Látjátok feleim...
Tervszerűen, fokozatosan építette le különböző közéleti, sportvezetői funkcióit, mert tudatosan készült a nyugdíjas éveire, de nem
érhette meg azokat - az ereje teljében lévő sportembert hetek alatt
győzte le a sportszerűtlen ellenfél, a koronavírus.

Éli a korabeli jóravaló fiatalemberek szokásos életét: diplomát szerez
(később majd többet is), katonáskodik Keszthelyen, focizik Lellén, családot alapít és hazavisz az útja a szülőfaluba. A nyolcvanas évek elején telepednek le Marcaliban Zsuzsával, a feleségével együtt. A Mikszáth Iskolában kezd el tanítani, focizik a város csapatában, nagy megbecsüléssel
tekint sportvezetőire, Kisborsó Imrére, Fuisz Jánosra. Jól érzi itt magát,
magánélete is kiegyensúlyozott, boldog. Szép új lakásba költözhetnek,
megszületnek a gyerekek, Nórika és Marci, akikben sok örömük lesz még
életükben: szolidak, jól neveltek és kiváló tanulók.

Egy lapunk számára készült interjúban karácsonyairól mesélt:
„A hatvanas évek végén, falun két lehetőségünk volt ajándékot kapni,
karácsonykor és búcsúkor ...szokás volt karácsony előtt a disznóvágás,
húszan, huszonöten is összejöttek ilyenkor. Ez volt a dőzs.
Az ünnepi asztalon a menü disznó - és szárnyashúsokból állt. A nagymama főzött, anyukám készítette a süteményeket ...az éjféli miséről hazatérve kocsonyát ettünk ...a nagyapám állította a fát, minket hol az egyik
hol a másik mamához küldtek át addig. Az első korcsolyámat is a Jézuska
hozta. Anyukám szerette volna, ha zenélek, ezért...hegedűt, harmonikát
is kaptam, a fiam a padláson talált belőlük, szét is szedték. Most itt töltjük
a szentestét Marcaliban a szűk családdal, majd a karácsony két napján a
nagyszülőkhöz megyünk.
Hazamegyek, még mindig így mondom.”
2021. március 20-án, szombaton délelőtt - miután előző nap Marcali városa elbúcsúzott tőle a plébániatemplomban - Kis -Dörnyei László örökre
hazatért.

Kis-Dörnyei László gyermekkorát egy Marcali környéki kis faluban,
Táskán töltötte, iskolába is ott kezdett járni, és mindig nosztalgiával emlegette az osztatlan alsó tagozat szeretetteljes melegségében töltött éveket, akárcsak a fenyvesi, buzsáki iskolát. „A szánkóinkat a lovak után
kötöttük, akkor még voltak lovak is a TSZ-ben. A nagyapám fogatos volt,
és istálló hiányában otthon kellett neki tartani az állatokat, így kéznél
voltak. A falu határában, a bereknél korcsolyáztunk, fakutyáztunk.
Be lehetett járni az egész területet, sok vadállatot is láttunk, egész nap
kint voltunk” - idézte fel egy beszélgetésben a boldog gyermekéveket.

Édesapja a falu kocsmárosa volt, és a helyi sportegyesület elnöke is, nem
csoda hát, ha nagyon korán elkezd sportolni is -focizik és atletizál -, ami
aztán megmarad egy életre szóló szenvedélynek. Kaposváron érettségizik az élelmiszeripari szakközépben, majd a tanítóképzőben tanul tovább,
közben a Rákóczi csapatában játszik.

diákcsapat is betérhet egy tál ételre, pohár borra, beszélgetésre.
Aktív szerepet vállalt a megye sportéletében, a Diáksport Szövetségtől a
Bozsik programig a legváltozatosabb területeken dolgozott, mindaddig,
amíg munkájának értelmét látta.
Közéleti érdeklődésű, városszerte ismert ember lévén, a politika is megtalálta, de főállású politikus soha nem volt. Lépésről lépésre emelkedett
a „ranglétrán”: az önkormányzatban külsős bizottsági tag, előbb listás,
majd egyéniben megválasztott képviselő, bizottsági elnök, végül közel
egy évtizeden át alpolgármester volt.

Kedves Zsuzsa, Nóri és Marci! Fölfoghatatlan, mélységes gyászotokban
egy város osztozik.
Legnagyobb bánatotokban is éreznetek kell, hogy Laci életének munkáját
nem nyelte el a táskai temető: tovább él az a sporttársak, a tanítványok,
barátok, a város emlékezetében.

De éppen a marcali csapat sikerei tették lehetetlenné számára, hogy
továbbra is itt játsszon - a magasabb osztályba jutás már annyi elfoglaltsággal járt volna, amit tanáremberként, családapaként nem tudott
vállalni. Hogy azért a foci iránt érzett szenvedélyből is megmaradhasson
valami, „otthon”, Táskán folytatja, és ami keveseknek adatik meg: egy
csapatban játszik az édesapjával.
De nemcsak a sportban, a vendéglátásban is a szülők mellé szegődik.
Ahogy akkoriban a Balaton vonzáskörzetében élők közül annyian mások,
ők is a hirtelen fellendülő turizmusra építve egészítik ki jövedelmüket,
szálláskiadással, étkeztetéssel kezdenek foglalkozni Balatonfenyvesen,
hasznosítva a kocsmárosként szerzett tapasztalatokat. A családias kisvendéglő ma is üzemel, ahol sok marcali barát, kolléga, még bicikliző

Kosztolányi Dezső:
Halottak
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély, sötét vízekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.
Nem-élők,
mindent felejtő, mindent porba ejtő
henyélők,
kiknek kezéből a haraszt alatt
lassan kihullt a dús tapasztalat.
Nem tudja itt Newton az egyszeregyet,
fejére tompa éjszaka borul,
Kleopatra a csókokat feledte
és Shakespeare elfelejtett angolul.
Nem ismeri meg itt anya a lányát,
sem a tudós ezer bogos talányát.
Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl
az áhitat, az ima és a csók.
Idézetek egy régi-régi műből,
kilobbant sejtcsomók.

