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Tisztelt Olvasó!

Az Iránytű című polgári, közéleti havi-

lap szerkesztői és a magam nevében 

tisztelettel köszöntöm Önöket!

Az Iránytű és annak ideológiája a 

név választása, tudatos, átgondolt, 

önmagában a kijelölt célok elérésé-

ben, fontos szerepet játszik a polgári 

értékeink közreadásában.

A balatonfűzfői alapítványi iskola 

alapító társelnökeként az elmúlt idő-

szakban magam is megtapasztaltam, 

hogy mennyire fontos az emberek 

hiteles tudósítása, elérése. A folyóirat 

egy hiánypótló kezdeményezés ered-

ményeként kezdi meg működését a 

Kelet-Balatoni Kistérségben, elsőként 

a Balaton kapujában Balatonfűzfőn. 

Célunk, hogy a kistérség életéről 

valós képet tudjunk adni.

Tudósítani szeretnénk a kultúráról, 

az oktatásról, a sportról, a kör-

nyezetvédelemről, a gazdaságról és 

egyéb ügyes-bajos dolgokról és azok 

megoldásáról. Az Iránytűnek fontos 

szerepe lesz a települések közti tu-

risztikai kommunikációban, elősegít-

ve az egymás közti aktív kapcsolatot.

Tisztelettel:

Bárdi Farkas János

BANONA alapító és társelnök

Előszó

Kedves OlvAsóK!

A Kelet-Balatoni Térség Önkormány-
zati Társulása elnökeként tisztelettel 
üdvözlöm Önöket, megköszönöm a 
felkérést, hogy szólhatok néhány gon-
dolat erejéig. Immár közel fél évtizede 
töltöm be ezt a tisztséget, s midig is az 
összefogásban, az együttműködésben 
hittem. Csak közösen juthatunk egyről 
a kettőre!

Csodálatos kistérségünk hazánk 
egyik, véleményem szerint a legszebb 
részén fekszik és itt élőkként mind-
egyikünk felelős, hogy elődeink által 
ránk hagyott különleges örökségünket 
jó szándékkal tovább gyarapítsuk.

A nehéz időszakot követően –, a ve- 
szélyhelyzet remélhetőleg hamar elmú-
lik – lendületesen újra elindulhat a kö-
zösségi élet is településeinken, amelyre 
nagy szükségünk van. Minden olyan 
kezdeményezést szívesen támogatok, 
amely a Kelet-Balatoni Térség identitá-
sát, összetartozásunkat erősíti. Ennek 
jó példája az Iránytű című havonta 
megjelenő újság tervezett kiterjesztése 
városaink, falvaink lakosai részére, akik 
közel harmincezren élnek nemzeti kin-
csünk keleti régiójában.

Az új évben sok örömet, közös ered-
ményt és jó egészséget kívánok minden 
kedves olvasónak, s áldott új esztendőt, 
tisztelettel:  

Hebling Zsolt

térség elnöke,

Alsóörs község polgármestere

Most, mint az Iránytű újság főszer-
kesztője kívánok Önökhöz szólni! Egy 
16 oldalas, színes, polgári, közéleti 
havilapot tart a kezében, mely remé-
nyeink szerint elnyeri a tetszésüket. 
Egyelőre Balatonfűzfőn olvashatják az 
újságot, később, terveink szerint a kis-
térségben, melyhez tizenegy település 
tartozik. Szeretném arra kérni Önö-
ket, hogy osszák meg gondolataikat az 
újságban, tegyenek javaslatokat, hogy 
milyen rovatokat látnának szívesen. 
Szeretnénk, ha ez az Önök kiadványa 

lenne, erre törekszünk! Mindenki 
számára nyitottak vagyunk, kérem, 
éljenek a lehetőséggel!

Mint bizonyára ismert Önök előtt, 
az elmúlt másfél évben Balatonfűzfőn 
dolgozom. Ezalatt az időszak alatt 
nagyon sok kedves, értékes balaton-
fűzfői emberrel ismerkedtem meg, 
akikkel öröm volt együtt dolgozni 
vagy egy interjút készíteni, látni az 
emberek arcán a mosolyt, ha éppen 
egy színvonalas rendezvényen vettek 
részt. Főszerkesztőként egy előremu-
tató, lendületes, pozitív szemléletű, 
kreatív csapatba kerültem, így öröm 
lesz velük együtt dolgozni. Balaton-
fűzfő és kistérsége páratlan adottsá-
gokkal rendelkezik, szeretném, ha 
ez az újságban megjelenne, melyhez 
kérem az Önök segítségét! 

Szendi Péter

főszerkesztő
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Bárdi Farkas János az iskola alapítója 
és társelnöke nem tagadja, hogy való-
ban ezt a szemléletet vallják, de ezt 
nem kívánják ráerőltetni a dolgozókra 
és a tanulókra. – 2013-ban hoztuk létre 
az alapítványi iskolát egy másik tele-
pülésen, majd átköltöztünk 2018-ban 
Balatonfűzfőre. Egy csodálatos épüle-
tet vásároltunk meg, ennek a felújítása 
nagyrészt megtörtént. Nem titkolt 
célunk az iskola létrehozásával az 
volt, hogy a magyar hagyományőrzés, 
nemzetiségi tudat előtérbe kerüljön, 
ezzel megtartva az identitásunkat. 
Tizenhárom fővel kezdtük nyolc évvel 
ezelőtt a tanévet, melyet harminchat 
fővel zártunk. A következő évet már 
120 fővel indítottuk, az iskola létszá-
ma pedig az elmúlt években folyama-
tosan növekszik, aminek nagyon örü-
lünk. Jelenleg közel kétszáz tanulónk 
van – kezdi a beszélgetést Bárdi Farkas 
János, miközben körbekalauzol az in-
tézményben, egyben elárulja az iskola 
mottóját, mely szerint a nemesség 
kötelez, a kötelesség nemesít. Kiemel-
ten támogatják az otthonoktatást, az 
egyéni munkarendet (magántanulói 
státusz), az erre a célra kidolgozott 
távoktatási programukkal, mind a 
Magyarországon, mind a külföldön élő 
gyermekek számára. Többek között 
ezért is zökkenőmentes a digitális 
munkarend az iskolában.

A legfontosabb eredményük az, hogy 
az állami előírásoknak megfelelő, egy-
szersmind korrekt elvárás rendszert 
teremtettek. A tanulók, szülők és az 
őket támogató tanárok számára is 
jól átlátható, könnyen kezelhető, az 
együttműködésre alapozó tudásbázist 
és értékelést alakítottak ki. Az iskola 
adottságai révén már technikailag is 
ki tudja szolgálni azokat a modern 
oktatási formákat, melyet a jelenkori 
idők megkívánnak tőlük. A nappali 
tagozatban kis létszámú, 10-12 fős osz-
tályokat alakítottak ki, ahol interaktív 
oktatás zajlik, ez jelentős segítséget 
nyújt a diákoknak, akik sokkal felsza-
badultabban, energikusabban és ered-
ménysebben tudnak tanulni. A tanár 
partnerként tekint rájuk, mondhatni 
azt, hogy szinte személyre szabott az 
oktatásuk. Bárdi Farkas János nagyon 
fontosnak tartja a kadét programjuk 
elindítását még ebben az évben. Távlati 
terveik között szerepel egy tornacsar-
nok építése, melynek látványtervei 
már elkészültek. Reményét fejezte ki, 
hogy ehhez kapnak pályázati támoga-
tást, nagyon fontosnak tartja az „ép 
testben, ép lélek” modellt. Számtalan 
tudományos kísérlet, vizsgálat alátá-
masztotta már, hogy a lelki egészség 
egyik feltétele az egészséges életmód, 
azon belül is a rendszeres testmozgás. 
A rendszeres testmozgás egészségre 
gyakorolt hatását nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. A test fittsége, frissessé-
ge hat a lélekre is, az ember megfiatalo-
dik, optimistábban szemléli a világot. 

