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2020 egy nagyon érdekes dilemmával
indult számomra: hajnali fél ötkor –
miután lemostam a szilveszteri sminket –
éjszakai vagy nappali krémet kell felten-
nem lefekvés előtt? No, de nézzük, hogy
mi előzte meg ezt a – szerintem brit tudó-
sok által is irigyelt – kérdést. 

2018. áprilisában nagy változás történt
a Ven dégváró és Gasztronómiai Egyesület
elnökségében, s elhatároztuk azt is, hogy
igyekszünk lehetőségeinkhez mérten minél
több rendezvényt szervezni, s ezekkel minél
szélesebb korosztályt megcélozni. Így történt
ez akkor is, amikor úgy döntöttünk együtt
ünnepeljük a szilvesztert lehetőleg minél
több balatonfűzfői polgárral, és kitűztünk
egy jótékonysági célt is: a tombola bevételét
az Irinyi Fúvószenekarnak ajánljuk fel.

Az összegyűlt 131.800 forintot január 22-én,
a kultúra napja alkalmából, ünnepélyes kere-
tek közt adjuk át a zenekarnak. 

Több, mint 130-an gyűltünk össze, hogy
együtt köszöntsük az új esztendőt, fiatalok,
középkorúak és régebb óta fiatalok táncoltak
Tyuki Dii retroslágereire. A finom vacsorát
egy rövid meglepetésműsor követte, majd

miután éjfélkor közösen elénekeltük a Him -
nuszt, folytatódott a tánc, amit, ha nem
vetünk véget hajnali négykor a zenének, pir-
kadatig is eltartott volna. Nagyon köszönjük
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárnak a helyszín biztosítását, köszön-
jük Lajkó Frigyesnek és munkatársainak
a finom vacsorát, a tombolatárgyakat a fel-
ajánlóknak, köszönöm az egyesület tagjai-
nak a munkáját, akik a terem berendezésé-
ben, díszítésében részt vettek, és nem utolsó
sorban köszönöm mindenkinek, aki eljött, és
így járult hozzá ahhoz, hogy megtapasztal-
juk: barátok között csak jól kezdődhet az év. 
Következő rendezvényünk a február 1-i, jel-
mezes Retro Farsang lesz, melynek részleteiért
figyeljék/figyeljétek Facebook oldalunkat. 
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2019-ben nem jártunk jól a decemberi
szombatokkal, így a harmadik Városi
Disznóvágást is egy szombati munkana-
pon rendeztük meg. Mivel egy régi hagyo-
mányt igyekszünk ezzel a programmal
újra élővé tenni, próbáljuk betartani a régi
előírásokat, íratlan szabályokat is, melyek
szerint tilos volt a disznóölés kedden, pén-
teken, vasárnap, mert megromlana a hús.

Bár erre esély sem volt, mert az utolsó mor-
zsáig szerencsére mind elfogyott. A disznó -
ölés közben nem szabad a disznót sajnálni,
mert nehezen döglik meg, a disznó felhasítá-
sakor kacagni kell, hogy vastag legyen a sza-
lonna. Azt hiszem ez sikerült, mert igen
jókedvűen kezdődött a reggel, a sózást és
a hurkafőzést szótlanul kell végezni. Ebben
nem vagyok biztos, hogy helyesen jártunk el,
mert a hurkafőzésben több asszony is besegí-
tett, és mint tudjuk, mi nehezen vagyunk
meg beszéd nélkül. 
A szokások és babonák után nézzük az ese-
ményeket a gasztronómia oldaláról! A mi
korosztályunk közül talán már nem olyan
sokan, a kicsit régebb óta fiatalok közül
viszont bizonyára szinte mindenki emlékszik
még a csípős téli hajnalokon pálinkával kez-
dődő „szertartásra”, melynek végkifejlete az
estére elkészült orjaleves és töltött káposzta
volt. Az egész napos munkához olyan étkezé-
sek kapcsolódtak, mint a ma már sokak szá-

mára bizarrnak hangzó reggeli hagymás sült
vér, az ebédre elkészült pecsenye, majd a sült-
kolbász és hurka. A húsból szinte mindent fel
kellett dolgozni, mivel a hűtőládák korát
megelőzően csak füstöléssel, vagy a manapság
elegáns szóval konfitálásnak hívott zsírban
főzéssel tudták tartósítani. A disznótorok
időszaka mindig a tél volt, egyrészt András-
nap környékén, másrészt farsang idején. 
Azt már régóta tudjuk, hogy a gasztronómia
az egyik legjobb módszer arra, hogy össze-
hozza az embereket, enni-inni mindig szíve-
sen összeülnek. Idén is öröm volt látni, hogy
fiatalok és idősebbek együtt nézték a feldol-
gozást, közösen ültek asztalhoz, együtt nyúj-
tották a rétest, hajtogatták a hájas tésztát,
mert természetesen nem maradhattunk édes-
ség nélkül sem. A hagyományos ételek elké-
szítésének bemutatásán, és kóstolásán kívül
kísérőprogramok is színesítették a napot.
Táncoltunk, meghallgathattuk a tradícionális
paraszti étkezés jótékony hatásairól szóló elő-
adást, majd délben Bokor János nótaénekes
jóvoltából zenét is kaptak kedves vendégeink
az ebéd mellé. A délutáni programok egy
hungarikumokról szóló vetélkedővel kezdőd-
tek, és Batyus Gizi felnőtteknek szóló meséi-
vel folytatódtak, majd a Fűzfő Hagyo -
mányőrző és Nosztalgia Táncklub „Csipet-
Csapata” táncolt a lelkes közönségnek, akiket
a „JudyTWO” hastáncduó követett. A nagy-
cétényi Kadarka Éneklőegyüttes közösen éne-

kelt a Balaton Dalkörrel. A tombola sorsolás
előtt és után – aki még mindig bírta szusszal
– Nádasi Elemér harmonikamuzsikája kísére-
tében nótázhatott. 
Köszönjük az egész napos munkát az ott
lévőknek, akiket név szerint nem is tudnék
felsorolni, köszönjük a rendezvény támoga-
tását Balatonfűzfő Város Önkormányzatá-
nak, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárnak. A rendezvény az EFOP-1.5.2-
16-2017-00015 azonosító számú európai
uniós projekt támogatásával valósult meg.
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