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B
alaton Zoltán kicsi korától von-
zódott a természethez, de kife-
jezetten beteges, rossz fi ziku-
mú, alacsony gyerek volt. Az ál-
talános iskola ideje alatt olyan 
sokat volt beteg, hogy alig tud-

ták leosztályozni. Kiskamaszként azon-
ban a kezébe akadt egy hegymászásról 
szóló könyv, és egyszeriben megtalálta 
az életét meghatározó szenvedélyt. 
Testi adottságai ellenére sikeres hegy-
mászóvá vált, válogatottkeret-tag lett 
belőle. Csúcsmászóként 1987-ben tagja 
volt a nyolcezer méter feletti Sisapang-
mát meghódító magyar expedíciónak. 
(Kevesen tudják, hogy az utóbbi évek 
intenzíven reklámozott túrái előtt is 
jártak magyar hegymászók nyolcezres 
csúcson.)

– Mire hegymászói pályafutásom vé-
get ért, a kölcsönből fi nanszírozott utak 
miatt legatyásodtam, és természetesen 
erkölcsi kötelességemnek éreztem, 
hogy ezt a pénzt visszafi zessem édes-
anyámnak – meséli Balaton Zoltán. – Ek-
kor elkezdtem éjjel-nappal dolgozni. Az 
életvitelem megváltozott, amikor egy 
barátom hatására 1994-ben felkeltette 
az érdeklődésemet a vitorlázás. A Bala-
tonon próbálgattam a szárnyaimat, 

ahogy sokan mások, de már kezdetek-
től bennem munkált a vágy, hogy kijus-
sak a tengerekre.

Vannak, akik a szólóvitorlázást tart-
ják a sportág csúcsának, Balaton Zoltán 
azonban mindig is társaságban szere-
tett hajózni, így természetes volt számá-
ra, hogy feleségével, Orsolyával, majd 
gyermekeivel, Csengével és Kristóff al 
induljon útnak. Már első tengeri útján is 
együtt vett részt feleségével. Az 1996-
ban született Csenge pelenkás korától a 
hajó fedélzetén kúszott-mászott. Kilenc-
évesen apjával kettesben egy nyolcmé-

teres hajón elvitorlázott az Adrián ke-
resztül Olaszországba, majd Szicílián át 
Máltára és vissza.

– A feleségem kicsit aggódott értünk, 
de bízott bennem, tudta, hogy épen visz-
szahozom a gyermekünket. Akkoriban 
nyolcméteres hajóm volt, ám azt nem 
tengeri utazásra tervezték. Persze azzal 
is el lehet jutni bárhova, de ez olyasmi, 
mintha egy Riga mopeddel próbálnánk 
több ezer kilométerre utazni – folytatja a 
vitorlázó. – Én is szerettem volna na-
gyobb közlekedési eszközt, ez persze fő-
ként anyagi kérdés. A nagyobb hajót 
nemcsak megvenni drágább, de fenntar-
tani is. A Földközi-tenger teljes meden-

céjét bejártuk, hogy ráakadjunk a meg-
felelő hajóra, végül Angliában vettünk 
egy harmincéves, 11 méteres vitorlást.

Mivel nem a Földközi-tengeren vet-
ték a hajót, nem a görög szigetek között 
vagy a török Riviérán kezdtek hajózni 
vele, hanem a Brit-szigetek körül. Ez-
után úgy döntöttek, még mindig nem 
fordulnak dél felé, „ahol süt a nap, és jó 
az idő”, hanem elhajóznak Izlandra, 
amely ezernyi vulkánjával már gyerek-
korában megragadta a családfő képze-
letét. De – talán önmaguk megnyugtatá-
sára – előrebocsátották, hogy miután el-
érik Izlandot, fordulnak is vissza dél fe-
lé. Ebből a tervből nem lett semmi.

Izlandon ugyanis rádöbbentek arra, 
hogy a sziget sokkal szebb, mint koráb-
ban képzelték, így az azonnali visszafor-
dulás helyett körbehajózták.