Külön hangsúlyt fektetnek a magán-
tanulókra, fokozottan a diaszpórában 
élő magyar gyerekek oktatására. A 
kezdetektől fontosnak tartják, hogy 
aki földrajzilag távol él az anyanyel-
vi oktatás lehetőségeitől, az is hoz-
zá juthasson, és részese lehessen a 
magyar köznevelésnek. Életüket és 
munkájukat átszövi a jobbítás szán-
déka, törekszenek arra, hogy megta-
nítsák alkalmazkodni a gyerekeket 
az állandó változáshoz, kiemelten 
a virtuális világhoz. Mindemellett 
ragaszkodnak nemzeti hagyománya-
ikhoz, identitásukhoz, sajátos, szerves 
gondolkodásukhoz. - Sok tanulónknak 
a fejlődését kísértük végig közösen az 
alsóbb évfolyamoktól a gimnáziumig, 
mindig precíz felkészítést vártunk el, 
és azt mindig meg is kaptuk. Az iskolai 
elvárások nálunk jól átláthatóak, és 
kapcsolattartásunkat is az igényeknek 
megfelelő, dinamikus együttműködés 
jellemezi. Mindezt megkönnyíti az 
általunk biztosított, a vizsgákra törté-
nő felkészülést támogató intézményi 
háttér. A kívánt célért, a jó bizonyít-
ványért ugyan egészséges mértékben 
meg kell dolgozni, de igyekszünk 
minden segítséget megadni, hogy a 
tanulás ne szenvedés, hanem öröm 
legyen – zárja szavait Bárdi Farkas 
János, aki büszkén említi meg, hogy 
az iskola a Magyar Tartalékos Szövet-
ség Veszprém Megyei Egyesületével 
együttműködési megállapodást kötött, 
mely alapján a 2018-as tanévtől kez-
dődően apród programot működtet 
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A nemesség kötelez, 
A kötelesség nemesít
a hagyományőrzés előtérbe kerül

Az ember jó szívvel megy be a fűzfői Báró Wesselényi Miklós 
Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolába, mert a főbejáratnál egy „Isten hozott!” feliratú 
tábla fogadja, mely első látásra a keresztény, konzervatív érté-
kekre hívja fel a figyelmet.
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szakkör formában, a 2020-2021-es 
tanévtől a gimnáziumban a szabad 
órakeret terhére honvédelmi alap-
ismeretek tantárgyat oktatnak. A 
terveik szerint a 2021-2022-es tanév-
től kezdődően gimnáziumi levelező 
tagozatot szeretnének indítani. Bárdi 
Farkas János beszélt még arról, hogy a 
pénzügyi témahetüket újragondolva, 

egy Tudatos Pénzügyi Program (TPP) 
a munkatervük szerint témához kap-
csolódó készségfejlesztő, motivációs 
programot indítanak, diákjaiknak 
játékos formában. Eddigi tapasztala-
taik alapján, tanulóik 100% -os ered-
ményt értek el, mind a tanulmányi, 
a szorgalom és a magatartást illetően 
az előző teljesítményükhöz képest. 

Kiemelkedett a figyelmük az órai 
munkák során, az addigi közepes, 
esetenként jó és kiváló teljesítményt 
is felül tudták teljesíteni. Indítanák a 
TPP-t azért, hogy a jövő generációja, 
a diákjaik a program hatására a tuda-
tosságot a saját életvezetésükben is 
hasznosíthassák.

Szendi Péter

A járványügyi helyzet más alapokra 
helyezte a természetjárást is. Külföldi 
utazások hiányában nagyon sokan 
kezdtek el túrázni. Mire érdemes figyel-
ni? Mindenkinek ajánljuk a túrázást 
a szabadidő eltöltésére, akkor is, ha a 
járvány tombol. A természetet járva 
sokkal könnyebb nyugodtnak, kiegyen-
súlyozottnak maradni. Az erdőjárás 
nemcsak a fizikai állapotot javítja, 
hanem a hangulatot is. A jó levegő, 
mozgás, csend, nagyon sokat segíthet 
egy stresszes hét után.

Az erdők látogatása a 2020. április 
1-jén hatályos kijárási korlátozás ér-
telmében nem tiltott. A turistautak, 
a parkerdők, az erdei tanösvények 
továbbra is látogathatóak, azonban 
ebben az esetben is kerülni kell a cso-
portosulást, és fokozottan figyelni a 
járványügyi intézkedések betartására. 
Ezek közül a legfontosabb, hogy ne 
térjünk le a kijelölt turista útvonalak-
ról vagy tanösvényekről, valamint ne 

Ha már kint vagy az erdőben, nem kell maszkot viselned

felelőssÉgtelJeseN túrázzUNk!
Lassan már egy éve élünk együtt a koronavírus okozta járvánnyal, 
a megszorítások időről időre változnak. Szakosztályunk fennállása 
alatt, soha még ennyi túrát nem kellett elhalasztanunk.

szemeteljünk, és semmit se hagyjunk 
magunk után a kirándulás során. 

Ha már kint vagy az erdőben, nem 
kell maszkot viselned! Az sem jelent 
valószínűleg gondot, ha más kirándulók 
elhaladnak melletted. Jó azért, ha van 
nálad kéznél egy, ha olyan helyen kell 
áthaladni, ahol sok ember gyűlt össze. 
Minden túrán akadhat látnivaló, és egy 
kedvelt csomópont, várrom, tó vagy 
szurdok vonzza a látogatókat. Ha egy 
helyen sokan összegyűlnek, ha szűk az 
ösvény, és nagyon közel tudtok csak 
elhaladni a szembejövőkkel, vagy ha 
ismerőssel találkozol és beszélgettek 
érdemes egyből felvenni a maszkot. A 
kilátásban így is lehet gyönyörködni!

A járvány miatt még akkor is aján-
latos jól megtervezni a szabadidős 
programunkat, ha amúgy rendszeresen 
járunk a szabadba. Mostantól kerüljük 
a megszokott és népszerű kirándu-
lóhelyeket. Idei túráinkat is e szerint 
igyekeztünk összeállítani.

Idén több buszos túrát is szerve-
zünk Dél-Dunántúlra és a Mecsekbe. 
Gyalogos túráink zöme a Bakonyba, 
valamint a Balaton-felvidékre van-
nak tervezve. Mivel tagságunk zöme 
nyugdíjas, így a túráink hossza, az 
átlag életkorhoz igazodik, nem meg-
terhelőek. Ha sok időt töltünk a ter-
mészetben, az segíthet egészségesnek 
maradni, de túrázzunk felelősen! Be-
tegen ne induljunk útnak, mindig 
kerüljük a zsúfolt helyeket, lehetőleg 
ne tömegközlekedéssel, hanem autóval 
vagy kerékpárral menjünk kirándulni, 
kizárólag a veled egy háztartásban 
élőkkel. A természetben is tartsuk 
mindenkitől a 1,5 méter távolságot! A 
korlátozások feloldása után, szeretettel 
várunk minden természetet, túrázást 
kedvelőt!

Horváth István 

szakosztályvezető

FAK Természetbarát szakosztálya

GIMNÁZIUM
(9-12 ÉVFOLYAM, ÉRETTSÉGI)

 
HONVÉDELMI

ALAPISMERETEK 
A HONVÉD KADÉT PROGRAM

KERETEIN BELÜL
 

ÉLMÉNY- ÉS PROJEKT ALAPÚ
PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK 

 
 KÖTELESSÉG, BECSÜLETESSÉG,

NEMES LELKŰSÉG
 

BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS
ALAPÍTVÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM
TECHNIKUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

BALATONFŰZFŐ

Intézményünkben a felvételi személyes
elbeszélgetéshez kötött!

8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 2/3.  titkarsag@bwmiskola.hu
www.balatonfelvideki-iskola.com 0630/606-61-76
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Jó magyarnak lenni
Amikor egy gyermek megfogan az 

anyaméhben, kalandos útra hívja őt 
az élet. A Kárpát-medencébe születni, 
magyar nyelven nevelkedni, tanulni, 
vagy álmodni olyan utazás, amelyen 
csak a kiváltságosok vehetnek részt. 
Megismerkedünk nyelvünkkel, kultú-
ránkkal, hagyományainkkal, természeti 
kincseinkkel, szokásainkkal, azzal az 
életérzéssel, hogy mit jelent magyar-
nak lenni. A magyar nyelv sajátosságai 
meghatározzák gondolkodásunkat, mű-
velése, használata valódi kincs a birto-
kunkban. Magyarnak lenni azonban 
több annál, mint a világ egyik legkülön-
legesebb nyelvén érteni és megszólalni. 
Magyarnak lenni büszkeség, tartás és 
életfelfogás is. Azt jelenti, ragaszkodunk 
hazánkhoz, a hegyekhez, a síksághoz a 
vizekhez, összes természeti kincsünk-
höz. Ismerjük hazánk történelmi vi-
szontagságait, tiszteljük Szent István 
király örökségét, honvédő őseinket, 
szabadságharcos hőseinket, akik vérü-
ket adták a hazáért. Magyarnak lenni 
szabadságszeretet. Szabadon élünk, gon-
dolkodunk, alkotunk és reménykedünk. 
Magyarnak lenni kulturális érték. Liszt 
Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán 
zenei alkotásaira egy húron pendül 
többmillió lélek. Magyarnak lenni 
sportszeretet. Együtt szurkolunk a fut-
ball-válogatottnak, a kajak-kenu élspor-
tolóinak, vívó- és úszóbajnokainknak. 
Megéljük a lelátókon és a képernyők 
előtt is, hogy egy vérből valók vagyunk. 
Magyarnak lenni örökség, szőlő- és 
borkultúra, pálinka és gasztronómia 
egyaránt. Magyarnak lenni a tudás 

hatalma. Büszkék vagyunk tudósaink-
ra és feltalálóinkra, akik világraszóló 
újításokkal öregbítették hazánk hír-
nevét és gazdagították a tudományos-
technológiai világot. Magyarnak lenni 
ezeréves államiság, nemzeti értékeink 
megbecsülése, érdekeink felismerése és 
képviselete, szuverenitásunk megóvása.

