked adom Jancsika!
***
Tél, tél, tél,
Végre újra megjöttél!
Karácsonyi tartalom:
Praznovszky Mihály

Tudtad azt, hogy
♦♦ a karácsony szavunk szláv
eredetű, hozzánk valamelyik délszláv nyelvből került, jelentése fordulónap,
ami a téli napfordulóra utal.
♦♦ csillagokkal és gyertyákkal
díszített karácsonyfa először egy híres festő, Lucas
Cranach képén fordult elő
jó régen, 1509-ben.
♦♦ a legrégibb írásos híradás a
karácsonyfáról németföldről származik, 1600-ból.
♦♦ Franciaországban Napóleon állította az első karácsonyfát a császári udvarban

♦♦ Ausztriában a 19. században egyes vidékeken a karácsonyfát a mennyezetre
függesztették fel.
♦♦ Brunszvik Terét grófnő
1828-ban karácsonyfát
állított Budán az óvodájában, de ebben az évben
már Pesten, Podmaniczky
Frigyesék házában minden
gyerek külön karácsonyfát
kapott.
♦♦ Petőfi is részt vett 1844-ben
egy szép karácsonyi ünnepen barátai társaságában.
♦♦ Jókai Mórék házában is
állítottak karácsonyfát,

unokahúga egy nagyon
szép karácsonyestéről emlékezett meg 1856-ban.
♦♦ Jókai már 1854-ben írt a
karácsonyfáról a Koldusgyermek című elbeszélésében. Azt mondják, ez az
első említése a magyar
szépirodalomban a karácsonyfának.
♦♦ A szaloncukor neve Jókai
korában még szalonc ukkedli volt.
♦♦ És még mennyi érdekességet találhatsz a karácsony
történetét bemutató könyvekben...
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Európa-bajnoki ezüstérem után,
világbajnoki megmérettetés előtt
A füredi Balogh Ákos
mindössze huszonegy
éves, de már komoly
ajánlatokkal a zsebében
tanul mérnök–informatikusnak. Meglepő, hogy
még az éjjel-nappal
változó webfejlesztői
világban is a diploma
megszerzése számít
elsősorban. Na és persze
a versenyeredmények:
Balogh Ákos éppen
egy Európa-bajnokság
ezüstérmét söpörte be,
s kecsegtető reményekkel várja a jövő évi
világbajnokságot.
Szeptember végén három
napig tartott a szakmák Európa-bajnoksága, vagyis az első
EuroSkills Budapesten, a
Hungexpo területén. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által rendezett versenyen
28 ország fiataljai vettek részt
37 szakmát képviselve, a hagyományos szakmákat éppúgy megjelenítve, mint a legújabbakat. Balogh Ákost az
informatika minden része érdekeli, de ami legjobban megfogta, az a webfejlesztés, az
alkalmazásfejlesztés és minden, ami design – szerencséjére ez új szakmaként bekerült
a EuroSkillsbe is.
– Laikus számára nehezen
elképzelhető, hogy egy versenyen vajon milyen módon
mérik össze a webfejlesztők
tudását?
– Objektív és szubjektív
szempontokat állapítanak
meg. Minden versenyzőnek
van felkészítője, ők alkotják a
zsűrit, majd csapatokra osztják
fel a zsűri tagjait, s ők pontozzák a versenyzők munkáját.
Egy feladat esetében nagyjából kétszáz szempontot vizsgálnak – ezek az objektív
pontok. A szubjektív pontokat
például a külső megjelenés, a
jól olvashatóság vagy a különféle eszközökön való használhatóság hozhat. Volt egy száznapos, aktív felkészülési időszakunk, ahol több feladatsort
vettünk végig, és már ott nagy
hangsúlyt kapott, hogy maradjon időm a külső megjelenésre és a használhatóságra is. A
három versenynapunk mindegyikén egy hat és fél órás
feladatot kellett megoldanunk,
aminek a végeredménye három különböző weboldal lett.
– Erős a nemzetközi mezőny?
– A webfejlesztő szakmában tizenhét országból egyegy versenyző indult, én a
második helyet szereztem
meg. Minden országban rendeznek nemzeti válogatót,
Magyarországon ez a Szakma
Sztár Fesztivál. Itt két alkalommal is sikerült első helyet
elérnem. Ez volt a belépőm az
idei Európa-bajnokságra és a
2019-es világbajnokságra.
2017-ben kvalifikáltam magamat az az évi világbajnokságra, de az egyetemi felkészülésem miatt nem utaztam el

Balogh Ákos ügyesen
egyensúlyoz a kocka és
a nem kocka lét között

Abu-Dzabiba, átadtam a lehetőséget a magyar válogató
második helyezettjének, de
megkerestek, hogy a 2018-as
Európa-bajnokságot vállaljam
el. Úgy szereztem itt ezüstérmet, hogy a tavalyi világbajnokság második helyezettje,
egy profi orosz versenyző tudott csak megelőzni.
– Miben volt jobb az orosz
versenyző?
– Az első versenynapon
volt egy apró, félórás-órás
kiesésem, úgy érzem, az billentette a mérleget az orosz
versenyző felé. Az ellenfelemnek több versenytapasztalata
volt, és olyan begyakorolt
megoldásokat tudott előhúzni, amik tökéletesen beilleszthetőek voltak az adott nap
feladatába. Nekem az hozta az
ezüstérmet, hogy a feladattípusokat sikerült összeraknom
a felkészítőimmel.
– Ahhoz, hogy valaki ilyen
eredményes webfejlesztő legyen, éjjel-nappal a számítógép előtt kell ülnie?
– Nem-nem. A programozáshoz egy olyan gondolkodásmód kell, amire rájár az
ember agya. Engem ez már
kiskorom óta érdekel. Nem
ülök sokat a gép előtt, de nagyon régóta foglalkozom vele.
– Mi fejleszti még a képességeidet?
– Korábbi iskolámban, a
veszprémi Lovassy László
Gimnáziumban jó alapokat
adtak az algoritmizációs gondolkodáshoz, mellette autodidakta módon sokat tanultam
az interneten keresztül, és a
mostani iskolám, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) mérnök–
informatikus szakja is nagyban hozzájárul a problémamegoldó képességemhez,