Mindez 2012-ben történt. Az azóta 
eltelt években a Balaton család minden 
nyarat azzal tölt, hogy az északi sarkkö-
rön vitorlázik, miközben ősztől tavaszig 
„normális” életet él itthon. 2013-ban – 
szinte magától értetődő módon – me-
gint útba ejtették Izlandot, de ekkor to-
vábbmentek Grönlandra is. Ezután egy-
re nyugatabbra jutottak, és közelítettek 
minden hajós Szent Grálja, az északnyu-
gati átjáró felé. Eközben átlépték az 
északi sarkkört, és eljutottak egészen az 

északi 75. szélességi körig. Viszonylag 
kicsi vitorlással az Északi-sark körül ha-
józni nem mindig hasonlít kedélyes 
nyaralásra; hiába van nyár, és hiába van 
az ember családi körben. Kanada északi 
partjainál a Balaton család átélt egy 27 
órán át tartó vihart. Szinte folyamato-
san óránként száz kilométeresnél is erő-
sebb szél süvített, amely őrült módon 
dobálta a vitorlást a tengeren.

– Több mint egy teljes napon keresz-
tül ugrásra készen kellett állnunk. Sose 
tudhattuk, hogy melyik pillanatban bo-
rul fel a vitorlás, vagy vet ki minket a 
tenger a part menti sziklákra – emlék-
szik Balaton Zoltán. – Küzdelmes 27 óra 

A Balaton család a tengeren: Csak addig megyünk el, amíg a természet engedi

Riga mopeddel 
a jéghegyek között

M O L N Á R  C SA B A

Kevesebb sportvitorlázó haladt ke-
resztül a Kanada északi partjainál 
lévő északnyugati átjárón, mint 
ahány hegymászó feljutott a Csomo-
lung mára. A magyar Balaton csa-
ládnak sikerült véghez vinnie a 
nem mindennapi tettet.

A 
fővárosból érkezőt szokatlan kép 
fogadja a Heves megyei Recsken. 
Hó mindenütt. A főutcán nem le-
het egyik oldalról a másikra átkel-

ni a felhalmozódott méteres kupacok 
 miatt. Annyi hó esett, mint az elmúlt tíz 
évben összesen, becsüli meg a leesett 
csapadék mennyiségét maga a polgár-
mester. Nagy Sándor talpraesett, agilis 
fia talembernek tűnik. Apja juhász volt, 
így munka miatt Békés megyéből, Szeg-
halomból költöztek egykor a Recskhez 
közeli Mátraballára. A férfi mezőgazdasá-
gigép-szerelőnek tanult, technikusvizs-

gát tett, majd kamionsofőrként járta Eu-
rópa útjait. 2014-től polgármester a tele-
pülésen a Jobbik támogatásával.

– Szép helyen fekvő, jó kis otthonocs-
ka a Gesztenyés. Ugyan nem voltunk a 
fenntartóval mély kapcsolatban, de a fa-
lu öregjei élnek ott. November végén fel-
hívott egy ismeretlen férfi  Törökszent-
miklósról, és azt mondta, hogy mivel az 
itteni otthont karácsonykor elárverezik, 
ő meg szeretné nézni. Micsoda? – kérdez-
tem vissza. Igen, az adóhivatal honlapján 
hirdetik, és ő már volt is itt, kívülről meg-
nézte, de ha lehet, be is szeretne menni – 
válaszolta. De még előtte megkérdezné 
tőlem, hogy mi lesz az otthon öregjeivel, 
hová is tehetné őket. Még a hideg is kirá-
zott ettől a beszélgetéstől! Hát én mint 
polgármester így tudtam meg.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
árveréses honlapjáról az derült ki, hogy 
a Sors 2002 Kft. által üzemeltetett Gesz-
tenyés Idősek Otthonában 38 szoba van 
49 idős lakóval, akik havi 99,5 ezer forin-
tért kapnak ellátást. Az 1615 négyzetmé-
teres ingatlant 40 millióra becsülték, a 
minimális licitösszeg 26 millió, és de-
cember 29-én zárul az árverés. A NAV az 
árverést a tulajdonos cég 81,8 millió fo-
rintos adótartozása miatt hirdette meg.