Magyarnak lenni olyan életérzés, 
amelyet lelkünkbe áraszt a település, 
ahol felnőttünk, az iskola, ahol tanul-
tunk, a szobor, amelyet megkoszorúz-
tunk, hőseink, akik előtt megrendülve 
tisztelgünk, a szabadság, amelynek 
nagy volt az ára, a szüleink, akik ne-
veltek, a hegyeink, amelyek körbe fog-
nak, a zászló, amely piros-fehér-zöld, a 
külhoni testvérek, akikkel egy nyelvet 
beszélünk. Magyarnak lenni szerelem. 
Aki itt nő fel, tudja, mit jelent, amikor 
a tavaszi szél vizet áraszt. E nemzethez 
tartozni életerő, elszántság és elhi-
vatottság. Magyarnak lenni küldetés. 
Egy viharvert, megtépázott nemzet 
felvirágoztatásáért vívott küzdelem, 
amelyben vállt vállnak vetve, Istenben 
és egymásban bízva, összefogva, közö-
sen lépünk előre és tesszük újra naggyá 
hazánkat. Magyarnak lenni kimond-
hatatlan öröm, mert a göröngyös úton 
együtt dobban 15 millió szív, amelyet 
összeköt a származása, a nyelve, a kul-
túrája és a hazája.

Magyarnak lenni lehetőség: magyarul 
hinni, remélni és szeretni. Isten, áldd 
meg a magyart! 

Ifj. Lomnici Zoltán

alkotmányjogász,

a Századvég Alapítvány jogi szakértője

kedves Olvasó!

Tavalyi évben iskola választási tanácsadó-

ként és szülői kapcsolattartóként kerültem 

a Báró Wesselényi miklós Alapítványi Isko-

la szervezői csapatába. Közgazdászként 

és szülői tagként is nagy lelkesedéssel és 

elköteleződéssel segítem a helyi vállal-

kozások és szolgáltatók hirdetéskezelé-

sét. hirdetési kapcsolattartóként, illetve 

iskolaválasztási tanácsadóként bővebb 

információkért keressen bizalommal az 

alábbi elérhetőségeim egyikén.

Hirdesse
vállalkozását
Az IrÁNyTŰBeN!
Újságunk a fűzfői lakosság körében 2.000 

példányban olvasható és hamarosan 

kistérségi újsággá válik. honlapon és 

Facebookon is feltűnik a megjelenése, így 

online több emberhez is eljut a híre. 

hirdetés árai:
teljes oldal – 60.000 Ft +áFA

fél oldal – 30.000 Ft +áFA

negyed oldal – 15.000 Ft +áFA

sárkány zsófi a

közgazdász

telefonszám: 06-70-602-1000

e-mail cím: zsofi a.sarkany@yahoo.com
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Újabb hat évre választották meg 
Steinbach József püspököt

A dunántúli reformátusok nagy családjának püspökeként tizen-
két éve szolgálhatok. Hálás vagyok az Istennek és a Dunántúli 
Református Gyülekezeteknek, hogy egyedüli jelöltként, teljes 
támogatással és felhatalmazással, újabb hat esztendőre megvá-
lasztottak erre a tisztségre – kezdi a beszélgetést Steinbach József. 

A református egyházban minden 
tisztséget választással töltenek be, 
egyházi törvényeik szerint, tehát nem 
kinevezéssel. A püspöki tisztséget 
kivétel nélkül mindenki maximum 
háromszor hat év időtartamban tölt-
heti be. Steinbach József számára ez 
az utolsó ciklus, a záró hat év. Mint 
mondja, amit ez a szolgálat kíván az 
embertől, az tényleg nem végezhető 
tovább teljes odaadással tizennyolc 
esztendőnél.

- Minden ilyen választás egy meg-
mérettetés is, miként értékelik a mun-
kámat azok, akik nekem bizalmat 
szavaztak. Hálás vagyok az újabb 
egyhangú bizalomért, szeretném meg-
szolgálni. Azért imádkozom, hogy 
az Úr adjon még hat esztendőre elég 
erőt, bölcsességet, türelmet, valamint 
örömöt és reménységet, tartson meg 
egészségben, kegyelmében. Feladat 
pedig van bőven! Mindent megteszek, 
amit tenni tudok, és bízom abban, 

hogy az Úr kegyelme segítségemre 
siet, ahogy azt eddig is megtapasz-
taltam – folytatja tovább Steinbach 
József, aki hálás családjának, munka-
társainak és a gyülekezet tagjainak. 
Célja, hogy Isten országát, minden 
embert tisztelve és szeretve, krisztusi 
szelídséggel építsék tovább mindazt, 
amit eddig tettek, egy folyamatosan 
változó, ellentmondásos és nem köny-
nyű világban. Továbbra is az Isten 
valódi megoldást ajándékozó szerete-
tét hirdetik, hiszen Isten azt akarja, 
hogy teljes életet, boldog életet éljünk, 
már ebben a földi létben is, amely 
folytatódik az örök élet teljességé-
ben. Az egyház szolgálata mindig az 
evangéliumról szól, azt munkálja. A 
koronavírusjárvány második hulláma 
között végzik a dolgukat, gyülekeze-
tekben, közoktatási és szociális intéz-
ményeikben, miközben közbenjáró 
könyörgést mondanak mindenkiért. 

Szendi Péter

AkArsz-e

meggyógyulni?
János evangéliuma 5. része hatodik 

versének végén teszi fel Jézus ezt a 
kérdést Jeruzsálemben a Bethesda tónál 
egy 38 éve magatehetetlen betegnek 
egy szombati napon. Aztán Jézus meg-
gyógyítja őt. Napjainkban különösen 
hangsúlyossá vált ez a kérdés. Mert 
valójában sok a beteg világunkban, sőt 
elmondhatjuk, hogy egész világunk 
betegségben vergődik. Orvosi laborató-
riumok százai igyekeznek megtalálni az 
alkalmas gyógyszereket és védőoltáso-
kat. Miután sikerült megtalálni valami 
hatékonynak tűnőt, jön egy újabb vírus 
és minden kezdődik elölről. 

A hatalmasra nőtt gyógyszeripar java-
részt olyan szereket reklámoz, amelyek 
inkább csak mérsékelni tudják a fájdal-
makat és tüneti kezelésekre alkalmasak. 
Az egészségügyi világszervezet (WHO) 
1978-ban 200 féle gyógyszer listáját tette 
közzé, amelyek a világ gyógyszerszük-
ségletét fedeznék. Ma pedig 200 ezer 
féle gyógyszerfajta áll rendelkezésre, 
mindeközben a mai kor embere ötször 
annyi gyógyszert fogyaszt, mint a múlt 
század negyvenes éveiben élők, ráadásul 
nem váltak ötszörösen egészségesebbé. 

AKIK együTT ImádKOzNAK, 
együTT Is mArAdNAK
a hit csodákra képes

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes-
sel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alapítójával már közel nyolc éve tar-
tom a kapcsolatot. 2013. március 16-
án Lovason a faluház nagytermében 
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AkArsz-e

meggyógyulni?
Sőt ellenkezőleg! Korunk orvostudomá-
nya eljutott arra a felismerésre, hogy a 
betegségek közel hetven százalékának 
hátterében közvetlen vagy közvetetten 
lelki tényezők vannak. Természetesen a 
környezetszennyezés és a háborús élet-
helyzetek változtathatnak ezen az ará-
nyon. Lelki értelemben viszont kétség-
telen, hogy ez a legfertőzőbb lelki vírus 
a félelem címszó alá vehető, amely testi 
immunrendszerünket is legyengítve 
akár halálossá válhat. Félelmek sokasága: 
félelem emberektől, ellenségtől, nyomor-
tól, betegségtől, haláltól, kiszolgáltatott-
ságtól, hatalmasságoktól, kilátástalan 
jövőtől, a holnapi naptól. Gondok, ag-
godalmak, veszteségek, bánat, gyász. 
Ezek közül csak néhány is padlóra viszi 
immunrendszerünket. Nem beszélve, ha 
már előáll a szorongásnak olyan állapo-
ta, amikor nincs is tárgya a félelemnek. 
Bizonyára nem véletlen, hogy ez a mai 
vírus éppen a tüdőt támadja meg. A 
szorongó félelmek és aggodalmak közt 
vergődő embernek módosul a légzése. 
Oxigén-szegénnyé válik. Aztán előbb-
utóbb szívritmuszavarok jelentkeznek, 
majd a keringésirendszer problémái, 

amelyek kihatnak a különböző szervek 
és szervrendszerek működésére. A lelki 
problémák „átszervülnek”. 