Magyarország jobban teljesít
De legyünk kiegyensúlyozottak, ne keressünk a kákán is csomót, különben is tévedni emberi dolog. Az illetékesek verejtékes munkával / és
valószínűleg nem minimálbérért / gyorsan kijavították a hibát, és egy hét
múlva a pórul járt marcaliak is megkaphatták az elmaradt oltást, na nem,
nem a saját rendelőjükben: ezúttal Keszthelyen ... Igaz, csak a távolságot
sikerült elsőre nagyjából megfelezni, az oltási listákat kezelő háziorvosok
értesítésére már nem mindig terjedt ki a figyelem. / Jól van, nem mindenkinek volt ötöse földrajzból, talán úgy emlékeztek, mintha Keszthely
Marcali egyik városrésze lenne ... /

Váratlan izgalom bolygatta meg jó néhány marcali polgár eseménytelennek ígérkező csütörtök délutánját - estéjét március 4-én. Egyre-másra
érkeztek ugyanis az sms-ek a város legkülönbözőbb pontjaira, nagyon
jó hírt hozva: a címzettek sorra kerültek az oltási rendben, és két nap
múlva , szombaton meg fogják kapni a korosztályuknak, esetleges betegségüknek megfelelő vakcinát, ami ez esetben az AstraZeneca. Ez az az
oltóanyag, amit a háziorvos ad be, a háziorvosi rendelőben.
H. B. többször is nekifutott a rövidke szövegnek, mert elsőre nem akart
hinni a szemének, pedig de: jól olvasta ő azt, oda tényleg az vagyon írva,
hogy a helyszín Ajka, utca, házszám stb.
A közösségi média pillanatok alatt felélénkült, és hamar kiderült, nemcsak ő bámulja elkerekedett szemmel, értetlenül a telefonját, a városban
oltásra várók egymás után kapják az értesítéseket, hogy hol kell megjelenniük - csak mutatóba néhány:

Egy kisebb településnek nemcsak hátrányai, hanem előnyei is vannak.
Polgárai jobban ismerik egymást, meg tudják osztani gondjaikat, tapasztalataikat. Ki tudja miért, miért se, ez után az eset után egy icipicit megingott a bizalom, és az emberek elkezdték tájékoztatni egymást
oltás-ügyben, beszámoltak saját kálváriájukról vagy éppen szerencséjükről, idegesen ostromolni az egészben teljesen vétlen, agyonterhelt
orvosaikat. H. A. a saját doktorától tudta meg, hogy 75 évesen, krónikus
betegként azért nem szerepel az oltási listán, mert nem is regisztrált.
De, regisztrált, rögtön az elején. Szerencsére akadt a családban informatikában otthonosan mozgó profi, aki kitartó küzdelem után ki tudta
deríteni, van érvényes regisztrációja, amit el is ismernek.
Újonnan szerzett tudásuk birtokában diadalittasan keresték fel orvosukat, ahol megoldás helyett újabb pofon várt rájuk: megtudták, hogy a
legilletékesebb, az orvos nem nyúlhat bele a rendszerbe.
Összegezve tehát: Emberünk regisztrált, de ez valahogy elveszett a rendelőbe vezető égi úton, de a központban megvan, de mégsem lehet figyelembe venni, de megismételni se lehet.
Sz. Gy. is bekapcsolódott a disputába, aki csodálkozva olvasta a facebookon a híreket - eddig ő azt hitte, minden flottul megy, hiszen normál
állapotú ötvenesként ő már mindkét oltását megkapta. Cs. I. is elégedett
a helyzettel, ugyan csak két hete regisztrált, de máris behívták. Igaz, a
feleségét nem...

F.L. - Veszprém
H.B. - Ajka
L.Zs - Nagykanizsa
N.Cs - Siófok
Sz.T. - Veszprém
V.K. - Siófok
V.I. - Székesfehérvár,
de versenyben volt még Nagyatád és Dunaújváros is.
Másnapra aztán kiderült a sajtóból, hogy nemcsak Marcali járt így, hanem az egész országban teljes a káosz, olyannyira, hogy központilag lefújták az egész akciót.
Ám az első ijedt meghunyászkodás után igen hamar kinyílott a csipája a
felelősöknek: illetékes elvtárs szerint a népek voltak a hibásak, miszerint
ha a regisztrációjukat követően váltottak háziorvost, de azt nem rögzítették a rendszerben, akkor ne csodálkozzanak, ha így jártak. -Hogyan?!
Mondjuk H. B., aki Marcaliban született, azóta is itt él, merő extravaganciából eddig Ajkára járt volna orvoshoz?! Így mulat egy marcali úr?
Netán olyan lassan érő típus, hogy csak így 60 körül járva jött volna rá,
hogy közelebb is van doki? Vagy fordítva? Keresztbe? És a többiek? Ennyi
görbe észjárású alak volna fatornyos kis falunkban? Az egész országban?
Megkérdeztünk embereket, ők mit gondolnak erről, de válaszaik közlésétől ezúttal eltekintenénk - amúgy is egy irányba mutat valamennyi:
Többnyire pajzán, vérfertőző elfoglaltságot kínálva a felelősöknek, miközben azok felmenőinek az utódnemzésben közreműködő szerveit is sűrűn
emlegették ...