December huszadikán nyilvános bejá-
rást tartottak a vevőjelöltek számára, 
amelyre a polgármester elment, de csak 

egyedül volt. Nem volt érdeklődő. Azt, 
hogy ki fordult a sajtóhoz, ma már nehéz 
lenne kideríteni. Karácsonykor elárve-
rezni egy idősotthont mégis kegyetlen-
ség, vetették fel az újságírók. A cikkek, 
híradások hatására a hirdetményt levet-
ték, elmaradt az árverés, valaki viszont 
végül mégis megvette az öregotthont. 
Azt nem tudni, ki lett az új tulajdonos, és 
mennyiért cserélt gazdát az épület, ám a 
jogszabályok szerint bizonyos feltételek 
mellett a „végrehajtó az ingatlant az adós 
által megjelölt személynek az adós által 
megállapított becsértéken eladhatja”. A 
polgármester egyébként legalább száz-
mil lió forintra becsüli az ingatlan értékét, 

amelynek kikiáltási ára csupán 26 millió 
forint volt. És ez már kitűnő táptalaj a ta-
lálgatásokhoz. Szállodának, panziónak 
igencsak alkalmas lenne, rebesgetik fa-
luszerte. De az is lehet, hogy arany van a 
pincéjében, tette hozzá valaki.

A 2700 lelkes, városias utcákkal ren-
delkező Recsken, amelynek várossá nyil-

vánítási törekvése nemrég a bírálók előtt 
megbukott, viszonylag sok üzlet találha-
tó. Van, amelyikben nem akarnak a té-
máról beszélni, mások szerint viszont le-
hetetlen, hogy ma Magyarországon csak 
úgy felszámoljanak egy szociális intéz-
ményt. Állami támogatást, uniós pénzt is 
kapott a tulajdonos, így aztán ez még in-
kább elképzelhetetlen lenne, mondja az 
egyik helyi. Azt azért megtudom, hogy 
az itteni öregotthont és a Heves városban 
három másik intézményt működtető 
Sors 2002 Kft. vezetőjét régóta nem lát-
ták már Recsken. Az ingatlan tulajdonosa 
a Gesztenyés 2002 Ingatlanhasznosító 
Kft. Ellenük indult az adóhatóság eljárá-
sa. Van, aki még azt is tudni vélte – és va-
lóban így van –, hogy a tulajdoni lap sze-
rint a zár alá vételt megelőzően biztonsá-
gi intézkedést tett a Heves Megyei Ren-
dőr-főkapitányság, ami vagyoni jellegű, 
pénzügyi bűncselekményekre utalhat.

A recski önkormányzat nem tudja, 
hogy ki az új tulajdonos, és milyen szán-
dékai vannak. Az önkormányzatok szá-
mára elérhető Takarnet nyilvántartó 
rend szerből kétnaponta lekérik a tulaj-

doni adatokat, de az átvezetés még nem 
történt meg. Két olyan recski lakossal is 
beszéltem, akinek anyja, illetve apja az 
otthonban van elhelyezve. Jó minőség-
ről, egy- és kétágyas, fürdővel ellátott 
szo bákról számoltak be. Minden szobá-
ban van telefon, a kétszintes épület aka-
dálymentes, a lakók otthonon belüli 
mozgását lift segíti, s ráadásul – a szülők 
beszámolója szerint – az intézményben 
jól is főznek.

Recsk a környéken található termé-
szeti szépségek és gyógyfürdők miatt 
kedvelt, keresett vidék. A Gesztenyés 
otthontól mindössze két kilométerre ta-
lálható Parád, ahol évszázadok óta euró-
pai hírű szanatórium, gyógyvíz és gyógy-
fürdő van, ahová rendszeresen eljárhat-
nak a lakók. A Recsktől három kilomé-
terre elhelyezkedő Mátraderecskén pe-
dig természetes szén-dioxiddal, száraz-
fürdő alkalmazásával eredményesen 
gyó gyítják az érszűkületi és ízületi meg-
betegedéseket.