Jézus azt mondja egy alkalommal az 
őt körülvevő sok bajjal-gonddal küszkö-
dő tömegnek: „Ne aggodalmaskodjatok 
tehát a holnap felől…” ld. Mt.6, 31-34. 
„Kérjetek és adatik néktek, keressetek 
és találtok, zörgessetek és megnyittatik 
néktek”. (Mt. 7, 7-8.) Mi inkább küszkö-
dünk, harcolunk, ellenségeskedünk ahe-
lyett, hogy Isten erőterébe igyekeznénk. 
Jézus azt is mondja: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg-
terheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket.” (Mt. 11, 28.) A Szentírásban há-
romszázhatvanötször hangzik el a „Ne 
félj” vagy „Ne féljetek” isteni biztatás. Az 
év minden napjára jut belőle. Pál apostol 
Timótheushoz, fiatal tanítványához írt 
2. levele 1. részének 7. versében ezt írja: 
„Mert nem félelemnek lelkét adta nékünk 
az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és 
józanságnak lelkét”. Ez pedig röviden a 
következőket jelenti: Életünket beteggé 
tévő félelmeink nem Istentől vannak, 
hanem kishitűségünkből, hitetlenkedő, 
Isten iránti bizalmatlanságunkból szár-
maznak. Vagy a Gonosz kísértései azok, 
aki János apostol szerint is emberölő volt 
kezdettől fogva. Tehát nem a hitet kell 
megtagadnunk, hanem a hitetlenséget! 
Isten lelke, amely adatik nekünk az erő 
lelke, mert Isten erőterébe kapcsolódik 

és nincs előtte akadály. Kérjük azért 
naponta Szentlelkének erejét!

A szeretet lelke is ez, amiről János 
apostol azt mondja, hogy legyőzi a fé-
lelmet. Isten szeretetének megismerése 
kitakarítja lelkünkből a félelmeket. Amit 
a Szentírás a józanság lelkének nevez 
itt, nem ugyanaz, mint amit mi józan 
paraszti észnek szoktunk mondani, ha-
nem több annál. Ezt egy ószövetségi 
történettel lehetne illusztrálni. Elízeus 
próféta idejében ellenséges rablóhordák 
törnek az országba. De Isten Elízeusnak 
újra és újra megjelenti azok haditerveit, 
így már készen várják a támadásaikat. 
Nosza, fogjuk el a prófétát! Körülveszik, 
megszállják a várost. A próféta szolgája 
kilépve a házból, megrettenve szalad 
vissza és jajveszékelve mondja: „Jaj Uram, 
mit cselekedjünk, körül vagyunk fogva”. 
A próféta nyugodt marad, megnyitja 
szolgája szemét és az másként lát. Látja, 
hogy a hegy körös-körül rakva van tüzes 
lovagokkal, azaz mennyei seregekkel. 
Isteni közösségben a számunkra rendelt 
erők messze meghaladják azokat az erő-
ket, amelyek ellenünk vannak. „Ha Isten 
velünk kicsoda ellenünk?” (Rm.8,31). Is-
ten erőterében újulhat egész életünk. Az 
általa adott lelki békességben indulnak el 
a gyógyulás folyamatai. Üzenjünk hadat 
a félelemnek!

Kovács Attila

nyugalmazott református lelkész

egy tűt sem lehetett leejteni, olyan 
sokan voltak kíváncsiak Csaba test-
vérre, holott előtte két nappal a nagy 
havazásnak köszönhetően „megállt 
az élet” hazánkban. 

Azon a napon is bebizonyosodott, 
hogy a hit csodákra képes. Vácról 
érkezett, fél órát késett, elnézést kért 
mindenkitől, majd a tőle megszo-
kott humoros, ugyanakkor mélyen 
elgondolkodtató stílusban kezdett 
el beszélni a hallgatósághoz. Ma is a 
fülembe csengenek szavai, miszerint: 
„Merjünk vállalkozni! Merjünk hinni 
abban, amire születtünk, képesek va-
gyunk hegyeket megmozgatni, ami-

ről Jézus Krisztus is mindig beszélt.”
Balatonfűzfőn tavalyelőtt júliusban 

volt szerencsém ismét találkozni vele, 
amikor a Mámai templomromnál 
celebrált misét. Akkor Böjte Csaba 
ferences szerzetes és a Marosszéki 
Kodály Zoltán Gyermekkar érkezett 
négynapos látogatásra a tó északi 
partjára. A szentmisén kiemelte, hogy 
akik együtt imádkoznak, együtt is 
maradnak – idézte Teréz anyát, majd 
hozzáfűzte, ha az anyaországi és a 
Kárpát-medence más részein élő ma-
gyarok is így tesznek, akkor a határok 
sem választják el őket. Laposa Norbert 
plébános örömét fejezte ki, hogy Csaba 

testvér és a kórus másodszor tért visz-
sza Balatonfűzfőre, egyben reményét 
hangsúlyozta, hogy az együtt töltött 
időben gazdagodnak és testvéri sze-
retetkapcsolatot élnek meg. Sajnos a 
koronavírus járvány tavaly mindent 
felülírt, de bízunk abban, hogy az idei 
évben ismét Balatonfűzfőre látogat 
Böjte Csaba és a Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkar. 

„A legnagyobb feladatunk nem az, 
hogy legyőzzük a rosszat, hanem hogy 
felszabadítsuk egymást a szeretetre.” 
(Böjte Csaba). 

Szendi Péter

Fotó: Árvai László
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Már az NB III Is szóBa került 
a fűzfőI laBdarúgókNál – 
Csucsánszky zoltán bizakodó a 
jövőt illetően
2019 nyarától, az ötszörös válogatott labdarúgó, Csucsánszky 
Zoltán irányítja a fűzfői labdarúgókat. Az elmúlt másfél évben 
egyre eredményesebben szerepelnek a megyei első osztályban, 
olyannyira, hogy az NB III is közelségbe került. 

- Szigetújfaluban nevelkedtem, mi a 
futballpályától körülbelül 50 méterre 
laktunk, ahol édesapám a helyi lab-
darúgócsapat intézője volt. Igazából 
abban az időszakban a lakhelyünkön 
a fiataloknak nem nagyon volt más 
sportolási lehetőség, csak a futball. 
Akkoriban bevett szokás volt, hogy NB 
I-es csapatok ellátogattak a környékbeli 
kisebb gárdákhoz edzőmérkőzést ját-
szani. Így esett, hogy a Csepel egyik 
korosztályos csapata Szigetújfaluba jött 
egy edzőmérkőzésre. Amint felfedez-
tem, hogy mérkőzés lesz, azonnal le-
mentem a pályára, ahol mondták, hogy 
álljak be futballozni, én beálltam, és jó 
benyomást tettem a Csepel vezetőire, 
hiszen próbajátékra invitáltak. Annak 
rendje és módja szerint, a következő 
napon megjelentem Csepelen, ahol 
részt vettem egy edzésen, majd két 
nap múlva igazolást kaptam a klub 
részéről – emlékszik vissza a kezde-
tekre Csucsánszky Zoltán, miközben 
a játékosok sorra jönnek az edzésre. 
1982 decemberében mutatkozott be 
az első osztályban, ekkor mindössze 
17 éves volt. 