ezekhez jön a gyakorlás. Keresem a kihívásokat, mindig
nehezebb feladatokat vállalok.
A száznapos felkészülés során
foglalkoztunk időmenedzsmenttel is, ami a szakmai
szempontok mellett legalább
annyira fontos: például hogyan mérlegeljek, melyik
részfeladattal kezdjem a munkát, mennyi időt szánjak a
többire, s lehetőleg ne okozzon stresszt, ha valami nem a
terveknek megfelelően alakul.
– Van közöttetek rivalizálás, vagy inkább ösztönzitek
egymást?
– A karon belül létezik egy
speciális IMSc program, amit
külön kell megpályázni, például versenyeredményekkel.
Az évfolyamunkban hétszázan
vannak, közülük a legjobb
hatvan kerül be az IMSc-be. A
harmincfős kari tancsoportok
ugyanazokat az órákat hallgatják, az IMSc-ben tizenhat fős
csoportokat alkotunk. Kiemelt
oktatókat és pluszanyagokat
kapunk, de feltételül szabják,
hogy minden félév végén minimálisan el kell érni a 4.0-s
átlagot. Mindkét tanulócsoportban összetartást tapasztaltam, segítjük egymást és közösségimédia-csoportot tartunk fenn.
– Már az óvodában is tablet
volt a jeled?
– Van pár fotóm, amin kisgyerekként, cumival a számban ülök a tévé előtt, és Super
Mariót játszok, de a programozással kapcsolatos első munkám a gimi első évéhez köthető. Nemrég kerültek a kezembe a saját nyomtatású, első
webfejlesztős könyveim 2009
áprilisából. Nagyjából onnan
indult az érdeklődésem.
– Édesapádnak volt valamilyen hatása rád?

– Annyi, hogy őt is érdekli
ez a terület. Gyerekkoromban
még nem voltak ilyen elterjedtek a számítástechnikai eszközök, ma már mindenkinek a
kezében ott van. Nem mindenhol volt gyors internet-hozzáférés se. Nekünk volt otthon
számítógépünk és videojátékunk, s tulajdonképpen magamat rántottam bele.
–
Vannak már saját
munkáid az interneten?
– Igen, sok van fenn, weboldalak, most pedig mobilalkalmazás is készül. A gimi
első évében kaptam az első
megbízásomat, később több
budapesti versenyen vettem
részt, ahol ismeretségek alakultak ki.
– Akkor ez neked egy pénzkereseti lehetőség is, vagyis
ilyen fiatalon önálló ember
lettél?
– Így van, ez még fura érzés. A rendszeresség akkor
alakult ki, amikor felköltöztem Budapestre: önállóan
kezdtem el gazdálkodni. Férfiként is jó érzés, magabiztossá tesz.
– Mit csinálsz, amikor nem
a számítógép előtt ülsz? Hogy
néz ki egy átlagos napod?
– Az egyetem napi elfoglaltságot jelent, a munkáim
miatt dolgozom a gépemen, de
törekszem a személyes kapcsolatokra is: találkozom a
barátaimmal, beülünk egy
kávéra beszélgetni, bulizni,
kondizni és focizni is járok,
szóval élem az egyetemisták

színes életét. Mellesleg pedig
a lakásunk rendjét is mi tartjuk
fenn a lakótársammal.
– Hol képzeled el a jövődet?
– Szeretem Budapestet, egy
fiatal számára roppant érdekes
világ, de nem vagyok biztos
abban, hogy ott is szeretnék
maradni. Balatonfürednek
rengeteg előnye van, sokkal
nyugodtabb, tisztább, kényelmesebb és élhetőbb, mint a
főváros, s nagyjából itt is
megvan minden, ami kell.
Hétvégente hazautazok, túrázni járunk, a családdal vagyok, és persze tanulok. Ha
kimozdulnék az országból, azt
nem a munka kedvéért tenném, hanem hogy lássam a
világot, de élni nem szeretnék
külföldön.
– Keresett szakembernek
számítasz?
– Egy meghatározó fejvadász cégnél voltam interjún a
versennyel kapcsolatban, ott
hangzott el, hogy Magyarországon még mindig a diploma
megléte számít, így jelenleg
nekem is ennek a megszerzése
az elsődleges cél, amit nem
bánok, mert az egyetem jelentősen tágítja a látókörömet.
Vannak olyan cégek, amelyek
várják, hogy végezzek az
egyetemen, a verseny előtt és
után is kaptam ajánlatokat.
Nem gondolkodom nagyobb
cégekben, ahol alkalmazott
lennék, sokkal inkább a kisebb startupok érdekelnek,
amiben a programozás mel-

A EuroSkills 2018-ról Oroszország vitte haza a legtöbb érmet,
másodikként Ausztria végzett, az európai országok képzeletbeli dobogójának harmadik fokára pedig Franciaország
állhatott. Magyarország negyedik lett az éremtáblázaton, 30
hazai versenyző 27 szakmában három arany, három ezüst
és három bronz minősítést szerzett.