Adatvédelem NEAK <Adatvedelem@neak.gov.hu>
március 11., Cs 9:26
címzett: én

Adatvédelem NEAK <Adatvedelem@neak.gov.hu>
márc. 10., Sze 7:12		
címzett: én

Tisztelt Asszonyom! A 1818 számra tett bejelentésében előadta, hogy adategyeztetést és felvilágosítást kér a regisztrációjával kapcsolatosan.
Tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt regisztráció sikeres volt, adatai megküldésre kerültek a NEAK részére. Levelében megjelölte, hogy adategyeztetést
szeretne. A levelében megjelölt TAJ szám megegyezik a nyilvántartásban foglaltakkal. Kérem szíveskedjen közölni, hogy milyen adatok egyeztetését kívánja.
Tájékoztatom továbbá, hogy az országba beérkező vakcina szállítmányok függvénye, hogy mikor kerülhetnek sorra az oltási tervben szereplő csoportok.
Tisztelettel: Dr. Nevelő Károly
adatvédelmi felelős

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tájékoztatom, hogy regisztrációja sikeres volt. Tájékoztatom továbbá, hogy az
országba beérkező vakcina szállítmányok függvénye, hogy mikor kerülhetnek
sorra az oltási tervben szereplő csoportok. Sajnos azonban amíg nem áll rendelkezésre egyszerre elegendő oltóanyag, sorrendet kell kialakítani az oltásra várók
között. A sorrend kialakítása az egészségügyi dolgozókat követően a szerint történik, hogy kiknél a legnagyobb a kockázat abban, hogy a COVID megbetegedés lefolyása súlyosabb lehet, így megbetegszik és kórházba vagy lélegeztető
gépre kerül, és nagyobb a halálozás kockázata. Az elmúlt egy év adatai alapján
azon betegségek kerültek kiválasztásra, melyeknél az elmúlt egy év adatai alapján a legnagyobb a kockázata a súlyos lefolyásnak és a halálozásnak. Ebben
első helyen az életkor áll, ezért is kezdődött az oltás a legidősebbekkel. A hazai
és nemzetközi adatok alapján ezt követően a keringési betegség, a daganatos
megbetegedés, a cukorbetegség COPD és transzplantáció áll. Jelenleg az előbb
hivatkozott betegségekben szenvedők oltására van lehetőség az Ön korosztályában, így adatai a háziorvosa részére még nem kerültek továbbításra.
Végezetül tájékoztatom, hogy az oltási listán szereplő krónikus betegségek meghatározása az Emberi Erőforrások Minisztériumának iránymutatása alapján történik. Tekintettel arra, hogy ezen betegségek körét nem a NEAK határozza meg,
így annak módosítására sem rendelkezik hatáskörrel.
Tisztelettel: Tóth Anita
adatvédelmi felelős

Adatvédelem NEAK <Adatvedelem@neak.gov.hu>
március 11., Cs 10:57
címzett: én
Tájékoztatom, hogy regisztrációja sikeres volt. Tájékoztatom továbbá, hogy az
országba beérkező vakcina szállítmányok függvénye, hogy mikor kerülhetnek
sorra az oltási tervben szereplő csoportok. Sajnos azonban amíg nem áll rendelkezésre egyszerre elegendő oltóanyag, sorrendet kell kialakítani az oltásra várók között. A sorrend kialakítása az egészségügyi dolgozókat követően
a szerint történik, hogy kiknél a legnagyobb a kockázat abban, hogy a COVID
megbetegedés lefolyása súlyosabb lehet, így megbetegszik és kórházba vagy
lélegeztető gépre kerül, és nagyobb a halálozás kockázata. Az elmúlt egy év adatai alapján azon betegségek kerültek kiválasztásra, melyeknél az elmúlt egy év
adatai alapján a legnagyobb a kockázata a súlyos lefolyásnak és a halálozásnak.
Ebben első helyen az életkor áll, ezért is kezdődött az oltás a legidősebbekkel.
A hazai és nemzetközi adatok alapján ezt követően a keringési betegség, a
daganatos megbetegedés, a cukorbetegség COPD és transzplantáció áll.
Jelenleg az előbb hivatkozott betegségekben szenvedők oltására van lehetőség
az Ön korosztályában, így adatai a háziorvosa részére még nem kerültek
továbbításra. Végezetül tájékoztatom, hogy az oltási listán szereplő krónikus
betegségek meghatározása az Emberi Erőforrások Minisztériumának iránymutatása alapján történik. Tekintettel arra, hogy ezen betegségek körét nem a NEAK
határozza meg, így annak módosítására sem rendelkezik hatáskörrel.
Tisztelettel: Molnár Andrea
Koordinációs Szakügyintéző
Adatvédelem NEAK <Adatvedelem@neak.gov.hu>
március 11., Cs 10:57
címzett: én
Tisztelt Asszonyom! A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére megküldött megkeresésében foglaltakra hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom:
A megadott adatok alapján a regisztráltak adatbázisában Ön nem található.
Amennyiben online regisztrált úgy megfontolásra javasolom a Miniszterelnöki
Kabinetiroda (1014 Budapest, Színház utca 1.; adatvedelem@mk.gov.hu címen;
adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kovács Péter, postai levélcíme: Miniszterelnöki
Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1.) megkeresését. Amennyiben papír alapon
regisztrált, úgy a regisztrációs űrlap visszaigazolásával kapcsolatban a Magyar
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát keresse fel, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Postai elérhetőség: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Telefon: 06 80 204-884, E-mail: nyufig@allamkincstar.gov.hu
Tisztelettel: Szabó Ildikó - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