Rögtön bedobták a mélyvízbe, a 
Fradi ellen negyvenezer néző előtt 
játszhatott, gólt is rúgott, ráadásul a 
Csepel 3-1-re diadalmaskodott. Ennél 
jobb bemutatkozás nem is lehetett 
volna. 1985-ben aztán eligazolt az 
UEFA-kupa-döntős Videotonhoz. – Az 
egy nagy lépés volt az életemben, hi-
szen Csepelen egy jó középcsapatban 
stabil ember voltam, viszont váltanom 
kellett. Tudtam, hogy a Videoton na-
gyon jó csapat, és számítottam rá, 

hogy eleinte lesznek bökkenők, de úgy 
gondoltam, ezt a kockázatot vállalnom 
kell. Egyértelmű volt számomra, hogy 
egy UEFA-kupa-ezüstérmes együttes-
nél nem én vagyok a megváltó, de ennek 
ellenére az 1985–86-os bajnoki szezon-
ban kezdőként, illetve csereként már 
több mint húsz mérkőzésen pályára 
léptem – folytatja a beszélgetést Zol-
tán. Az 1988–89-es szezonban éppen 
csak lemaradtak a bajnoki dobogóról, 
holott akár bajnokok is lehettek volna. 
Az akkori szabályok nem kedveztek 
számukra, hiszen ha bármilyen más 
pontszámítás folyik – akkor vezették 
be a három-, két-, illetve az egypontos 
rendszert –, akkor megnyerték volna a 
bajnokságot. – Összességében remek 
csapatunk volt, Petres Tamás barátom 
lett a gólkirály, én a Népsport – mai 
Nemzeti Sport – osztályzatai alapján az 
év játékosa lettem. A legfontosabb dolog 
az volt, hogy miután jó szezont zár-
tam, lehetőséget kaptam, Angliában a 
Coventry Citynél voltam próbajátékon. 
Két hetet töltöttem kint, pechemre az 
utolsó edzések egyikén, egy edzőmér-
kőzés alkalmával, a szerződés aláírá-
sa előtt a keresztszalagom megsérült, 
ezáltal nem jött létre az a szerződés. 
Összesen öt alkalommal játszhattam 
a magyar válogatottban, amire a mai 
napig nagyon büszke vagyok. Ez a szám 
lehetett volna több is, csak hát olyan 
kiváló kvalitású labdarúgók játszottak 
velem megegyező poszton, mint Détári 
Lajos és Bognár György, aztán közel 
egy évig sérült voltam, a felépülésem 
után pedig Ausztriában folytattam 
alacsonyabb osztályban.

Az őszi szezonban kifejezetten jól 
szerepeltek a fűzfői labdarúgók, a ve-
szett pontokat tekintve az első helyen 
állnának, de sajnos a koronavírus miatt 
négy mérkőzésük elmaradt, melyeket 
tavasszal pótolnak. Csucsánszky Zol-
tán bizakodó a jövőt illetően, szerinte, 
ha most nem is, de egy-két éven belül a 
csapat képes lesz feljutni az NB III-ba. 
Ráadásul komoly utánpótlásnevelés fo-
lyik a városban. Igyekszik fokozatosan 
beépíteni a fiatal tehetséges labdarúgó-
kat. Január 5-én kezdődött meg a felké-
szülés, heti két edzéssel. Február 6-án 
fogadják a fűzfői stadionban a Magyar-
polány csapatát, majd rá egy hétre az 
Úrkút látogat a zöld-fehér alakulathoz, 
mely igazi rangadó lesz. Csucsánszky 
Zoltán szerint a bajnokicím sorsa az 
Ajka Kristály, a Tapolca, a Tihany és 
köztük dől majd el, ugyanakkor nem 
szabad a szomszédvárat Balatonalmá-
dit sem leírni, főleg annak tudatában, 
hogy ott nemrégiben adtak át egy fejlett 
sportkomplexumot. Zoltán úgy érzi, 
hogy minden feltétel adott az eredmé-
nyes szerepléshez. Örül annak, hogy 
télvíz idején két műfüvespályán, este, 
villanyfénynél tudnak edzeni, mert 
így a játékosok iskola, és munka után 
tudnak tréningezni, ezért is magas az 
edzéslátogatottság. 

Szendi Péter
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Lassan 70 éve, hogy itt születtem, itt 
élek, így a hatvanas évekig visszame-
nőleg van némi rálátásom az ezalatt 
eltelt időszak történéseire. Igyekszem 
sportáganként végigjárni a lassan 100 
éves Fűzfői Atlétikai Klub méltán sike-
res évtizedeit, egészen napjainkig. Mi-
vel akkoriban számítógép, okostelefon 
még hírből sem létezett, sőt televízió 
sem volt minden családban, napjaink 
nagy részét, a sportpályán töltöttük. 
Eleinte hobbiból, majd később már 
rendszeres edzések mellett igazolt já-
tékosokként űzhettük kedvenc sport-
águnkat.

Az 1960-as években a Nitrokémia 
– mint fő támogató – által fenntar-
tott egyesület a következő szakosz-
tályokkal rendelkezett. Asztalitenisz, 
atlétika, birkózás, cselgáncs (rövid 
ideig), kézilabda, kosárlabda, labda-
rúgás, koronglövészet, tenisz, torna, 
természetjárás, úszás, vitorlázás. Ezen 

sportágak versenyzői országos szinten 
is kiemelkedő eredményeket értek el, 
nem egy sportágban olimpiai részt-
vevők is találhatók. Mivel az elmúlt 
évtizedekben szakosztályok szűntek 
meg, illetve kiváltak a klubból, a meg-
maradt szakosztályokkal kezdeném a 
rövid áttekintést. Mivel egyik legnép-
szerűbb sportágunk a labdarúgás, - itt 
nézzék el nekem, ha valaki másként 
látja - és ma is működő szakosztály, 
engedtessék meg, hogy ezzel kezdjem.

Első emlékem az 1965-ben megyei 
bajnokságot nyert csapat általunk (az 
úttörőcsapat tagjaiként) való köszön-
tése volt. Az úttörő a 12-14 éve-
sek korosztály volt. Az utolsó hazai 
meccsükön virággal köszöntöttük a 
bajnokcsapat tagjait. Az úttörő edzői 
akkor Lengyel Ferenc, később Bakos 
István és Vermes Károly voltak. A 
felnőttcsapat edzője Boros József volt. 
Ezekben az években kezdett kibonta-

kozni a későbbi, a felnőtt csapatban is 
meghatározóvá váló ifjúságicsapat. A 
csapat edzője Tóth Ferenc (Egér) volt, 
aki a megyei ifjúsági válogatottnak 
is a vezetőedzője volt. 1965 és 1970 
között a csapat hol az NB III-ban, 
hol az NB II-ben szerepelt. 1971-ben 
kezdődött a nagy menetelés Galgóczy 
Ottó edző vezetésével. Az ekkor NB 
II-ben játszó csapat az egyik legjobban 
szereplő gárda volt a szakosztály életé-
ben. Galgóczyt rövid ideig Bolemányi 
Károly követte, majd Vasas Mihály 
irányította a csapatot. Vasas távozása 
után 1977-ben a székesfehérvári ille-
tőségű Szőke Miklós érkezett, akinek 
irányítása alatt a szakosztály történe-
tének addigi és azóta is utolérhetetlen, 
legmagasabb osztályban, az egy cso-
portos NB II-ben játszhatott. Olyan 
csapatokkal együtt, mint Debrecen, 
Vác, Vasas Izzó, Ózd, Budafok. Köz-
tük olyan játékosokkal, mint Dunai 
II., Szűcs Lajos, Vidáts Csaba, Tóth 
Kálmán. Volt olyan mérkőzés, ahol a 
Népsport tudósítása szerint 5500 néző 
ment ki. Manapság sok NB I-es csapat 
örömmel látna ennyi szurkolót. Em-
lékszem a Vác elleni mérkőzésünkre 
különvonat érkezett Vácról! Ezután 
felváltva hol az NB III-ban, hol a me-
gyei I-ben szerepelt a csapat. Közben 
osztályozót vesztettünk Nagyatádon. 
Ekkor érkezett edzőnek Dalnoki Lász-
ló, akinek irányításával ismét NB II-es 
évek következtek. Dalnoki előtt rövid 
ideig Kaló Pál ült a kispadon, őt kö-
vette Nyitrai Ferenc, majd két korábbi 
játékos, Balatoni Sándor és Zaharovits 
Sándor. Kisebb megszakítás után, - 
mivel a csapat felfüggesztette műkö-
dését - Bódis József támogatásával újra 
indult a valaha nagy sikereket elért lab-
darúgóélet. Jelenleg a Horváth Ferencet 
váltó volt fehérvári válogatottjátékos 
Csucsánszky Zoltán vezetésével törek-
szik a megyei I osztályban minél jobb 
eredmény elérésére a csapat.

Forrásmunka: Csak az első 70 év 

nehéz…, Sportkrónika Balatonfűzfő 

1928-2008.

Diósi Péter

SPORTÉLET ANNO
Balatonfűzfőn

Megtisztelő feladatnak lettem alanya, kedves barátom Szendi 
Péter szerkesztő felkérése által. Egy újonnan induló városi új-
ság sportrovatába városunk egykoron országos hírű sportéletét 
igyekszem, személyes tapasztalatok és élmények alapján dióhéj-
ban bemutatni.

1968. Boros József edző legkedvesebb csapata. Mellette Angyal József elnök, a bal szélen Erős József 
szakosztályvezető, középen Lajosfalvi József intéző.
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Mindig vannak újabb és újabb 
emlékezők, sorra bukkannak 

fel régi fényképek, dokumentumok, 
tárgyak, amelyek színesebbé, telje-
sebbé teszik a történetet. Ezek közül 
villantok fel néhányat! Az egyesület 
80 éves fennállása alkalmából meg-
jelentett „Sportkrónika” című könyv 
14. oldalán olvasható: „Közben az 
egyesület neve is megváltozott. A 
vegyipari vállalatok sportegyesülete-
it mindenütt Szikra SE-nek hívták, 
színük piros-sárga lett és a Vegyipari 
Szakszervezet irányítása alá kerül-
tek.” A háború után néhány évig ezt 
megelőzően Fűzfőgyártelepi Munkás 
Testedző Egyesület (FMTE) volt a 
neve.  Sportkrónika – Balatonfűzfő 
sportéletének története 1928-2118, 
felelős kiadó: Tóth János, Tradeorg 
Nyomda Kft.