lett lehet kreatívkodni is. A
legjobb egy önálló, web- és
alkalmazásfejlesztéssel foglalkozó, saját kreatív ügynökség
lenne.
– Ebben nagy jövőt látsz?
– Mindenképpen. Vannak
olyan programok, amik összeraknak helyettünk algoritmusokat, de azok nem egyediek.
A szakmám éjjel-nappal fejlődik, élő és képlékeny. Ha valakinek nincs hozzá elhivatottsága, akkor egy hét alatt simán
le tud maradni.
– Hogy lehet lépést tartani?
– Egyfolytában jelen kell
lenni különféle weboldalakon,
hírleveleken és elektronikus
közösségi csoportokban, és ez
elég jól megy a magyar fejlesztőknek.
– Vannak trendek is, amik
az adott időpontban menőnek
számítanak a webfejlesztés
terén?
– Hogyne, most épp a letisztult stílust keresik leginkább, de jönnek be a fehér
háttérre helyezett színátmenetes formák és az alakzatokba
rejtett képek, szövegek, amiket mi is készítettünk a versenyen. Nem bonyolult megcsinálni őket, a kihívás az, hogy
egészében stílusossá váljon.
Ehhez mindenképpen kell
egyfajta esztétikai érzék. A
versenyen legalább három
szakma tevékenységét kellett
egy emberként összefognunk:
a designtervezőjét, aki a megjelenésért felel, a kliensoldali
programozást, vagyis a felhasználó számára látható felület leprogramozását, illetve a
szerveroldali programozást,
ami például a háttérben működteti az alkalmazást és tárolja az adatokat. A cégek is
különválasztják ezeket a területeket, és három pozíciót
hoznak létre a lefedésükhöz.
A designhoz nyilván kell egyfajta esztétikai érzék, amihez
az internet böngészése is hozzásegít.
– Azt tudod, hogy egy átlagember mit gondol az informatikusokról?
– Persze, hogy kockák.
– Te is kocka vagy?
– Tudok az is lenni, amikor
a haverokkal, mondjuk tízen
leülünk, csinálunk egy partit,
és akkor éjjel-nappal játszunk
a számítógépen. Vagy amikor
valamivel haladni szeretnék,
és egy napig csak programozok. A száznapos felkészülés
is napi nyolc órát takart. De
este hatkor is szívesen elmegyek futni, találkozni a barátokkal vagy fesztiválozni. Ha
itthon vagyok, akkor meg kirándulni szeretek, úgyhogy
megvan az egyensúly a kocka
és a nem kocka lét között.
Balogh Ákosnak 2019 augusztusában szurkolhatunk a
kazanyi világbajnokságon
való jó szereplésért. A tét nagy,
hisz egy adott versenyző
EuroSkillsen és WorldSkillsen
is csak egyszer kap lehetőséget az indulásra.
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Minden vers töredék
A 2018. évi Quasimodo
Költőverseny fődíját
elnyerő Falcsik Mari
szeptemberben betegsége miatt nem tudta
átvenni az emlékplakettet. November 13-án,
a magyar nyelv napja
alkalmából a költőverseny különdíjasával,
Térey Jánossal lépett fel
a Vaszary Villában rendezett szerzői és – utólagos – díjátadó esten.
Ott beszélgettünk vele
a szavak gyűjtögetéséről,
a tehetség ajándékáról,
palackba zárt üzenetekről és a költészet univerzális jellegéről.

– Örült a Quasimodo-emlékdíjnak?
– Természetesen. Nagy
örömmel fogadtam a hírt: szerintem ez egy kellően független díj, mondhatnám, az elfogadható díjak közé tartozik,
nem kíséri semmiféle politikai
botrány, kultúrkampf, kétfelé
húzás. A költészetről szól, és
egy magas színvonalú, nemzetközi elismerésű lírikus neve
fémjelzi.
– Hogyan „készül” a költő?
– Én, mint több másban,
ebben is fordítva ülök a lovon:
sokan már első zsengéikkel
futnak döngetni a kiadók kapuit, én nem tettem ezt. Kisgyermekkorom óta írok – de már
fiatalon elég kritikus szűrőt
alkalmaztam a magam irányá-

ba, próbáltam nagyon érzékeny
mércén megmérni, mi az,
amivel ki lehet állnom.
Az ennek ellenére nagyon
hamar kiderült, hogy az írás az
egyetlen, amihez igazán közöm van. Nem én tettem fel
„mindent egy lapra” – mint
Tóbiás Krisztián fogalmazta a
kérdésében –, hanem tán a
születésemmel már erre az egy
lapra „lettem feltéve”. Gyerekfejjel érzékeltem, mennyire
„más”, igen intenzív belső
életű, sokszorosan érzékelő és
átélő lény vagyok, hogy sokakétól elütő életet élek, hogy ott
belül jobban megélem az életemet, mint kívül e világban.
A kérdésre, mi akarok lenni,
hamar egyértelmű lett a válasz:
író. Magával ragadott a szavakkal megjelenített és megjeleníthető világ – és maguk a
szavak, amiket szó szerint
gyűjtögettem: ha a felnőttektől
hallottam egy izgalmas új szót,
mint mondjuk, a rabicfal, eltettem magamnak, forgattam,
ízleltem, kipörgettem, mi minden van benne, rabbi, rabló
meg valami vicc is... Ugyanígy
vadásztam a tájszókincseket a
falusi nyaralásokon.
A készülődő költő az esetemben világjátékokat játszó
könyv- és versfaló volt. A játékban a figurák beszéde már
majdnem saját szöveg. Rigmusokat is kitaláltam és énekelgettem, esténként a testvéreimet szórakoztattam folytatásos
meséimmel, amikre jobb volt

azt mondani, hogy képzeld, azt
álmodtam, hogy..., mert akkor
nem tartottak hazudósnak vagy
bolondnak. Attól kezdve, hogy
egy évvel előttem beiskolázott
nővéremtől ellestem a betűvetést, mindig írtam valamit, s a
rajzaimmal illusztráltam. A
pályaválasztásom, egyetemi
szakom egyértelműen az irodalom lett.
– Hogyan érez rá a költő
arra, hogy a verse már elég jó
a publikáláshoz?
– A vers első olvasója az, aki
írta. Mindenkiben van egy
patikamérleg, érzi, mit bír el,
mit nem. Vannak költők, akik
a gyakori megjelenésért enyhébb szűrőt alkalmaznak – nekem nem mindenek fölötti
szempont, hogy állandóan
fusson nyomtatásban a nevem,
vagy hogy kétévente kötetem
legyen. Nagy szelektáló vagyok, sok verset kidobok.
Vannak persze olyan alkotók
is, akik a külső szemmel már
tökéletesnek ható műben is
kételkednek. Ez alkati kérdés.
Nálam, mondjuk úgy, van egy
pont, amikor tudom, hogy ez
most kész – vagy, hogy ennyi,
nincs több benne. Szerencsére
a szakma és az olvasó gyakran
hívja versnek ugyanazt, amit
én. De ennek nincs standard
receptje.
– Milyen témák foglalkoztatják?
– Bármilyen résztémát fejt
ki egy-egy vers, a költészet
mintha mindig ugyanazokban