A Somogyi Hírlap március 11-i számából sajátos arányokról értesülhettünk: Balatonkeresztúron már a regisztráltak 75 %-át beoltották, míg a
nyilatkozó kaposvári orvos 1400 fős körzetében valamivel több, mint 110
fő kapott vakcinát.
Ennyi zűrzavar láttán H. Gy. is úgy gondolta, ideje volna utánajárni, mi a
helyzet vele. Eddig nyugton volt, ő az első felhívásra jelentkezett, és teljes
bizalommal várt a sorára. De most gyanút fogott, és bizonyságot akart
szerezni. Napokon át kitartóan ostromolta az aperitif törzs által megadott elérhetőségeket, míg egyszer csak felszállt a füst, és választ kapott,
mindjárt többet is:

Sent: Thursday, March 11, 2021 11:50 AM
To: Adatvédelmi Tisztviselő (MK) <adatvedelem@mk.gov.hu>
Subject: oltás
Tisztelt Cím!
Én ezt már nem értem. Érdeklődésemre a napokban kaptam Önöktől három levelet, amiben biztosítottak arról, hogy a megadott adatok alapján a decemberi
regisztrációm sikeres volt, szerepelek az oltási listán. Még telefonon is megkerestek. Ehhez képest ma kaptam önöktől e-mailt, hogy nem szerepelek a listán.
Már csak egy kérdésem van!
Most akkor szerepelek-e az oltandók listáján vagy nem?????

2021. márc. 13. 12:33		
címzett: én
Tisztelt Asszonyom! Tájékoztatom, hogy a vizsgálataink arra terjednek ki, hogy
a betegellátó intézmények milyen diagnózisokat kódolnak az ellátás során. Némely esetben előfordul, hogy azt jelentik részünkre az orvosok, hogy milyen úgynevezett iránydiagnózissal történt az ellátás. Tehát például egy adott betegség
gyanúja esetén azt a kódot írják a jelentésbe, amelynek a meglétét vizsgálják.
Az Ön esetében ilyen iránydiagnózis ill. betegség kódja nem került rögzítésre,
azaz a kockázati csoportokba soroltak listájában a NEAK-nál rendelkezésre álló
nyilvántartásaiban nem szerepel. Ha Ön szerint ezen csoportok valamelyikébe
tartozna kérjük konzultáljon háziorvosával.
Tisztelettel: Rácz Norbert
adatvédelmi felelős
Adatvédelem - NEAK
március 13., Szo 17:08		
címzett: én
Tisztelt Asszonyom!
A sorrend kialakítása aszerint történik, hogy milyen korban, mely betegségek
esetén a legnagyobb a kockázata annak, hogy a COVID megbetegedés lefolyása súlyosabb lehet. Az elmúlt egy év adatai alapján azon betegségek kerültek
kiválasztásra, amelyeknél a legnagyobb volt súlyos betegség, vagy a halálozás
kockázata.
Ebben első helyen az életkor áll, ezért is kezdődött az oltás a vakcinát igény miatt
regisztráltak körében a legidősebbekkel. A hazai és nemzetközi adatok alapján
ezt követően a szívbetegség, a daganatos megbetegedés, a cukorbetegség áll,
ezért kerültek a hivatkozott betegségek kiválasztásra. A többi, nagyon gyakran
előforduló krónikus betegségnél (pl.: magas vérnyomás, magas vérzsírszint), a
súlyos lefolyás és halálozás kockázata kisebb mértékű, mint a kiválasztott betegségek esetén.
Ezeknek az alapbetegségek meghatározása tehát az oltás szempontjából nem
a „beletartozást” jelenti, hanem az érkező vakcinák oltási sorrendjének meghatározásához nyújt segítséget annak érdekében, hogy lehetőleg minél több élet
megmenthető legyen addig is, amíg nem érkezik minden oltást igénylő magyar
állampolgár számára elegendő oltóanyag.
Tisztelettel:
NEAK
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Tudták követni? Ön benne van az adatbázisban, ja nem, ja de, Ön nem
beteg, ja de, csak nem rögzítette a háziorvos. Ez utóbbit legalább itt,
helyben lehet ellenőrizni, és de! de rögzítette, ott van hat éve már!
Az egyik levél szerint csak a szív -, a cukor - és a daganatos betegségekben szenvedők állapota számít magas kockázati tényezőnek, a másik
/ugyanaznap született/ szerint a transzplantáció, a keringési és a COPD
is.
Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében javasolnánk inkább egy
formanyomtatványt , amit egységesen lehetne elküldeni mindenkinek.
Valahogy így:
a) igen
b) nem
c) rajzoljon magának pöttyös labdát
Minden együttérzésünk a dokumentumokban szereplő ügyintézőknek,
nyilván nem ők találták ki ezt az egészet, ők ugyanolyan elszenvedői csak
az állig fölfegyverzett hülyeségnek, mint az oltásra váró emberek.
Nem lehetett volna ezt az egészet rábízni a háziorvosokra, akik ezt kiválóan megoldják évtizedek óta az influenza elleni oltásokkal? Gyanítható,
ha végre egyszer nagyon-nagyon megfizették volna őket ezért, akkor is
csak töredékébe került volna, mint így ...
Ami jobban teljesít, az a káosz - kapkodás, idegesség, félelem, lassan
az őrületbe kergetett orvosok és páciensek. A népek pedig - mi mást
is tehetnének ? - beindulnak, hogy jól bevált, ősi magyar szokás szerint
kezükbe vegyék a sorsukat, és megoldják a problémát „okosba”.
Eddig tényekről, tapasztalatokról volt szó, ám nem kell mindig a szemünknek hinni, hallgassuk meg emelkedettebb nézőpontból is a dolgokat:
„ Megyeszerte dübörög a védőoltás beadása „
/Somogyi Hírlap , 2021. március 11./