A Szikra labdarúgócsapata az úgy-
nevezett litéri kapu mögötti terü-
leten, - később a festékgyári iroda 
épült helyén, innen helyezték át a 
sportstadionban látható székely kaput 
- salakospályán játszotta a mérkőzé-
seit. Boros László barátom, általános 
iskolai osztálytársam így emlékezik: 
„Édesapámmal mentünk ki a meccsre, 
s vele együtt lelkesen skandáltam: 
Tempó Szikra, Tempó Szikra! Kemény 
meccs volt, az egyik játékos a salakon 
elesett, erősen vérző lábára még több, 
mint 70 év távlatából is emlékszem!”  
Ennek a Szikra egyesületnek adom 
most közre két tárgyi emlékét.

Az első: márványlapra ragasztott, 
idealizált férfialakot ábrázoló bronz-
plakett, alatta „Szikra S.E. 1954 I.” 
vésettel. Azt nem tudtam kideríteni, 
hogy milyen sportágban és hogy 
csapatban vagy egyéniben elért első 
helyért, és kinek adták át?

A másik, figyelemre méltó tárgy egy 
Szikra S.E. tagsági könyv, amelynek a 
tulajdonosát ismertem, azonban azt a 
jogos örökösének el kívánom juttatni, 
és hozzájárulása nélkül személyét nem 
nevezem meg. Tehát, ami tudható: a 
tagkönyvet 1951-ben állították ki, és 
az egyesületi tag a tagbélyeget 2 Ft/

hó, 1955 év végéig rendezte. A civil 
szervezeteket 1949-ben államosítot-
ták, és mivel 1957-től ismét FAK néven 
szerepelt a labdarugócsapat, a nem 
egészen egy évtized alatt a „szikra” 
viszonylag gyorsan kihunyt! 

A lassan 100 éves labdarúgócsapat 
történetéhez a kedves Olvasó figyel-
mébe ajánlom, az Andrássy Antal 
féle riportkönyvben megszólaltatott 
Vallai Ferenc visszaemlékezését: „De 
aztán megalapítottuk itt, a „bugyogói” 
csapatot. Igen, így hívott bennünket a 
köznyelv, a terület nevéről. Közbeve-
tőleges megjegyzésem: Fűzfőgyárte-
lepről van szó! 1927-ben létrehoztuk a 
balatonkenesei sportklubot, majd egy 
év múlva a báró Splény bíztatására a 
FAK-ot, a Fűzfői Atlétikai Klubot, egy 
szakosztállyal a futballal.” (Andrássy 
Antal: Évek-emberek, 1971.). 

Tehát a történeti hűség kedvéért: 
a magot, a Magyaróvárról a gyárral 
együtt ideérkező fiatalok vetették el 
Balatonkenesén, ami aztán Fűzfőn 
szökött szárba, az egyesület szabá-
lyos, 1928-ban történt megalakulá-
sával. Sikerének titka jelmondatában 
rejlik: „Összetartás ad erőt!”

Dr. Varjú Lajos

Sp
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t

Fűzfő sportéletéről, és benne a Fűzfői Atlétikai Klub történetéről több, kitűnően megírt könyv 
is tanúskodik. Ezek a nagyon alapos, és a visszaemlékezők miatt is hiteles írások azonban nem 
tudnak minden, korábbi tényt egyetlen kötetben megjelentetni.
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A Báró Wesselényi Miklós Alapítvá-
nyi Iskolában kis csoportokban folyik 
az alkotás, mivel sokan otthonról, 
magántanulóként vesznek részt az 
oktatásban. Akik bejárnak, élvezhe-
tik a kislétszámú osztályok vidám, 
családias, inspiráló légkörét, míg akik 

Napokos tanrendűek, az egyéni, ott-
honi munka nyugodt hangulata miatt 
alkotnak kimagaslót. Az otthoni raj-
zoknak, festményeknek, kreatív tár-
gyaknak a fotóját az iskolai honlapra 
feltöltve teszik elérhetővé a diákok.

A gyerekek munkáiból folyamatosan 
kerülnek ki az alkotások a folyosók 
falaira, faliújságra dekorációnak, a hét-
köznapjainkat színesebbé, vidámabbá 
téve. Témáink többnyire az évszakok 
változásaihoz, és az ünnepkörökhöz 
kötődnek, így ősszel például a színes 
lombozat, a madarak költözése, a 
tökfesztiválok, a nemzeti emléknap-
jaink, keresztény ünnepink, míg télen 
a karácsonyi ünnepkör, vagy a hó 
vizuális megjelenítése voltak a fő fel-

adatok. Emellett más kreatív ötleteket 
is felhasználunk, amit a világhálón 
találunk, vagy épp a tankönyvben. A 
rajzórákon felül lehetősége van a diá-
koknak alapfokú művészeti oktatás-
ban is részt venniük, amivel magasabb 
óraszámban tanulhatják a vizuális 
kultúra alapjait.

Kárpáti-Beneda Ágnes

Kép: aginenialkotomuhelye.blogspot.

com

Miért fontos a magyar 
nyelv használata?
A mai felgyorsuló világban, egyre 

jobban elfelejtjük azt, miképp kell 
használnunk nyelvünket. Nagyon so-
kan úgy gondolják, hogy különböző 
idegen nyelvi szavakat átvéve, sokkal 
jobban tudjuk kifejezni magunkat. 

Nem is olyan régen, egy internetes 
konferencián vettem részt, ahol na-
gyon sok olyan előadó volt, akik nagy 
cégeknél dolgoznak. Kíváncsian vár-
tam azt, miképp fognak nyilatkozni 
az előadók. Jól felkészültek voltak, 
megfelelően alkalmazták az előadói 
készségeket, aztán hirtelen technikai 
hibákba ütköztünk, és a következő 
párbeszéd zajlott le:

X: Nem tudom mi lehet a probléma 
a szisztemmel (system), próbáljuk meg 
máshogy!

Y: Oki, megpróbálom shérelni a 
szkrínemet (share the screen), lehet, 
hogy az segíteni fog.

Véleményem szerint, ez egy olyan 
kommunikációs probléma, amit nem 
kellene megengedni egy olyan előadá-
son, ahol kommunikációs problémák-
ról van szó. De ugyan ez előfordul a 
szociális média világában is, ahol a 
diákok egyáltalán nem tudják alkal-
mazni az iskolában megtanult szabály-
rendszereket. A szociális média színtere 
is ugyanolyan hely, ahol illendő he-

művészeti oktatás
a BWm-ben
2020 ősz-tél

az elmúlt év szeptemberében, mi-
kor is fél év kihagyás után újra 
beindulhatott az élet az iskolák-
ban, mindenki izgatottan várta az 
új találkozást, az új impulzusokat, 
feladatokat, és kihívásokat, amikkel 
maradandó élményekre tehetnek 
szert diákok, tanárok egyaránt.

lyesen használni a magyar helyesírás 
szabályait. Sokszor találkozni olyan 
hozzászólásokkal, ahol egy összefüggő 
mondatot is nehezen tudnak megfo-
galmazni. Ezen felül a tiszteletadás 
formája sem tud megvalósulni, mivel 
a lustaság sokkal előbb győz, mint az 
odafigyelés. Előfordult olyan, hogy 
semmi köszönés vagy tárgy nélkül 
kaptam e-mailt diákomtól, vagy egy-
szerűen csak annyi, hogy az ember 
nevét nem tudják leírni például: helló 
benőbá vagy csókolom bencebácsi, 
nadjon jó és még sorolhatnám tovább 
ezeket a kifejezéseket.

Mindenkinek szeretném javasolni, 
hogy használjuk e szép nyelvet, és szán-
junk időt, energiát arra, hogy helyesen 
alkalmazzuk nyelvi rendszerünket.

Mészáros Bence

magyar tanár

Nyelv-őrszem
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Élménnyé próbálják tenni 
a tanulást 

Lengyel-Vizl Eszter a Báró 
Wesselényi Miklós Alapít-
ványi Iskola igazgatója négy 
éve tanít az intézményben. 
Mint mondja példaértékű az 
az oktatási rendszer, ami az 
iskolában folyik. A korona-
vírus járvány ellenére biza-
kodó a jövőt illetően. 