a nagy körökben mozogna. A
ki vagyok én, tágabban, kik
vagyunk mi, emberek, hogyan
lehet az emberi létet – akár
aktuális formáit – jelzőkkel,
igékkel és főnevekkel, vagyis
grammatikával megragadni. És
persze továbbalkotni, hozzátenni azt a pluszt – akár egy
megfogalmazásnyit is –, amit
az irodalom mindig hozzátesz,
amikor az emberi lét ábrázolása során új utakat nyit, mivel
képes pontosabban letapogatni
a jövőt, mint a hétköznapokban
robogó emberek. A kik vagyunk, hogyan élünk mellett
ott a szerelem: a bárki, de
bármi, akár a természet, egy
létforma, egy motívum iránti
szenvedély is – és ezek mellett
ott a legnagyobb téma, a halál.
Az az alkotó személyiségétől
függ, milyen absztrakcióval
írja le, amit érez, gondol, tapasztal, elképzel. A témánál itt
lényegesebb a hogyan: a sajátos élmények csatornája, amin
át akár ugyanazt nézve, amit
más, úgy fogalmazza meg,
amit lát, ahogyan még senki
más.
A talentum ajándék, az írói
is: ha szavakkal meg tudom
fogni a láthatatlant, ha képes
vagyok leírni kellő szabatossággal úgy, hogy a másik is
értse, az kegyelem. Csodálatos öröm számomra, hogy
megkaptam ezt a sorstól. Az
alkotásnak mindig megvan ez
a perverz gyönyöre: ha egy
szörnyű tényt sikerül szavakkal kifejezni, amikkel végre
pontosan megjelenik az a rettenet a papíron, a költő örömében csapkodja a térdét: ej,
de jól sikerült iszonyat, végre
elkaptam!
A költészet a legnehezebbet
vállalja a kifejezésből: a legdirektebb tényközlésben is többletjelentésű jeleket használ. A
vers palackba zárt üzenet a
seholsincs-tengerbe dobva,
amit, ha ki tudja hol, hány év
múlva valaki meglel és kibont,
titkosírást talál a foszló papíron, amin már a tinta is elmosódott. Szinte reménytelen –
csoda, hogy a legbelülről hozott, sajátos módszerrel és saját
látásmóddal rótt hieroglifákat
valahol valaki mégis mindig
megérti. Hiszen maga a költő
sem lehet tisztában azzal, mit
sikerült megragadnia a lét rá
jellemző speciális módozatából. Én ezért nem használok
írásjeleket: úgy tekintem – a
magamét elsősorban beleértve
–, hogy minden vers töredék,
minden lírai mű a jelen múltjából a jövő jelenébe vetve
fönnmaradt részlet.
– Van elképzelése, kik olvassák és kedvelik a verseit?
– Erre ma könnyebb válaszolni, mint régebben, amikor
valóban bedobtuk a palackot
a tengerbe, és a kiadói és olvasói önkény hullámzására
bíztuk. Az internet világában
már közvetlenebb a visszajelzés – igaz, ez könnyebb módot
nyújt az öncsalásra is.
A magyar lírának, mint
mondják, van egy középkorú
olvasótábora. Én nem érzékelek efféle korosztályi beszűkítettséget. A MERSZ klubban,
amit családilag fenntartunk
(Lantos László Triceps rende-

Falcsik Mari a Quasimodo-emlékdíjjal, az alsó képen Tóbiás
Krisztián és Térey János társaságában a szerzői esten

ző, performer vezetésével),
szabad felolvasóesteket is
szervezünk, sok fiatal jár hozzánk. Aztán nemrég egy hetven
fölötti hölgy keresett meg azzal, hogy németre fordított a
verseimből, ugyanakkor épp
egy gimnazista fiú üzent, hogy
rólam ír házi dolgozatot, segítenék-e. Én tehát nagyobb
korosztályi szóródást érzékelek. És épp annyi a vidéki
visszhang, mint a fővárosi, s
mivel angolul is megírom a
verseimet, a külföldi is. A net
korában már nincsenek földrajzi határok.
Több költő szívesen ad elő,
mint mi is, e mai, füredi felolvasóesten is. A közönségen a
magunk szemével láthatjuk a
pillanatnyi hatást – vagy az
érdektelenséget. Már szinte
elégedettek is lehetnénk azzal,
ahogy reagálnak... Végül is a
magyar olvasók szeretik a
verset. Ha gyakran nem is értik
teljes mélységében a szöveget,
hagyják hatni magukra a szavak szította spontán szenvedély fura varázsát. Persze
sokszor „széplelkűek”, bedőlnek a fűzfapoézisnak, nem
vállalnak nagyobb szellemi
erőfeszítést, mélyebb lelki
kalandot, a nagyoktól sem a
nehezebbet kultiválják, egy
kőkemény Ady helyett inkább
egy szerethetően szomorú Tóth
Árpád-strófát dédelgetnek,
vagy a mai korból Varró Danit
(aki épp ma járt itt) – de a magyarok stabil lírafogyasztók.
– A Vaszary Galériában
éppen Lesznai Anna ornamensei előtt beszélgetünk – fölmerül a kérdés: létezik magyar női
irodalom?
– Bizonyára létezik. Én a
líra szereplője vagyok: sem a
nemi, sem más skatulyának
nem látom értelmét. Nem va-

gyok egyetlen részmilyenség
szószólója sem. Nyilván nyoma van, hogy nő írja a verset,
mint lenne annak is, ha másutt,
más korban élnék, ha, mit tudom én, fekete fiú vagy
kőgazdag kanadai volnék.
Primer élményem a nőiség, de
nem elsődleges témám. Sokféle meghatározódás van, az
egyik alkotó, mondjuk, főúr és
katona, a másik, mint Lesznai,
szecessziós festő-író – ezek
mind jelentéssel bíró, pregnáns
szűkítők, hozzák a maguk színeit, de az írás kifutásáért kizárólagosan nem felelhet
egyetlen jelleg. A jó költő a
maga legszemélyesebb módján is univerzális.
– Milyen munkákat tesz le
az asztalra mostanában?
– Idén lefordítottam Isaacson hétszázhúsz oldalas Leonardo da Vinci-monográfiáját,
vagy harminc szakterületet
érintő, hatalmas tényanyaggal. Az eredeti nagyon nagyot szólt, a magyar most jelenik meg a hó végén, sokat
várunk tőle a kiadóval (Helikon). És, ami a számomra a
leglényegibb: áprilisban jön ki
az új, ezúttal terjedelmesebb
verskötetem a Jelenkornál.
Kilenc év alanyi lírai anyaga
van benne.
– Milyen szálak kötik önt
Balatonfüredhez?
– Évek óta Örvényesen
nyaralunk: nagyon szeretjük
azt az apró települést, a családias parttal lent, s a zavartalan
békéjű temetővel fönt a faluban. Ebben a körzetben Füred
a város, a kultúra, a nélkülözhetetlen centrum az obligát
pezsgéssel – és, noha mi a
csöndhöz húzunk inkább,
mégis jó, hogy ez a kettő karnyújtásnyira van egymástól.
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Varró Dániel

Köszöntő a magyar
nyelv napja alkalmából

Most, hogy itt ér a reggel Füreden,
kétórás út sajdítja ülepem,
s köszöntőt mondok némiképp feszengve,
te jutsz nekem, Faludy György, eszembe,
ki illedelmen nem sokat agyalva
annyi verset költöttél át magyarra,
ki nem voltál se szívbajos, se háklis,
nevén nevezted Villon valagát is,
ki hű nem voltál formához, csak elvhez,
s a magyar nyelvhez.