Utóirat 2.

Utóirat 1.

gördülékenyen és jól dübörög
Esztergom - Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

Közzétette T . A.
/igaz ő csak államtitkár a Pénzügyminisztériumban,
számokhoz nem kell értenie /
Forrás: Telex

Rétvári Bence államtitkár ismertette a tudnivalókat:
a) akik oltást szeretnének regisztrálnak a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon
b) a regisztráltakat ezt követően már a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tartja nyilván
c) az Operatív Törzs által kidolgozott Oltási Terv alapján haladnak
d) az oltás rendjéről az országos Vakcina Bizottság dönt
e) a baloldal akadályozza a védekezést
Forrás: https://koronavirus.gov.hu/

És a legilletékesebb :
György István, a miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára,
az oltási munkacsoport vezetője a közmédiának:
„Gördülékenyen és jól haladnak az oltások beadásával: semmi ok nincs
arra, hogy ettől az oltási programtól eltérjenek”
/2021. márc. 15 . , koronavirus.gov.hu /
Ja, az más.
gördülékenyen és jól dübörög
Oltásra várakozók a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház oltópontjánál
Fotó: Mizsur András / Telex

Utóirat 3.
..földhözragadt módon a szemünknek hinni, ahelyett, hogy
korlátlanul bíznánk bölcs vezéreinkben

Lemondott az ecuadori egészségügyi miniszter. Az ügyészség vizsgálatot indított ellene, és házkutatást tartottak nála. Azzal vádolják, hogy az oltások
sorrendjénél kivételezés és protekciózás is előfordult. / Reuters, MTI /
(folyt. köv.)
gördülékenyen és jól dübörög
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház oltópont.
Fotó: Olvasói fotó / Telex

Hogy is volt? –Samu Andrea ezüstkoszorús fodrászmester
- Édesapád mivel foglalkozott?
- Samu László, autószerelő mesterként dolgozott.
- Már pici gyerekként fodrásznak készültél?
- Egyáltalán nem. A szüleim elváltak, anyu egyedül nevelt fel. Ezért már
az oviból is általában anyu munkahelyére mentem haza. Nem szerettem a
70-es, 80-as évek fodrászatának hangulatát. Még nem volt szokás előzetesen időpontot foglalni a vendégeknek. Mindig tele volt az üzlet, a dauer
víznek szúrós volt a szaga. Anya kezei sokszor voltak sebesek a vegyszerektől, gyakran fájt a dereka, a lábai. Nem találtam vonzónak a szakmát.

Sorozatunkban a városban évtizedek óta sikeresen működő családi vállalkozásokat szeretnénk bemutatni. Nem csak az üzleti tevékenységüket, hanem a mögöttük rejlő embereket is.
Sokan ismerik és szeretik Samu Andrea Szalonját. S bizonyára többünk frizuráját készítette el annak idején az édesanyja,
Frankberger Gabriella (Majercsikné). De fia, Wajandt Barnabás is
folytatja a családi hagyományt.
- Hogy kezdődött?
- Édesanyám Balatonbogláron a KTSZ-ben volt fodrásztanuló. Akkoriban,
a szocialista rendszerben végleges dolgozónak oda bekerülni csak szinte
„kihalásos” alapon lehetett. Mivel ott nem volt számára hely az üzletben,
ezért kétéves koromban ide költöztünk Marcaliba. Először a központban
lévő fodrászatba került anyu. Aztán a Járási Tanács engedélyt adott újabb
fodrász KTSZ nyitására, az akkori Lenin utcában. Ott folytatta a munkát, hiszen a közelben, a Katona József utcában laktunk. Egy év múlva
már maszek üzlet lett. Gáspár Józsefné Ancsával (akinek a fia, Gáspár
Erik szintén közkedvelt fodrász városunkban), Kocsis Gáborné Erzsikével
s Pimpauerné Németh Ibolyával vitték az üzletet 20 éven át. Később a
Ságvári utcában éltünk, ott rendezett be egy picike, önálló üzletet, ezt
örököltem én meg.