Recsken már több család foglalkozik 
fi zetővendéglátással. Van az Államvé-
delmi Hatóság (ÁVH) kényszermunkatá-

VA R G A  AT T I L A

Az ünnepi készülődés nem várt meg-
lepetése volt Recsken, amikor kide-
rült, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal december 26-án kezdődő és 29-
én befejeződő internetes árverésén 
új tulajdonost keresnek a falu szélén 
található Gesztenyés Idősek Otthoná-
nak. Az árverés ugyan elmaradt, ám 
végül alacsony vételárért egy titokza-
tos idegen lett a vevő. Az öregotthon 
az egykori réz- és aranybánya iroda-
épületében található. Meg lehet, újra-
indul a bányászat is.

Lehet, hogy a föld alatt talál-
ni a kérdésre – miért olyan 
értékes egy jó állagú öregott-
hon? – a választ.

Gyorsan elkelt az öregotthon Recsken, csak éppen nem tudni, miért

Karácsonyi meglepetés
A Gesztenyés 

Idősek Otthonának 
bejárata. A jelen 

még biztató
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dagabb a világon, és Fekete-Afrikában 2014-ben 
16 dollármilliárdost számoltak össze; amellett a 
mintegy 358 millió fő mellett, akik gyakorlatilag 
nyomorban élnek. Mindeközben – emlékeztetnek 
nem csupán a civil szervezetek, hanem a nagy 
kormányközi intézmények is – hatalmas vagyo-
nok tűnnek el adózatlanul a világ számos 
adóparadicsomában a transzparencia továbbra is 
teljes hiányának és a (szándékosan?) nyitva 
hagyott jogi kiskapuk tucatjainak következtében. 
A fejlődő országok továbbra is több pénzt 
veszítenek a nagyrészt nyugati gyökerű multina-
cionális cégek adónemfi zetési gyakorlata miatt (a 
Nemzetközi Valutaalap szerint mintegy 200 
milliárd dollárt), mint amennyit úgynevezett 
hivatalos fejlesztési támogatás formájában a 
fejlett államoktól kapnak (az OECD tavalyi adatai 
szerint 131,6 milliárd dollárt). Nem mintha az 
adóelkerülő multik minket, fejlett európai 
országokat elkerülnének. Az Európai Bizottság 
adatai szerint az Európai Unió évente ötven-het-
ven milliárd eurót veszít a multinacionális 
vállalatok adónemfi zetése következtében. Pedig 
ezt az elveszített pénzt igencsak lenne mire 
fordítani. Lélegeztetőgépek mellett például 
felzárkóztatásra, elég csak itthon körülnézni.

A davosi fórum köré szerveződő Fight 
Inequality hét (egyenlőtlenségek elleni küzdelem 
kampányhete) alkalmából több száz civil 
szervezet fogott össze világszerte, hogy ezekre a 
kérdésekre minél inkább felhívják a közvélemény 
és a döntéshozók fi gyelmét. Véleményt nyilvání-
tanak, vitát generálnak, és igen, ők is meg 
szeretnék győzni (befolyásolni szeretnék?) a 
döntéshozókat, hogy a helyzet változzon. Hogy a 

legszegényebbeknek is legyen esélyük, és hogy a 
leggazdagabbak is arányosan kivegyék a részüket 
a közteherviselésből. Hogy megkérdőjelezzék a 
leggazdagabbak befolyását a világpolitikára. 
Például azon pénzintézetekét, amelyek becslések 
szerint 125 millió dollárt fordítanak évente csak 
lobbistákra, hogy a vonatkozó uniós szakpolitiká-
kat befolyásolni tudják. Hogy demokratikus elvek 
mentén olyan közéleti-szakmai vitát indítsanak 
el, ahol a hosszú távú gondolkodás, a józan ész 
és az igazságérzet is labdába tud rúgni. És ahol 
minden szereplőnek (a legszegényebbnek is) 
helye van, és véleménye lehet.