Aligha találsz még egy ilyen nyelvet,
min azt olvashatod a kassza mellett
a hexametert benne felfedezve,
hogy „Áfás számla igényét kérjük előre
jelezze!”
S olyan nyelv még egy a világba’ hol van,
hol bocicsokit vásárolsz a boltban,
s az van papírján ok nélkül, nem okkal,
hogy „tejcsokoládé sárgabarack- és kekszdarabokkal”?

Magyar nyelv! Ó, te szökkenő szavú
kifogyhatatlan rím-bőségszaru!
Melyik nyelven lehet még máma, így ni,
nem fércmű-rémű rímes verset írni?
Lapozhatja a rímszótárt az angol,
versében használt, ósdi rím, mi landol,
erőlködhet, hogy rímeljen a norvég,
csak kiürült rímektől kong a sorvég,
a svéd, a sváb, a lett is tehetetlen,
csak a magyar nyelv zsákja feneketlen.

Magyar nyelv! Mennyi bűvös rejtelem!
Hány észszerű, de mégis helytelen
igealak, és hány értelmesebb
elmének furcsa, rendhagyó eset!
A fonák helyes, az észszerű téves.
Béni fiam (momentán hároméves)
besétált egyszer egy sötét szobába,
„Papa, nem látok semmit!” ordibálta.
Felkapcsoltam a villanyt, mire ennyit
mondott örömmel: „Most már látok semmit!”
Igaza volt. Mert hát mitagadás
értelmetlen a kettős tagadás.
Jancsi fiamat (más példára térve)
az igekötők csalták lopva lépre.
Szervizbe kellett a kocsinkat vinni,
mikor elhoztuk, azt kérdezte Jancsi:
„Emlékszel, mikor lerobbant az autónk?
Most felrobbant.” Tök logikus csavar volt
Jancsi részéről (jó eszű gyerek),
az észszerűtlenség viccelte meg.
S van tarsolyában még hány cselfogás
a magyar nyelvnek! Ettől oly csodás.
E véleményt nem csak én osztom ám itt,
kérdezzék meg nyugodtan Kosztolányit…

Ó, mely nyelv merne versenyezni véled?
Mi úgy is vers, ha prózában beszéled?

Varró Dániel improvizációját érdeklődve
hallgatták a diákok a természetben

Magyar nyelv! Ma a napja van neki,
fel kéne illendőn köszönteni.
El is jöttem egészen Füredig,
hogy meghúzzam, te nyelv, a füled itt!
De hát a nyelvnek nincs füle, se farka,
mint az a dalbéli, kicsinyke marha,
olyan fületlen, s épp annyira tarka,
köszönteném, de felrúg készakarva.
Hisz a költő azért költő, hogy költsön,
a nyelv meg azért nyelv, hogy nyelvet öltsön.

Körözött személyt fogott el
a füredi körzeti megbízott
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja
november 23-án 12 óra 30
perckor Balatonakali belterületén igazoltatott egy 48 éves
enyingi lakost. Az intézkedés
során megállapítást nyert,

hogy a férfi körözését rendelte
el az Enyingi Járási Hivatal,
mivel a Székesfehérvári Járásbíróság által foganatosított, de
meg nem fizetett pénzbírság
miatt kiszabott négy nap elzárás letöltését nem kezdte meg.

A körözött személyt az intézkedő rendőrök elfogását
követően előállították a Balatonfüredi Rendőrkapitányságra, majd a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság fogdájába szállították. 
BFN
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Utazás jazzylandbe
Jótékonysági koncertet ad a Füred Dixieland Band
Charlie és a Füred Dixieland Band közös jótékonysági koncertet ad.
A Benkó Sándor és
Louis Armstrong zenei
örökségét tovább vivő
együttes januárban a
veszprémi Hangvillában
tartja A zene gyógyít!
elnevezésű gálakoncertjét, amelyről a zenekar
vezetőjét, Dervalics
Róbertet kérdeztük.
– Nagy megtiszteltetés,
hogy Charlie társaságában
léphetünk fel, ő a magyar
könnyűzene ikonja, fantasztikus hanggal és muzikalitással
rendelkezik, ráadásul a személyes kedvencem. Boldog vagyok, hogy sikerült rábírni a
közös zenélésre, annál is inkább, mert nem szokott más
zenekarokkal fellépni.
– Mivel sikerült őt meggyőzni?
– Nem zenéltünk még soha
együtt, nem volt semmilyen
kapcsolatunk, ezért levélben
küldtem neki felkérést, mellékelve a zenekar hanganyagát.
Igazából nem tudom, miért
döntött úgy, fellép velünk, talán a jótékony cél, talán a korábbi, neves előadókkal való
koncertjeink győzték meg,
nem tudom. Nagyon boldog

vagyok, hogy együtt koncertezünk, ez lesz a zenekar eddigi legnagyobb feladata, izgatottan próbálunk. Charlie zeneisége közel áll hozzánk,
énekelt ő jazzt, sőt kiadott egy
ilyen lemezt is, de azért van
előttünk feladat bőven.
– Charlie fellépésével miben változik a repertoár?
– Chalie jazzklasszikusokat
énekel majd, illetve saját dalokat a legnépszerűbb szerzeményei közül, amelyeket áthangszereltünk, szvingesítettünk. Sikerült rávenni, hogy
Louis Armstrong néhány emblematikus dalát is elénekelje.
Utazás jazzylandbe – ez a
koncert egyik mottója, nem
véletlenül, hiszen a két műfaj,
a jazz és a dixieland vegyítésével kísérletezünk. Remélem,
műfajt teremtünk ezzel. Némileg változtatunk a dixieland
hagyományos hangszeres felállásán, a nagybőgőt például
helyenként felváltja a basszusgitár, és a ritmizálás is eltér
majd kicsit a megszokottól.
– Az elmúlt években több
koncert bevételét is jótékonysági célra ajánlotta fel a zenekar, ezúttal is így lesz. Honnan
ez az elkötelezettség?
– Igen, a koncerten gyűjtött
hozzájárulásokat a Csolnoky
Ferenc Kórház gyermekosztá-