Nyolcadik osztályban sem volt még kiforrott elképzelésem arról, mi is
legyek. Szerettem a gyerekeket, ezért arra gondoltam, talán óvónő leszek
majd. Csodálatos gyerekkorom volt egyébként. A Mikszáth Iskolába jártam német tagozatra. Jó tanuló osztály volt a miénk. Kovács tanár úr volt
az osztályfőnökünk. Rengeteget tanultam tőle, viselkedést, etikát, emberséget. Igazi pedagógus volt. De szeretettel emlékszem Rádler Ancsa
nénire, Kovácsné Anikó tanárnőre. Mivel kiforrott elképzelésem nem volt
a pályaválasztással kapcsolatban, ezért a gimnáziumba jelentkeztem.
Kövesdi Rózsika néni volt az osztályfőnököm és a magyartanárom.
Tőle is nagyon sok mindent kaptam a két év alatt. Az élet azonban úgy
hozta, hogy amint nagykorú lettem, ki is iratkoztam innét.
A döntésemnek finoman szólva nem örült anyu. A mérgesen elhangzó
kérdésre, hogy akkor hol fogok tanulni, hirtelen rávágtam, hogy fodrász
leszek. Ezen a válaszon akkor magam is meglepődtem. (Mondjuk, jártam
anyuval képzésekre, érdekelt is a sminkelés, csak sajnos, kiderült, hogy
allergiás vagyok egyes alapanyagokra.)
Másnap letett elém egy Kaposvárra szóló buszbérletet, elmondta, hogy
kit kell keresnem az iskolában. Kemény volt velem, nem viccelt!

Addig én életemben nem ültem még buszon. De ettől kezdve egyedül
kellett ott boldogulnom. Miután megtaláltam az iskolát, a tantermet,
ahová mennem kellett, ott ért a következő pofon. Csupa 14 éves diák
ült ott. Gondoltam, ez valami tévedés, hisz én már akkor elmúltam
18. Csak kapok valami könnyítést, hiszen én két évet már elvégeztem a gimnáziumban. Közölték velem, nem, én ide fogok járni 3 évig,
mint szakmunkástanuló. Na, akkor teljesen elkeseredtem. Egy hétig iskolában, egy hétig gyakorlaton voltunk, én anya üzletében. Nagyon utáltam ezt az egészet. A fodrászbemutatók azonban továbbra
is érdekeltek. Hozzáteszem, nem voltam ügyes tanuló, szorgalmas
sem. Ez kényszerdöntés volt, úgy is álltam hozzá ehhez az egészhez.
Édesanya megunta egy idő után ezt a viselkedésemet. Elmondta, muszáj
normálisan elsajátítanom a szakmát, hiszen ebből kell majd megélnem.
Harmadikas voltam, amikor részt vettem egy olyan bemutatón, ahol fiatal
fodrász volt az előadó. S akkor én elhatároztam azt, hogy ha ezt így is
lehet, akkor nem biztos, hogy az az én utam, hogy napi 8 órát üzletben
dolgozzak. Lehet ezt a szakmát másként is művelni. Néztem ezt a lányt,
és eldöntöttem, hogy akkor én színpadra fogok menni. Ezt így közöltem
is anyukámmal. Ő kinevetett, s közölte, majd akkor leszel színpadi fodrász, ha a napi életben lévő feladatot meg tudod csinálni, el tudod látni.
Versenyeredmények is kellenek hozzá.
Mivel elég jó kapcsolatai voltak Budapesten az akkori szakmai elittel,
gondolta, akkor bedob engem a mély vízbe. Menjek egy kicsit „kiküldetésbe”, nézzem meg, hogy más üzletekben hogy csinálják. Addigra
én már minden alapot megtanultam tőle. Elég sok fodrászatban megfordultam abban a fél évben, sok tapasztalatot szereztem. Kellett még
egy versenygyőzelem is ahhoz, hogy a vágyam teljesülhessen, meg a

szakmunkásvizsgát is le kellett tenni. Legnagyobb döbbenetemre ott
hármast kaptam úgy, hogy a vizsgán minden egyes munkafolyamatnál
felállították a modellemet s közölték, na ilyennek kell lennie a munkának,
ez a legjobb teljesítmény. Ezek után meg voltam arról győződve, hogy a
legjobb eredményt én értem el. Roppant büszke voltam magamra egészen addig, míg a bizonyítványok kiosztására nem került a sor. Amikor
megláttam a jegyem, panaszt tettem az igazgatónál, hogy valószínűleg
elírtak valamit. Ő közölte velem, hogy a szakmai zsűri elnökének a döntése volt ez. Ebbe én nem nyugodtam bele, elmentem hozzá az üzletébe.
Ott derült ki, hogy tulajdonképpen anyukámon állt ezzel bosszút, mivel
annak idején ő Marcaliban kivált a KTSZ-ből, s az üzlet ennek hatására
meg is szűnt rövid időn belül. Elhatároztam, akkor én most megmutatom
a világnak! Elindultam életem első versenyén, amit három kategóriában
is megnyertem. Vidéki fodrász nem igazán ért el addig ilyet. Közben anya
át akarta nekem adni az üzletet. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy átalakíthassam az én elképzeléseimnek megfelelően.
1997. október 1-jén nyitottam meg az első saját fodrászatomat. Anyu
vendégkörének egy része maradt csak nálam, fél év múlva lett egy kialakult, állandó, főként az én korosztályomhoz tartozó vendéglista.
Olasz márkának lettem az első magyar referencia szalonja, akkor még
az Alfaparf Budapesten sem volt jelen. Egy év után pedig én népszerűsítettem őket a bemutatókon, így kerültem először színpadra. 21 évesen
már oktató fodrász lettem Magyarországon úgy, hogy még nem voltam
mester. Ez nem volt megszokott dolog. Jártam az országot, Európát, hétvégente alig voltam otthon. Elmondhatom, hogy szinte az összes híres
szállodában aludtam már. Kőkemény évek voltak ezek. Rettenetesen sok
szakmai tapasztalatot szereztem, az olasz mesterektől megismerhettem
a legújabb trendeket, a legújabb anyagokat szinte elsőként, hisz évente
3-4 továbbképzésen vettem részt Olaszországban.