Egy rövid bemutatkozást szeret-
nék először kérni Öntől! Mikor és 
kinek a hatására döntötte el, hogy 
tanár lesz? Mielőtt a Báró Wesse-
lényi Miklós Alapítványi Iskolába 
került, hol tanított?

Gyakorlatilag beleszülettem, és az ok-
tatással együtt nevelkedtem. A szüleim 
a 80-as évek végén alapították meg az 
ország második alapítványi fenntartású 
iskoláját, egy szakközépiskolát előszőr 
vendéglátás, majd kereskedelem szak-
macsoporthoz kapcsolódóan. Édesapám 
közel hasonló szakmai életútját jártam 
be. Közgazdászként végeztem vendég-
látás-turizmus, illetve marketing szak-
irányon, majd közgazdász tanárként 
szereztem diplomát. Utána közoktatás 
vezetői szakvizsgát tettem. Ezután a 
Budapesti Gazdasági Főiskolán mester 
közgazdász tanári diplomát kaptam, 
végül pedig a Pannon Egyetemen mes-
terpedagógia szakán szereztem meg ed-
digi utolsó végzettségemet. Huszonegy 
éves korom óta egészen megszűnéséig, a 
2016/2017-es tanév végéig tanítottam a 
Gastroker iskolában.

Családjáról röviden legyen szíves 
nyilatkozni, amennyit engedélyez, 
hogy bepillantást nyerjünk az éle-
tébe!

Két gyermek, egy közel 6, illetve egy 
7 és fél éves kisfiú édesanyja vagyok. 
Férjemmel együtt Veszprémben élünk.

Mióta iskolaigazgató Balatonfűz-
főn? Hogyan került ide? Milyenek 
voltak az első benyomásai?

Iskolaigazgatói feladatokat hivata-
losan a tanév eleje óta látok el. A 
2017/2018-as tanévtől tanítok az isko-
lában, mint szakmai tanár a turisztikai 
szakmacsoporthoz tartozó tantárgya-
kat. A vezetőség már a korábbi évek-
ben is megkeresett, de a fenti tanévtől 
tudtam vállalni feladatokat az iskolában 
teljes állásban. Korábbi iskolámhoz ha-
sonlóan, - szemben egy állami iskolával 
- itt is teljes szabad kezet kaptam a 
módszertan és eszköztárat illetően, így 
valóban élményszerűvé tudtam tenni a 
tanítást több szempontból is. Például az 
érettségi témakörök kapcsán minden 
hónapban a szakgimnázium egésze 
szakmai tanulmányi kiránduláson vett 
részt.

Mennyire felelősségteljes munka 
a mai világban igazgatónak lenni, 
pláne úgy, hogy nő az illető, és 
ezzel nem a hölgyeket szeretném 
megbántani?

Felelősségteljes munka, mint bár-
melyik ilyen jellegű munkakör. Azt 
gondolom, hogy manapság már teljesen 
elfogadott, hogy ilyen típusú feladato-
kat hölgy lát el. A nehézséget inkább 
az jelenti, hogy megtalálja az ember 
az egészséges egyensúlyt a munka és a 
család között.

Mennyiben másabb ez az iskola, 
mint egy átlagos suli? Miben tűnik 
ki? Mivel adnak többet a gyerekek-
nek és a szülőknek?

Az élménypedagógiát és a projekt 
módszert emelném ki. Valóban élmény-
nyé próbáljuk tenni a tanulás 1-12. 
osztályig, ami nem kis kihívás a kis 
mozgásteret engedő központi tanter-
veknek tükrében. A tanulók erősségeit 
nézzük, ugyanakkor, ha indokolt bi-
zonyos területeken a fejlesztést is meg 
tudjuk oldani, ami a kis létszámoknak 
köszönhetően ideálisan megvalósítható.

A koronavírus járvány sajnos sok 
mindent felülírt, ez mennyiben 
befolyásolta az iskola működését?

Természetesen a rendeleteknek és in-
tézkedési terveknek megfelelően átala-
kítottuk az intézmény mindennapi mű-
ködését, ami reméljük, már csak rövid 
ideig tart. Sajnos ez azt is jelenti, hogy 
bizonyos rendezvényeket, eseményeket 
nem a megszokott módon tudtunk és 
tudunk lebonyolítani. Módszertanilag 
is megalkuvást jelent ez a helyzet, mi-
vel igyekszünk a tanuló létszámokat 
valóban minimalizálni az intézkedési 
terveknek megfelelően.

Mik a jövőbeni tervei az iskolát 
illetően?

A jövőben szeretnék még több mód-
szert kipróbálni. Szeretném az intéz-
mény vezetőségével együtt a tantestület 
együttműködését, - ami már így is ki-
emelkedő - még jobban fokozni és több, 
az egész iskolát felölelő rövid, illetve 
hosszú távú programokban, foglalko-
zásokban is gondolkodunk.

Szendi Péter
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A Doni Hősök Emléktúra részvevőit 
a Vámosi úti temető katonai parcellá-
jánál Simon-Jójárt Sándor nyugállo-
mányú ezredes, a MATASZ Veszprém 
Megyei Egyesülete elnöke köszöntötte. 
Rövid beszédében kiemelte, hogy nincs 
olyan magyar család, amelyik ne vesz-
tette volna el egy családtagját, vagy 
kedves ismerősét. A magyar kormány 
1942 nyarán német nyomásra küldte 
ki a 2. Magyar Hadsereget a szovjet 
frontra. A csapatok először vasúton, 
majd később több száz kilométeres 
gyalogmenet után érték el a Don folyó 
partját, ahol előfordult, hogy a kime-
rült honvédeket egyből harcba küldték. 
A magyar katonáknak a Don mintegy 
kétszáz kilométeres szakaszát kellett 
védeniük. 1943. január 13-a a nemzet 
szomorú eseményeként került be a tör-
ténelembe, amikor a szovjet csapatok 
„tél tábornok” segítségével áttörték a 
magyar csapatok állásait.

A magyarok veszteségei óriásiak 
voltak. A hadifelszerelések hetven 
százaléka és a teljes magyar hadsereg 
megsemmisült, a sok halott mellett 
rengeteg volt a sebesült, akik jelentős 

része hadifogságban végezte be életét. 
A veszteségek pontos számát a törté-
nészek a mai napig is csak megbecsülni 
tudják és ezt már soha nem fogjuk 
igazán megtudni.

A Doni Hősök Emléktúra első alka-
lommal 2001-ben a Tapolca-Veszprém 
útvonalon indult el Kovács László 
nyugállományú ezredes kezdeménye-
zésében. Napjainkra a megemléke-
zések országossá váltak. Régiókban, 

megyékben kelnek útra katonák, civil 
hagyományőrzők és gyújtanak mécse-
seket a hős katonák emlékére. Az idei 
évben a pandémia miatti korlátozások 
csak szűk körben engedték megszer-
vezni a menetet, a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézke-
dések maximális betartásával.

2021-ben ezért a megemlékezés 
„Egyéni sporttevékenység” keretében 
került lebonyolításra. Ez azt jelentette, 
hogy a túra útvonalán résztvevő kilenc 
tartalékos 50-100 méteres távolságban 
követte egymást és a második világhá-
borús emlékműveknél védőmaszkban 
egyénileg teljesítettek tiszteletadást és 
helyezték el a megemlékezés mécsese-
it. A tartalékos katonák a veszprémi 
indulásnál mécseseket gyújtottak a 
katonatemető magyar–német-orosz 
katonáinak emlékműveinél, majd Ba-
lassa Endre nyugállományú törzs-
zászlós ismertette a Magyar Honvéd-
ség Parancsnokának Díszparancsát 
a Magyar Tartalékosok Szövetsége 
XXI. Doni Hősök Emléktúrájának 
útba indítására.

Korom Ferenc vezérezredes parancs-
nok hangsúlyozta: „Útjuk során pél-
daként álljon Önök előtt a hazáért 
embertelen körülmények között em-
berfeletti erővel küzdő bajtársaink 
emléke.” Az emléktúra résztvevői az 
első napon Kaptúr József nyugállo-
mányú alezredes irányításával Vesz-
prém–Szentkirályszabadja–Balaton-
almádi-Balatonfűzfő–Balatonkenese 
útvonalon 22 kilométert teljesítettek. 

A második napon Balatonkenese-
Papkeszi-Vilonya-Sóly-Hajmáskér út-
vonalon igazi hideg bakonyi szélben 
és téli időjárási viszonyok között 21 
kilométeren meneteltek a túra résztve-
vői. Az egyesület elnöke, valamint az 
alelnökök követték a túra résztvevőit 
és az érintett települések polgármeste-
reivel a 2. világháborús emlékművek-
nél közösen helyezték el a MATASZ és 
az önkormányzat koszorúját.  