lya számára szükséges eszközök beszerzésére fordítjuk.
Támogatói hozzájárulások
előzetesen és a koncert napján
a Hangvilla jegypénztárában
is ﬁzethetők. A Rotary Club
megyei elnökével, Hartmann
Péterrel közös a kezdeményezés. Szívből jövő indíttatás ez,
mindig fontos volt nekünk,
hogy lehetőségeinkhez mérten
segítsük a rászorulókat. Bízom
benne, hogy a koncert egy
kulturális-karitatív híd lesz a
két város, Veszprém és Balatonfüred között.
– Balatonfüreden is lesz
koncert?
– Természetesen lesz Balatonfüreden nagy koncertünk,
várhatóan március végén tartjuk az Anna Grand Hotelben.
Falusi Mariann lesz a sztárvendégünk, vele több koncertet is adtunk már Ella Fitzgerald és Luis Armstrong újra
egy színpadon címmel. De
meglepetéssel is készülünk,
Kamarás Ivánt szeretném
meghívni, aki a prózai betétek
mellett a zenélésben is részt
vesz majd, egy szál gitárral is
hangulatot tud teremteni.
(A Füred Dixieland Band
január 23-án 19 órakor ad
koncertet a veszprémi Hangvillában.)

Martinovics Tibor
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Kálvin-napi kulturális kirándulás
Iskolánk minden évben tart Kálvin-napot.
Ekkor zajlik az Országos zsoltáréneklő
verseny, melyre évről évre egyre többen
jelentkeznek. Akik nem
énekelnek, a Kálvin-nap
programjain vesznek
részt. Ebben az évben
Pápára mentünk.
Reggel fél nyolckor már
meg is kezdtük utunkat bus�szal. Első állomás a Református Ótemplom volt, melyet
már felújítva láthattunk. A
reformáció ötszázadik évfordulójára gazdagodott Pápa a
XVIII. század végén épített, s
a jeles évfordulóra helyreállított templommal, aminek a
létezéséről sokan nem is tudtak. A templom karzatán megtekintettük a kiállítást, amely
Jézus életét, illetve az egyház
történetét mutatta be. Mindezt
egy modern megvalósításban
láthattuk, ahol szinte észre
sem vettük az idő múlását. A
látványos kiállításon a kihúzható fiókok úgy tárták elénk az
információkat, mint a mesék
világában. Egy játékos kvízzel
fedeztük fel a kiállítás érdekességeit.
A kérdések az egyházi
kelyhekről, bibliai történetekről szóltak. Ezután leértünk a
pincébe, ahol egy régi pápai
tanuló által a református kol-

A diákok látványos kiállítást
tekinthettek meg a pápai
Református Ótemplomban
és annak pincéjében
légiumnak ajándékozott múmia volt elhelyezve. Az egykori diák annyira szerette református iskoláját, hogy
egyiptomi tartózkodása idején
hálából vásárolt egy múmiát,

Hórit, s azt Pápára szállíttatta.
Az üvegvitrinben elhelyezett
szarkofág nagy érdeklődést
keltett. Az idegenvezető a talizmánok különleges erejéről
beszélt, majd megnézhettük

a test röntgenfelvételeit. Az
utolsó programnál két csoportot kellett alkotnunk. A művészeti foglalkozás résztvevői
református jelképekből nyakláncot készítettek. Az irodalmi

foglalkozás Petőfi és Jókai
Pápán szövődött barátságáról
szólt. Azt is megtudtuk, hogy
Petőfi négy alkalommal tért
vissza Pápára, s itt, a Hódoska
vendéglőben „gondűző bo-

rocska mellett” írta Borozó
című versét. Beleélhettük
magunkat Petőfi szerepébe,
mert tintába mártott lúdtollal
lemásolhattuk a költeményt.
Bebizonyítottuk, hogy a lúdtollal való írástól másfél évszázad választ el bennünket.
Nagyon szépen köszönöm
társaim nevében is ezt az ajándék napot, amit az iskolától
kaphattunk. Csodálatos élmény volt, s javasolni tudom
másoknak a szép műemlék
templom kiállításait, valamint
Hóri titkának a felfedezését.
Kulcsár Anna
7. osztályos tanuló,
Református iskola

Ismét takarékossági vetélkedő
A hagyományoknak
megfelelően idén is
megrendezték a takarékossági vetélkedőt
a Lipták Gábor Városi
Könyvtárban.

TudoLVASmányok
a Könyvklubban
Füreden, a Zsidó
Kiválóságok Házában
november 30-án megrendezték az első
Könyvklub-előadást
TudoLVASmányok
címen. A téma nem más,
mint a világhírű hálózatkutató, Barabási-Albert
László legújabb könyve,
A képlet volt.
A kötetlen, beszélgetős este
alatt Pázmány József előadó
vezetésével a siker képletének
változóit, az eredményesség
törvényszerűségeit ismerhették meg az érdeklődők. A teljesítmény minden esetben
alapja a sikernek, ám a közel
azonos teljesítményt nyújtók
közül nem mindenki lesz egy-

ben sikeres is. Hogyan lehetséges ez? A titok nyitja a hálózatokban keresendő. Az elhangzottak mindenkiben rengeteg gondolatot ébresztettek,
többek között, hogy milyen
felelőssége van a pedagógusoknak egy szorgalmas, tehetséges, ám kevésbé karizmatikus kisiskolás nevelésében,
vagy, hogy különböző országok ennek a képletnek a segítségével fel tudnak-e szállni
arra a vonatra, mely az innováció felé vezet.
A rendezvény Pázmány
Józsefnek és az aktív közönségnek köszönhetően rendkívül sikeres volt.
Köszönet minden kedves
résztvevőnek!
ZSKH


November 9-én a három
füredi általános iskola csapatai
mellett a tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolája
versengett. Az ötödikesek
ügyesen fejtették meg a rejtvényeket, míg végül a szoros
versenyt a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola
csapata nyerte (tagjai: Csontos
Mátyás, Holczer Dorka, Krausz Katinka Csenge, Matics
Flóra Márta, Rehák András),
második a tihanyi iskola, harmadik helyezett a Református Általános Iskola lett. Gratulálunk! Mind a négy csapat
alapos tudással érkezett a

megmérettetésre, és vidám
hangulatban mutatták meg,
mit tudnak.