Louis Brandeis, az Egyesült Államok legfel-
sőbb bíróságának egykori bírája mondta egyszer 
saját országára: „Lehet demokráciánk, meg 
elképzelhető az is, hogy kevesek rendelkeznek 
hatalmas vagyonok felett. De a kettő egyszerre 
nem lehet.”

R
égóta hajtogatott állítás, hogy a világ 
leggazdagabb 1 százalékának több 
vagyona van, mint az emberiség 
szegényebbik felének, és a világban 
tapasztalható egyenlőtlenségek mértéké-
ről szóló világmegváltó-moralizáló vita is 

mind gyakrabban uralja a kávézók és kocsmák 
falai határolta teret; bár igencsak változó 
szóhasználattal.

Az éppen a napokban zajló, évenként 
megrendezett davosi világgazdasági fórum is 
mindig jó alkalmat kínál a globális egyenlőtlensé-
gek ellen küzdő szervezetek számára, hogy 
ismételten felhívják a fi gyelmet a kérdésre, 
feszegetve, hol vannak a határai a gazdagságnak, 
szegénységnek és a kettő között növekvő űr 
mértékének. Idén sincs ez másként. Az Oxfam 
nemzetközi civil szervezet szokás szerint 
mostanra időzítette éves jelentésének publikálá-
sát, mely szerint ma már csupán a föld leggazda-
gabb nyolc emberének a vagyonára van szükség 
ahhoz, hogy az elérje a világ kevésbé szerencsés, 
szegényebb fele – azaz több mint 3,6 milliárd 
ember – vagyonát. A szenzációs állítás világszerte 
vastagon szedve jelenik meg a különböző 
médiumok címlapjain. A vita elindul.

Módszertani kérdések vetődnek fel, szakér-
tők és nem szakértők egyaránt feszegetik a 
civilektől érkező, az átlagpolgár igazságérzetére 
apelláló, gyakran provokatív állítások igazságtar-

talmát. A kérdés újra előkerül: vajon meg lehet-e 
határozni, mekkora mértékig „egészségesek” az 
egyenlőtlenségek, és mit lehet tenni ellenük?

Az egyenlőtlenségek, mióta világ a világ, 
jelen vannak – és fogadjuk el, jelen is lesznek 
– az emberiség életében, és igen sokféle formát 
öltenek. Kortól és helytől változóan, de ott 
vannak például a különböző rasszok, vallások, 
nemek és bizony egyre súlyosodó mértékben a 
vagyonosok és a vagyontalanok között. Minden-
hol. Ezen az sem változtat, hogy számos 
országban javulnak a gazdasági mutatók. Sőt. 
2010 és 2013 között az Action Aid nemzetközi 
civil szervezet szakértői szerint például a fejlődő 
országok gazdaságai kétszer akkora mértékben 
nőttek, mint az azokban élő egyszerű munkások 
bére. Az Oxfam számításai szerint egy dél-afri-
kai platinabányásznak 93 évig kellene dolgoznia 
azért a pénzért, amelyet vállalatvezetője csupán 
éves bónuszként kap meg. Szintén az Oxfam 
számolta ki, hogy 2013-ban a világ leggazdagabb 
85 emberének vagyona 668 millió dollárral nőtt 
– naponta.

A vagyoni koncentráció nő, és a hatalmas 
vagyonok egyáltalán nem csupán a legfejlettebb 
országok állampolgárainak kiváltságai. A mexikói 
Carlos Slim becslések szerint a negyedik leggaz-

Nyolc kontra 3,6 milliárd?

BOJCSUK IVÁN RAJZA
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Régóta hajtogatott állítás, hogy 
a világ leggazdagabb 1 százaléká-
nak több vagyona van, mint az em-
beriség szegényebbik felének.

volt. Amikor véget ért a vihar, nem az 
jutott eszünkbe, hogy soha többé nem 
vállalkozunk hasonló útra. Épp ellenke-
zőleg, az a megnyugtató érzés lett úrrá 
rajtunk, hogy sikerült, ezt is túléltük, és 
ettől megnőtt a biztonságérzetünk. Bár 
az is igaz, hogy sok munkát adtunk őr-
an gyalainknak.