Öt évig tartott mindez, csodálatos időszak volt. Közben megszületett
Barnabás fiam is. Hétköznap az üzletben teljesítettem, hétvégén pedig
elutaztam, jártunk az országban mindenfelé. Volt tavaszi és őszi körút.
Ma már nem bírnám ezt a tempót. Anyukám elismerte a teljesítményemet, de azért szerette volna, ha mestervizsgát is csinálok. 2007-ben
megcsináltam, és 2018-ban lettem Ezüstkoszorús fodrászmester.
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- Ezzel minden kerek lett, elérted, amit célul tűztél ki.
- Ismét váltás jött az életemben. Olyan ajánlatot tett a Revlon világcég,
amit nem lehetett visszautasítani. A francia divízióhoz csatlakoztam.
Megkaptam életem első nagy szerződését, kemény, komoly kitételekkel.
Hét évig dolgoztam velük, itt teljesedtem ki igazán a munkámban.
A fodrászok velem azonosították a márkát itt Magyarországon. Ekkor volt
az, amire azt mondtam, erre vágytam, mindig is ezt szerettem volna.
A gyakorlatban ugyanúgy hétvégente bemutatókat tartottam, hétközben
az üzletben dolgoztam. Írtam közben egy festőkönyvet is, a cég ezt használja az egész világban. Tanítottam óraadóként is iskolában, azt annyira
nem szerettem. Az üzletben is mindig voltak tanulóim gyakorlati képzés
keretében. Közülük sok országos és nemzetközi bajnok került ki. Nagyon
jó évek voltak ezek, szakmailag is sokat tudtam adni ezeknek a fiataloknak. Hálás is vagyok nekik, mivel én is rengeteget tanultam tőlük. Viszont
nem jutott idő a családi életre. A fiamat anyuék nevelték, közben el is váltam. Többet akartam lenni Barnussal, s az üzletet sem akartam feladni.
Döntöttem, kiszálltam az oktatásból, pedig nagyon szerettem.
Így folytatódott az élet Marcaliban. Közben kaptam egy megkeresést,
hogy egy márka rólam szeretné elnevezni az ollóját. Először azt gondoltam, viccelnek velem. Kiderült, hogy nem. Így lett Samu Andrea ollója!
Ez egy nagyon szép sassonvágó olló, amit az én kezemhez gyártottak
sablon után. Egészen 2020-ig bárki megvehette. De be kellett tiltatnom
a gyártását, mert egy kínai cég lemásolta. Talán ez volt a legnagyobb
elismerésem a szakmában.

Tudomásom szerint a világon két másik fodrásznak van csak a nevére
gyártott ollója, Európában egy sincs, s nő sincs közöttük. Közben megismerkedtem az új párommal, aki mindenben mellettem áll. A vendégköröm végig kitartó volt, pedig nekik is alkalmazkodniuk kellett a külföldi
útjaimhoz.
Közben nőtt a fiam, s mivel mindig voltak csinos tanulólányaim, ő is gyakran bejött az üzletbe. Én nem gondoltam, hogy követi majd a példámat,
de hetedikes korában közölte, hogy ő is fodrász lesz. Na, az biztos nem
leszel! Bármi, de az aztán nem. Ezzel a múlttal, hogy a nagynénéd, a
nagyanyád, anyukád is az, s az én eredményeim után tőled biztosan ötször annyit fognak majd elvárni. Nem leszel boldog.- mondtam erre én.
Hiszen évekig jómagam is csak a fodrász Gabi lánya voltam.
- S végül mi lett az általános iskola után?
- Volt egy feltételem, mégpedig az érettségi letétele. Abban bíztam, hogy
majd abban a négy évben módosul az elképzelése. Be is iratkozott Keszthelyre az Asbóth suliba, a sima érettségit adó osztályba. Azonban hajthatatlan maradt, a középiskolás évek alatt is bejárogatott a fodrászatba.
Másodikos volt, amikor azt mondta nekem, hogy elindul azon a tanuló
fodrászversenyen, ahova én egyébként zsűrizni jártam. Hazavitte gyakorolni a babafejet, s kérte, csak egyszer mutassam meg neki, hogy kell
csinálni a kiadott feladatot. Felkészült a megmérettetésre. Természetesen én nem értékeltem őt a versenyen, senkinek nem árultuk el, hogy
az én fiam.
Rögtön második helyezett lett a harmincvalahány fodrásztanulóból. Érettségi után jöhetett a fodrászsuli. Ettől fogva komolyan elkezdte a szakmát tanulni, Budapestre ment el gyakorlatra. Az volt a cél, hogy mester
és színpadi fodrász legyen. Elsős korában megnyerte az Európa Kupát.
Másodikban kétszer újra győzött. Végzősként a felnőtt kategóriát is megnyerte. Összesen hatszoros kupagyőzelemmel büszkélkedhet. Nálam
egy évet dolgozott, majd felkérte a legnagyobb magyar forgalmazó cég
oktató fodrásznak. A mai napig ennek a cégnek a férfi szekcióját viszi.
Nagyon büszke vagyok rá. Már én is mondogatom neki a mestervizsga
lehetőségét. Ő sem akar itt megállni, világbajnok szeretne lenni. Sajnos,
Magyarországon még nincs jelentősége az elért versenyeredményeknek,
anyagilag nem térül meg a belefektetett idő, energia és pénz.
- Milyen most a frizuradivat? S milyen hajvágást kérnek Marcaliban?
- A vidék egy kicsit mindig le volt maradva Budapesthez képest. Ha a világ
divatját nézzük, akkor a főváros is mindig elmarad egy évvel a nemzetközi
trendektől. Nagyon visszajöttek a sassonos vonalak az elmúlt két évben
a címlapokon, a média felületeken. A lakosságnál ezt nem tapasztaljuk.
A vendégek között vannak a bevállalósak, meg a megszokott formákhoz
ragaszkodók. Én mindig azok közé tartoztam, akik azt vallják, hagyjuk
már a divatot! Az a divat, ami neked jól áll! Ne nyomjuk el az egyéniséget!
Háromféle vonalat lehetne megkülönböztetni: a klasszikust, a modernet
és az extrémet. Ami inkább fontos a divat szempontjából, azok a színek.
Mi áll jól a szem és szemöldök színéhez, a vendég bőréhez. Még egy
rosszul levágott frizurát is fel lehet dobni egy jó színnel.
Érdekes, hogy ez fordítva nem igaz. Egy jó fodrász megismeri először a
vendége egyéniségét és ehhez készít olyan frizurát, amivel ő egységben
tud lenni. Lényeges, hogy hordani, és kezelni is tudja azt a hajat a hétköznapokban is. Meg kell ismerni a vendéget, beszélgetni kell először