Köszönet illeti a felkészítő
pedagógusokat és a jutalmazást támogató pénzintézeteket,

az OTP Bankot, a Sopron Bankot és a K&H Bankot.

BFN

A Lóczy nyerte a civilizációs versenyt
A balatonalmádi
Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziumban
megrendezett országos
angol–amerikai civilizációs verseny első helyezettje a Lóczy Lajos
Gimnázium csapata.
A versenyen a diákok számot adhattak történelmi, civilizációs és popkulturális tájékozottságukról, valamint kreatív feladatok során bizonyít-

hatták zenei és színészi tehetségüket is. A kilenc csapat
részvételével rendezett megmérettetésen a Lóczy gimnázium csapata első helyet
szerzett.
A győztes csapat tagjai:
Huszár Boglárka, Tóth Dorottya, Anda Kristóf és Sipos
Dominik. Felkészítő tanáraik
Halászné Helembai Zsuzsanna és Erdélyi László voltak.
Lóczy gimnázium
diákönkormányzata
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Továbbjutottak Kopár István kitartóan halad
a füredi kézisek
A Balatonfüred házigazdaként 32:29-re nyert
a cseh Baník Karviná
ellen a férfi kézilabda
EHF-kupa selejtezőjében november 25-én
a harmadik forduló
visszavágóján, és kettős
győzelemmel jutott be
a csoportkörbe.
Az EHF-kupa egy, az Európai Kézilabda-szövetség
(EHF) által klubcsapatok számára évente megrendezett
nemzetközi kézilabdaverseny.
A fürediek egy héttel korábban 34:33-ra győztek idegenben, és Máthé Dominik
vezérletével a párharc visszavágóját is remekül kezdték. A
következő öt hazai gólt kivétel
nélkül Zdolik Bence dobta, és

a magabiztos kezdésnek köszönhetően megnyugtató
előnyt szereztek. Támadásban
nem volt könnyű dolguk, mert
a csehek időnként rendkívül
szokatlan formációt alkalmaztak védekezésben, három emberüket is feltolták a térfelük
közepére.
A magyar csapat fölényes
vezetését követően megakadt
a támadójátéka, a Baník
Karviná egy 5:0-s sorozattal

felzárkózott, így a Balatonfüred csupán egy góllal vezetett
a szünetben.
A második félidőt egy 6:1es szériával kezdte a magyar
együttes, ellenfelét azonban ez
sem törte meg, és kilenc perc
alatt 6:0-s sorozattal válaszolt,
és 2:2-t követően egyenlített.
A játékvezetők furcsa felfogásban tevékenykedtek, engedték a szokásosnál is keményebb, durva játékot, ehhez a
fürediek nehezen alkalmazkodtak.
A csehek a hajrában sem
tudták átvenni a vezetést, így
a Balatonfüred nagy csatában, kettős győzelemmel jutott
tovább.
A 16 csapatos csoportkör
sorsolását Bécsben tartották,
mely szerint a fürediek a leg-

nehezebb négyesbe, az A
csoportba kerültek, és a címvédő német Füchse Berlin, az
ezüstérmes francia SaintRaphaël Var HB, valamint a
spanyol Logrono La Rioja lesz
az ellenfelük. A mérkőzéseket február 9. és március 31.
között játsszák, a csoportok
első és második helyezettjei
jutnak a negyeddöntőbe – írta
a Nemzeti Sport a sorsolást
követően. 
BFN

Sportprogram
8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. Tel.: +36(87)480-196. Fax: +36(87)482-193
e-m@il: balatonkonferencia@t-online.hu
honlap: http://www.balatonkozpont.hu/

TLC-karácsony

December 14.
December 15.

BKSE–FTC KN Kft. férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés

December 16., 11.00–15.00

Acro Dance-karácsony

December 18., 18.00

BKSE–CYEB Budakalász Liga Kupa felnőtt kézilabda-mérkőzés

December 28.

Önkormányzati óévbúcsúztató futballtorna

December 29.

Megyei asztalitenisz-bajnokság

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Az élet kemény a Puffinon. Kopár Istvánnak
majdnem a kezdetektől
kormány problémái
vannak a Golden Globe
Race-en. Már áprilisban
azt írta, nem tud pihenni egy percet sem, nem
teheti automata kormányra a hajót, ezért
szinte megállás nélkül
fent van, ami nagyon
kimeríti.

Az eleve limitált létszámú
2018-19-es Golden Globe
Föld-kerülő vitorlásversenyen
csak 18 versenyző indult el a
világ óceánjaira a francia Les
Sables-d’Olonne-ból, hogy
közel kétszáz napos magányos
hajózás után visszaérkezzen a
kisváros kikötőjébe. Mindnyájan tapasztalt, profi vitorlázók, de van köztük mérnök,
szabó, egyetemi tanársegéd,
külkereskedő és repülőpilóta
is. 18-an 13 országból, négy
francia, három brit, két ausztrál, egy-egy észt, finn, ír,
olasz, holland, norvég, palesztin, orosz és egy amerikai, aki
valójában magyar. Az átlagéletkorúk 47 év, a legfiatalabb
28, a legidősebb, aki jelenleg
vezeti a mezőnyt, 72 éves.
Kopár István, a 65 éves
amerikai–magyar, az amerikai
parti őrség kapitánya több
mint 60 ezer tengeri mérföldet hajózott már egyedül az
óceánokon. 1990-91-ben a
Salammbóval úgy hajózta
körbe a Földet, hogy nem
használt GPS-t, hanem hagyományos szextánssal navigált,
az időjárás-jelentéseket pedig
morzén tudta meg. Már kétszer megkerülte vitorlás hajóval a Földet, július 1-jén újra
vízre szállt Puffin nevű hajójával, hogy a meghívásos
Föld-kerülő versenyen, a Golden Globe Race-en egyedül,
kikötés nélkül az öt déli fok
megkerülésével végrehajtsa
ugyanezt. A nagy óceáni
maratont hagyományos hajóval, hagyományos körülmények között teszik meg a világ
legjobb vitorlázói, hogy ezzel
is emlékezzenek az ötven évvel ezelőtt megrendezett első
ilyen versenyre. A felkészülés
előtt a Floridában élő tengerésszel Balatonfüreden, a Vitorlás étteremben beszélgettünk még 2017. január végén
(www.furedtv.hu/archív), az-