Tavaly aztán – már a vihar tapasztala-
taival a hátuk mögött – elindultak, hogy 
átkeljenek az északnyugati átjárón. Az 
Atlanti- és a Csendes-óceánt összekötő 
északi vízi utat évszázadokon keresztül 
keresték az angolok, hogy azzal váltsák 
ki Dél-Amerika megkerülését. Azt az út-
vonalat ugyanis a spanyolok ellenőriz-
ték. A leghíresebb expedíció Franklin 

kapitány nevéhez fűződik. Mindkét ha-
jója és 160 főnyi legénysége odaveszett a 
XIX. században. A hajókat csak néhány 
évvel ezelőtt találták meg. Végül a múlt 
század elején Amundsennek sikerült 
először átkelnie a két óceán között. Az-
óta alaposan átalakult a táj az északnyu-
gati átjáró vidékén. A globális felmelege-
dés miatt a sarki jég erős olvadásnak in-
dult, az átjáró hajózhatóbbá vált.

Balatonék vállalkozását végül siker 
koronázta. Maia nevű vitorlásuk egyike 
lett annak az alig százharminc, nem jég-
törő kis hajónak, amelyek tavaly év vé-
géig végighaladtak az északnyugati átjá-
rón. Az átkeléssel egyébként sokan pró-

bálkoztak az elmúlt években, ám a ha-
jók nagy többsége visszafordulásra 
kény szerült. Bár erre nem ismerünk 
statisztikákat, gyanítható, hogy az egy 
kiskorú és egy éppen csak nagykorú 
gyermekkel utazó családok közül még 
kevesebben jutottak át az átjárón. Csen-
ge és a többiek mára szakértőjévé váltak 
a jéghegyek közötti vitorlázásnak.

– Amikor tavaly augusztus 12-én oda-
értünk az északnyugati átjáró keleti bejá-
ratához, olyan nagy volt a jég, hogy ko-
molyan fontolóra vettük mi is a visszafor-
dulást. Általános szabályunk, hogy csak 
addig a pontig megyünk el, ameddig a 
természet engedi. Senki sem akar befagy-
ni az átjáróba – mondja Balaton Zoltán. – 
Mielőtt itthonról elindultunk, arra kér-
tem az akkor nagykorúvá váló lányomat, 
hogy segítsen nekünk átjutni a Csen-
des-óceánra (korábban ez aff éle kötelező 
családi program lett volna). Azzal igye-
keztem meggyőzni, ha sikerül, akkor jö-
vőre már nem muszáj velünk jönnie. Na-
gyon örültem, hogy végül önszántából 
döntött úgy, hogy idén is velünk tart.

Balatonék utazásai nem értek véget 
az északnyugati átjáró meghódításával. 
Azóta átjutottak a Bering-szoroson, 
megkerülték Alaszkát. Kamcsatkára is 
átmentek volna, de az oroszok válaszra 
sem méltatták előzetes megkeresésü-
ket. A hajó most Alaszkában telel (az 
előző években Izlandon, Grönlandon és 
Kanadában várta meg a tavasszal visz-
szatérő gazdáit). Talán idén eljutnak 
Kam csatkára is.

A Balaton család a kalandjairól hajónap-
lót vezet a balatonok.hu oldalon. Sőt az 
érdeklődők – a kapcsolatfelvételt köve-
tően – akár velük is tarthatnak.

borát bemutató nemzeti emlékparkjuk, 
tájházuk, bányászati kiállítóhelyük, az 
54 hektáros Búzásvölgyi-tavuk pedig 8,5 
kilométeres szakaszon gyalog, lóháton, 
biciklivel körbejárható. Ez annak kö-
szönhető, hogy 1972-ben a Búzakalász 
Tsz a Búzás-völgybe mezőgazdasági 
hasz nosítás céljából völgyzáró gátat 
épít tetett. A tóban lehet horgászni, 
stran dolni.