vele. Akár parókával megmutatni a kívánt színt. Egyébként én szeretem az univerzális frizurákat, mert ha kell,
akkor azt lehet alakítani, akár alkalmivá tenni, variálni.
Ha a vendég olyat kér tőlem, amiről előre tudom, hogy
neki nem lesz az jó, nem csinálom meg, mivel nekem
ő az élő reklámom. Igenis, nekem tudni kell ajánlani is
frizurát.
- Barnabás is önállóan éli már az életét. Hogy teltek
az utóbbi évek?
- Már nem vállalok tanulókat, bemutatókat. Néha még
zsűrizek. Úgy érzem, szakmailag és emberileg elértem
azt, amire vágytam. Egy kicsit elfáradtam. Nagyon szeretem továbbra is a szakmát, a vendégeimet, csak egy
kicsit lassítottam. Csak a marcali üzletet működtetem,
s mivel a fiam viszi, nekem nem kell mindig feltétlenül
ott lennem. A meglévő vendégkörömet szeretném kiszolgálni, nekik minőségi szolgáltatást nyújtani. Illetve
van egy fodrászcikk webáruházunk. Ezeket csinálom,
de szigorúan csak hétfőtől péntekig, napi nyolc órában.
Úgy döntöttünk, hogy visszaköltözünk Balatonboglárra
a nagyi házába, most fejeztük be a felújítást.
Most gondolom azt, hogy elértem oda, ahova igazán
szerettem volna. Egyenesben vagyok a párkapcsolatom
tekintetében is, ott élek, ahol mindig is szerettem volna.
Arra vágyom még, hogy nagymama lehessek, s olyan,
amilyenek az én nagyszüleim voltak. Eddig nem igazán
volt arra sem időm, hogy társasági, baráti kapcsolatokat ápoljak, hogy szórakozni járjak. Most már szeretnék
egy kicsit magammal is foglalkozni, a párommal együtt
lenni. S az, hogy a Balatonnál élhetek, az maga a csoda.
Láthatom minden nap a napfelkeltét, vagy éppen a naplementét. Minőségi időt élek meg. Azokkal a barátokkal
vagyok együtt, akik velem voltak ezalatt a huszonöt év
alatt.
- A szakmán kívül mivel foglalkozol még szívesen?
- Pár évvel ezelőtt eljutottam oda, hogy nem igazán
tudtam aludni. Akkor elkezdtem kreatív dolgokat csinálni, pl. rózsadobozokat ragasztgattam, asztaldíszeket
készítettem, bútorokat újítottam fel. Ma már nem csinálom. Olvasni is szeretek, főként életrajzi könyveket.
Ha időm engedi művész és kosztümös filmeket nézek.
Van egy napirendem. A reggelim az mindig úgy kezdődik, hogy kimegyek a partra a bögrémmel, s ott iszom
meg a kakaómat. Utána bemegyek Marcaliba dolgozni,
s este ugyanúgy a Balatont nézem. A hullámokban, a
túlpartban gyönyörködöm. Sokat sétálok, élvezem a
csendet. Szeretek egyedül lenni. Becsukódtunk, elvonultunk a párommal. Otthon is gyakran kiülök az erkélyre s nézem a vizet, hisz 30 méterre van tőle a házunk. A Balatonnak minden nap más illata van, imádom.
Már előre tudom ebből, milyen időjárás lesz aznap.
Ez egy energiamező, olyan, mint egy mágnes. Hálás
vagyok, hogy minden úgy alakult az életemben, ahogy
azt kívántam.
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Régi Május elsejék

Forrás: Retro Marcali - Facebook
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Reklám

Szakembert keres Marcaliban?
Keresse fel a Marcali Vállalkozói Adatbázist!
Ha Ön marcali vállalkozó, és még nem szerepel az online felületen, várjuk jelentkezését!
Részletek: https://vallalkozas.marcali.hu/