óta a verseny honlapján követhetjük napról napra, milyen
kihívásoknak kell megfelelniük a lapzártánkkor Tasmánia
partjainál hajózóknak.
A Golden Globe Race-en
hagyományos módon vitorlázó Kopár Istvánnak már a
Nyugat-Afrika partjainál, a
Zöld-foki szigeteknél javítania kellett a mechanikus
autopilotját, amely nem működik rendesen. Így nagyon
sokat kellett kézzel kormányoznia, 24 órás büntetést is
kapott, az északi féltekét utolsóként hagyta el, de augusztus
6-án már tizenharmadikként
lépte át az Egyenlítőt. Azután
szivárgott be a víz a hajó orránál, ráadásul jól megfázott,
mert jéghegyeket figyelt egész
éjjel a reflektora fényénél a
fedélzeten.
Augusztus 30-án a leggyorsabb, közel 6 csomóval ment,
130 mérföldet (1 tengeri
mérföld 1852 méter) tett meg
24 óra alatt. Szeptember 6-án
ugyanaz a vihar, ugyanazon a
helyen mint Suahilivel ötven
éve, írta. Szeptember 10-én a
finn hajóssal, Tapio Lehtinenn-nel együtt hajóztak át
Dél-Afrika partjainál, Fokvárosnál, és végre látták egymást
70 napos vitorlázás után.
Kilenc napig együtt is vitorláztak több viharban, „soha
nem voltam nagy barátja az
Indiai- óceánnak” – tudatta
ekkor a magyar tengerész.
Szeptember 10-én tízméteres
hullámzás volt, éjjel megrongálódtak a kommunikációs
eszközei is. Október 5-én viszonylag nyugodt nap volt,

vízzel kisegítette a 29 éves
angol vitorlázót, Susie
Goodallt, esővel feltöltötte
saját konténereit, és megjavította a rádióját. Október 9-én
jó szélben halad Tapióval és
az angol Susie Goodall-lal,
több mérfölddel megugorhatnak a mezőnyben. A következő napokban nem volt működő
elektronika a hajón, de mosolyog és erős – tudatja. Október
26-án nem tud szöveges üzeneteket küldeni, csak műholdas telefonja működik, pótal-

Kopár István a régi navigációs eszközzel, a szextánssal
katrészei egyre fogynak, de
még tud kommunikálni. Október 29-én elhagyja az Indiaióceánt, 320 mérföldre van lemaradva Susie-tól. November
5-én már a Tasmán-tengeren
jár, 200 mérföldre Susie-tól.
November 7-én a Tasmántenger nyugodtnak tűnik, 900
mérföldre versenyez a jelenleg
harmadik helyezettként vitorlázó észttől, Uku Randmaától,
de november 12-én a Csendes-

óceánra történő belépés bonyolultnak tűnik az erős szélben. November 15-én már a
Csendes-óceánon van, élvezi
a delfinek, madarak kíséretét
több mint fél órán át. Pár mérföldre Új-Zélandtól rádiós
kapcsolatba lép a magyarokkal, és hallgatja az új-zélandi
rádiót, a karácsonyt a Hornfokra, az új évet már visszafelé, az Atlanti-óceánra tervezi.
Egy szélerősödésnél átsiklott
a versenyszabályok szerint
veszélyes tiltott zónába, ezért
6 óra 40 perces időbüntetést
kapott november 19-én, de
kérte, tekintsen el ettől a rendezőség, mert korábban kisegített egy másik tengerészt
ivóvízzel. November 26-án
legnagyobb gondja a kormányzás, mert a fő kormánykeréken az összes csapágy
elromlott, nem bír többet, mint
ezer mérföld, tudatta akkor a
sok nehézséggel küzdő szólóvitorlázó, akinek azóta nem
működik a rádiója.
Lapzártánkkor, december
4-én, a 156. napon a francia
Jean-Luc Van Den Heede vezet, őt követi 7-8 napos lemaradással a dán Mark Slats. Az
észt Uku Randmaa a harmadik, mögötte az angol Susie
Goodall másfél nappal, és
utánuk Kopár István a hajójával jó 300 mérfölddel lemaradva az élbolytól.
Rajtuk kívül már csak sorrendben a finn Tapio Lehtinenn, az ausztrál Mark Sinclair és az orosz Igor Zaretszkij
hajózik még, a többiek feladták a versenyt.

Csorba Kata

Akrobatikus rock and roll bajnokság
Hogy sport vagy tánc
az akrobatikus rock and
roll, nehéz eldönteni.
Mindenesetre a Magyar
Táncsport Szövetséghez tartozó műfajban
komoly kötöttségek
vannak.
A lényeg, hogy összehangolt legyen a kéz- és lábmunka
a rendkívül gyors, 48-52/perc
ütemű zenére. A siker persze
garantált, mert annyira látványosak lesznek így a táncok,
hogy a közönség szinte mindig
végigtapsolja a produkciókat.
Így volt ez Balatonfüreden
is, ahol 23 csapat részvételével
rendezték meg november 17-

én az Akrobatikus Rock and
Roll Magyar Bajnokságot.
A jó hangulatú verseny
szervezője az Acro Dance SE,
amelynek az elnöke, Tromlerné
Rusz Rita nemcsak a verseny
lebonyolítására, de a döntőbe
jutott versenyzőire is joggal

lehet büszke. Az induló Acro
Dance-es nyolc formáció közül öt jutott be a végső fináléba, a legjobbak közé.
A Perfect felnőtt nemzeti
kisformáció a 4. helyet, a
Wonder junior kisformáció és
a Selection a 6. helyet, a

MegaRock junior nagyformáció a 7. helyet, a High Five
felnőtt nemzetközi nagyformáció pedig a 4. helyet szerezte meg végül a magyar
bajnokságon, így kijutottak
a krakkói, 2019-es világkupáCSK
ra is.
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