Recsk határában, idilli környezetben 
található a Gesztenyés Idősek Otthona. 
Bejáratánál két autó, az ablakok mögül 
kíváncsi szemek fürkésznek minket. 
Egyszerű, egyemeletes, nagyobbacska 
épület. Az ingatlant megkerülve tárul fel 
a „hátsó hajó” és a gazdasági bejárat, 
amelyet látva már könnyebben felsejlik 
a sokrétű hasznosítás lehetősége. Szép a 
táj is, távolban a recski ércbánya terüle-
te tűnik elő. Mezei Tibor a szomszédos 
kétemeletes társasház kockaépülete 
előtt a havat sepri.

– Apám és én is a bányában dolgoz-
tunk. A bányairoda egykori épületéből 
alakították ki az öregotthont. Még az 
idős emberek betelepítése előtt volt rá 
lehetőség, hogy megnézzék az ingatlant 
a helyi lakosok. Aztán a sors fi ntoraként 
édesapám is bekerült az otthonba. Saj-
nos csak három hétre… – itt, e mondat-
nál elhalkul.

A gondolatnyi csendben és a der-
mesztő hidegben fi gyeljük a Lahóca 
hegy oldalában az ércfeldolgozó, pörkö-
lő- és lúgozóművet. A hetvenes években 
elkezdték az I-es, majd a II-es aknát 
mélyíteni nyolcszáz, valamint 1100 mé-
teresre, ezzel kezdetét vette a magyar 
bányászat történetének egyik legna-
gyobb léptékű munkája. Évente átlago-
san nyolcvan kilogramm aranyat és két-
száz kilogramm ezüstöt bányásztak itt, 

aztán gazdaságtalanná vált a termelés. 
1999 novemberében a bányaüzem leállt.

– Ön mit dolgozik most?
– Aszfaltipari óriáscégnél kaptam 

munkát. Hol Füzesabonyba, hol Salgó-
tarjánba járok dolgozni, mindkét mun-
katerepem oda-vissza 104 kilométer. A 
legtöbb ércbányász meghalt már.

Lehet, hogy a föld alatt találni a kér-
désre – miért olyan értékes egy jó állagú 
öregotthon? – a választ. A világ tizedik leg-
nagyobb rézérckészletét és úgy ötven 
ton na aranyat rejtő recski bánya újrahasz-
nosítása már évek óta foglalkoztatja a ma-
gyar államot. A kormány 2013 decembe-
rében határozott arról, hogy készüljön új 
ásványivagyon-értékelés és megvalósít-
hatósági tanulmány a recski bányatelkek-
ről. Csak ezt követően lehet eldönteni, 
hogy mennyiért adják el a koncessziót. 
Néhány éve a Heti Világgazdaság beszá-
molt arról, hogy az ausztrál Rhodes Mi-
ning cég becslése szerint 34,6 millió ton-
na, tonnánként 1,47 gramm aranyat tar-
talmazó ércvagyon lehet a hegyben. Ez 
közel 51 tonna arany. Értéke – 14 karátos 
arannyal számolva – úgy 305 milliárd fo-
rint, de 18 karátos aranynál már közel 
400 milliárd forinttal lehet kalkulálni.

Ahogy visszatérünk a Gesztenyés Idő-
sek Otthonához, két itt élő néni siet 
elénk, hogy jövetelünk célja felől tuda-
kozódjon.

– Nincs itt mit keresni, menjenek 
csak haza – tanácsolják nekünk. – Az új 
tulajdonos megtiltotta a vezetésnek, 
hogy nyilatkozzanak bármiről is. De 
nincs is miről. Itt maradunk, biztonság-
ban vagyunk. Egy januárban összehí-
vott gyűlésen azt is elmondták, hogy ga-
rantálják a régi megszokott ellátási szín-
vonalat. És bőségesen, jóízűt főznek 
majd a jövőben is.

Volt, hogy összezárt a jég a hajó körül, így a Maia beszorult

A Balaton család minden 
nyáron az északi sarkkörön 
vitorlázik, ősztől tavaszig 
„normális” életet él itthon.