Demeter Ferenc

alelnök

MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete
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Emléktúra szigorításokkal
A COVID-19 világjárvány a 2021-es évben alaposan átírta a 21 
évvel ezelőtt megírt forgatókönyvet, de ennek ellenére katonák 
és civilek kis csoportja a szigorított feltételek mellett is vállalta 
január 15- 16-án a megemlékezést a doni áttörésnél elesett hős 
katonákról.
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„… csak így nyilatkozhatom meg igazán” 

a magYar kUltúra NaPJa 
„Mi is a kultúra?” – kérdésfeltevéssel kezdődő rendhagyó ma-
gyar órán emlékeztek meg a Báró Wesselényi Alapítványi Iskola 
alsó tagozatosai arról, hogy 198 éve ezen a napon fejezte be 
Kölcsey Ferenc a Himnuszt. 

A kérdésből kiindulva, saját gondo-
lataikkal kötetlen beszélgetés alakult 
ki a gyerekek között, amelyből kide-
rült, hogy elődeink hagyatéka jelen 
van mindennapjainkban, közösségünk 
összetartozását és fennmaradását biz-
tosítja. A nemzeti himnuszok szerepe, 
jelentősége is szóba került, ezzel érintve 
a különböző nemzetek kultúrájának 

elfogadását, tiszteletét is. A kisebb kor-
osztály „szemüvegén” át, a sportéletből 
hozott, aktuális példáikon keresztül 
érezhették meg, egy számukra még 
nehéz, összetett kérdés fontosságát.

Nemzeti himnuszunk közös elsza-
valásával kezdődött az ünnepélyes 
megemlékezés, majd a negyedikes ta-
nulók a magyar kultúráról olvastak 

fel idézeteket Kosztolányitól, Szabó 
Dezső, erdélyi írótól, Bartók Bélától. 
Színvonalas szavalatok bizonyították a 
magyar versek színességét, szépségét, és 
elgondolkodtatták a hallgatóságot, hogy 
10-11 éves gyermekek milyen komolyan 
érzik, értik nagyjaink gondolatait.  

Első osztályosaink Szepesiné Körtvély 
Anita tanító nénivel Móricz Zsigmond: 
Iciri piciri című verses meséjét mutatták 
be, ami nem csak a nyelvezete miatt 
hasznos „memoriter”, hanem mozgásos 
elemei jól tükrözik azt, hogy iskolánk-
ban az ilyen irányú fejlesztésre nagy 
hangsúlyt helyezünk. Végül művésze-
ti iskolásaink és tanáruk Fodor Réka 
zongorakíséretével, Polyák Polett tanító 
tubajátékával népdalokat énekeltek és 
bizonyították Bartók Béla gondolatát: 
„És mint az ékszer is holt kincs a láda 
fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a 
népdal is, mennél többeké lesz, annál 
nagyobb lesz a világító és melegítő 
ereje.” 

Csontó Renáta
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Üzenet mindenkinek! – 
mi lenne jó?
Nagyon szeretnénk, ha vége lenne a 
COvId-19 által okozott félelmekkel és 
szabályozásokkal teli világnak, hogy ismét 
szabadon, együtt lehessünk családunk, 
barátaink körében.  Újra úgy szeretnénk 
kirándulni, piknikeket szervezni gyereke-
inkkel és unokáinkkal, mint akkor, amikor 
még nem voltak korlátozások. szeretnénk, 
ha az ifjúság bátran mehetne kikapcsolód-
ni, a munkahelyeken ismét félelem nélkül, 
és felszabadultan végezhetnénk a dolgun-
kat, hiszen ez az alapja az őszinte csele-
kedeteknek. Fontos, hogy emlékezzünk 
minderre, hogy amint már lehetségessé 
válik, tegyünk is érte! ezt kívánom tiszta 
szívemből mindenkinek!

vizeli Annamária

közérdekű információk
Balatonfűzfő Város önkormányzata, Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Központi telefonszám: (88) 596-900. Fax: (88) 596-901.

kormányablak, Balatonfűzfő, Nike körút 1. Központi telefonszám: (88) 550-293.

Vágfalvi ottó művelődési központ és könyvtár, Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 
12. Telefonszám: (88) 451-056.

Balatonfűzfő római katolikus plébániahivatal, Balatonfűzfő, Jókai utca 43. Telefon-
szám: (88) 211-208.

Balatonalmádi- Balatonfűzfői református társegyházközség, Balatonalmádi, 
Baross g. utca 24. Telefonszám: (88) 584-290, 0630/351-20-94.

Balatonalmádi rendőrkapitányság- helyi körzeti megbízott, 
lőrincz gábor rendőr törzszászlós. Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefonszám: 30-467-1002.

Balatonfűzfő hivatásos tűzoltóparancsnoksága, Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 
2., Telefonszám: (88) 590-625.

posta i., Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2., Telefonszám: (88) 451-880.

posta ii., Balatonfűzfő, Béke tér 1. Telefonszám: (88) 451-918.

Balatonfűzfő szakrendelő, Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 20. 
Telefonszám: (88) 450-388.

orvosi ügyelet-egészségház Balatonalmádi, Balatonalmádi, Petőfi sándor utca 2-4. 
Telefonszám: (88) 412-104.

Balaton gyógyszertár, Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 20. Telefonszám: (88) 610-
076.

Balatonalmádi kommunális szolgáltató nonprofit kft., 
Balatonalmádi, rákóczi utca 43. Telefonszám: (88) 438-688.

pr-telecom, Balatonfűzfő, Balaton körút. 4. Telefonszám: 1231, (45) 655-555.

Báró Wesselényi miklós alapítványi általános iskola gimnázium technikum és 
alapfokú művészeti iskola, Balatonfűzfő, Nike körút 2/3. Telefonszám: 30-606-61-76.

szivárvány óvoda és Bölcsőde központi óvodája, 
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. Telefonszám: (88) 451-872.

Balatonfűzfői családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 
Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefonszám: (88) 451-051.

támasz idősek otthona, Balatonfűzfő, gagarin utca 22. Telefonszám: (88) 450-460.

temetkezés Balatonfűzfő, kegyelet 2000 kft., Balatonfűzfő, Balaton körút 20., 
0-24 órás ügyelet. Telefonszám: (88) 428-838, 20-355-54-11.

kedves olvasó!
Írjon Ön is levelet nekünk a szerkesztok@
balatoniranytu.hu e-mail címre, melyet 
megjelentetnénk, mint „Olvasói levél” 
az újságban.
Köszönettel:
szendi Péter

FűzFő ízei
Kedves OlvAsó!
A karácsonyi és szilveszteri ünnepi 

étkek után biztosan jól esnek a köny-
nyed ételek. Szinte minden ünnepünk-
höz társul gasztronómiai hagyomány. 
Ahogy tudom, új évkor és januárban a 
legtöbben lencséből, babból, borsóból 
főznek, és malacot sütnek, melyeknek 
szerencsehozó hatalmat tulajdoníta-
nak. Valamint, elterjedt a gyökérzöld-
ségekből való ételek készítése is. A kö-
vetkező recept megállja a helyét, hogy 
ne sértsem meg a hagyományokat, de 
mégis valami új.

ÉdesBurgONyA-PürÉ 
TÚrós hÚsPOgáCsávAl
Püréhez készítünk 2-3 nagy fej édes-

burgonyát, melyet meghámozunk, sós 
vízben jól átfőzünk, majd leszűrjük és 
egy csipet szerecsendióval, egy csipet 
őrölt gyömbérrel és kevés (kb. 5 dkg) 
vajjal (margarinnal) pürésítjük. Kevés 
főzőtejszínnel lazíthatjuk.

A húspogácsához 40 dkg darálthúst, 
1 tojással, 250 gramm (rögös) túróval, 
egy jó maroknyi (ha mirelit picit főz-
zük elő) zöldborsóval összedolgozzuk. 
Egy vöröshagymát apróra vágva meg-
pirítunk, azt is belerakjuk. Csipet só-
val, borssal, őrölt paprikával, 2 gerezd 
áttört fokhagymával, petrezselyem-
mel, majorannával ízesítjük. A kissé 
kilapított húspogácsákat olívaolajjal 
megkent tepsiben megsütjük.

Jó étvágyat kívánok!
Lőrincz-Horváth Veronika
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Varga Teréz pár éve él Bala-
tonfűzfőn. Nagyon megsze-
rette ezt a kis várost. Minden 
évszakban elvarázsolja a Ba-
laton szépsége és sokolda-
lúsága. Úgy véli, azokat az 
egyszeri és ritka pillanatokat 

érdemes lencsevégre kapni, 
amelyek egyediek és megis-
mételhetetlenek. Elsősorban 
a tájfotózást kedveli, ez áll a 
legközeleebb hozzá. Fotóival 
az a célja, hogy érzéseket és 
hangulatokat közvetítsen.

Varga Teréz


