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„Az agy nem kizárólagos forrása az érzelmeknek,
hanem a szív és az agy valójában együtt hozzák
létre az érzelmeket.” Dr. David Paterson a tudós
nagyon komoly kutatásokat végzett az agy- és a
szívkutatás területén.
Amióta az eszemet tudom, mindig
vállalkozó voltam. „Huszonpárévesen”
saját pékséget alapítottam és vezettem.
Mint most is, több mint 30 munkavállalóval dolgoztam és az Élelmiszeripari
Szakiskolával kötött szerződés alapján
50-60 ipari tanulót foglalkoztattam.
A Somogy Megyei Sütőipari Vállalat
igazgatója szerint „ez a vállalkozó”
több finom pékárut gyárt egymaga egy
egyszerű ötlet alapján, mint a sütőipari
vállalat összes gyáregysége. Feltehetné
magában a kérdést a kedves olvasó,
hogy miért hagytam ott, mi történt.
Hogy mi történt, az történelem, és
mindegy is bizonyos szempontból, de
felelősséggel tartoztam a tanulóimért
és a dolgozóimért, mint ahogy most
is. Akkor az élet úgy hozta, én magam álltam fel, és adtam át a stafétát
másnak egy jól megszervezett puccs
alapján, mert jobban szerettem, akikért
felelősséggel tartoztam, mint a pénzt
és a hatalmat.
23 évvel később a gyermekeimnek
kerestünk iskolát, s így kerültünk
Pécselyre 2012-ben. A sors szándéka
lett, hogy rám maradt az iskola alapítása egy évvel később. Szívvel lélekkel
kezdtük az iskolát négy pedagógussal
és 13 gyermekkel. Az események úgy
alakultak - biztos nem volt többé
dolgunk Pécselyen -, átköltözött az
intézményünk Balatonfűzfőre.
Az értekezésem témája miért az,
hogy az élhető város? Balatonfűzfő a
XX. század ipari termékévé lett 100 évvel ezelőtt. Trianon utáni államvezetés
Mosonmagyaróvárról telepítette védel2

mi célból ideálisan a Dunántúl szívébe.
Mára ugyan környezetvédelmi szempontból rendkívülit fejlődött, de maga
után hagyott egy lerobbant ipari területet. Egyébiránt ez a kép volt korábban
a fejemben Balatonfűzfőről.
Este, sötétben, kivilágítatlan utcarészen és hóesésben láttam meg
először a jelenlegi épületünket. Ilyen
hülyeséget! Rábeszélni engem, hogy
késő este nézzek meg egy épületet?
– Nem! - volt a válaszom. Másnapi
értekezleten elhatárolódtam az ingatlantól, de mégis rábeszéltek, azért csak
nézzem meg nappal is. Megnéztem és
beleszerettem. De nem csak az épületbe, hanem a környezetébe is. Szerelem
volt az első látásra. No, a másodikra!
Szikrázó napsütés, havas fák, bokrok,
csodás környezet. A nyár szorgos kezek
munkáját igényelte, hogy szeptemberre
az iskolánk itt tudjon indulni. Fantasztikus volt, hogy akikkel kapcsolatba kerültünk Balatonfűzfőn, segítő
szándékkal álltak mellénk. A Balatonfűzfői emberek hozzáállása az új
iskolájukhoz a pécselyi előző hat évhez
képest, maga volt a megváltás. De nem
lennék igazságos, ha azt mondanám,
hogy minden rossz lett volna Pécselyen. Nem is volt, mert nagy barátságok
születtek, barátokra és támogatókra is
leltem. Ez azonban nem volt elég, mert
a helyi politika mást akart az épülettel.
Mi már nem vagyunk ott több mint
két éve, a politika azonban még mindig
mást akar, és már iskola sincs.
Hogy visszatérjek az eredeti témámhoz a szeretethez és a szívhez, „az
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emberi szív saját intelligenciával rendelkezik” (Malone). Mondom több
dolog miatt is: tanáraink, diákjaink,
a szülők szeretettel jönnek hozzánk
az iskolába Balatonfűzfőre. Miért?
Mert egy otthonos, családias kisvárosi környezet fogadja Őket. Nem
számít, hogy mennyit kell utazniuk akár az ország másik végéből,
vagy akár több ezer kilométerről.
- Folytatás a következő számbanBárdi Farkas János

FONTOS, HOGY A T
Borbély Zoltán rendőr alezredes 2019. végétől vezeti a
Balatonalmádi Rendőrkapitányságot.

A

hogy szokták mondani,
megmászta azt a bizonyos
szakmai létrát, mire eljutott vezető pozícióba. 1989. július
1-jével került a rendőrség állományába. A rendőri hivatását a Veszprémi
Rendőrkapitányságon kezdte járőri beosztásban. A szolgálati évek alatt több
diplomát is szerzett. Munkáját számos
elismeréssel jutalmazták, melyek

A

legszebb népmeséink és a
legtöbb népdalunk nekünk van.
Bár jó néhány nép zenéjében megtalálható a pentaton, de leggyakoribb a magyar népdalokban. A Kodály-módszert
Amerikától kezdve Szingapúrig mindenütt tanítják. Népdalokra búsult a
juhász, a betyár, de még a királyok is.
Talán ezért is tudunk nehéz időkben
sírva vigadni hegedűszóra, cimbalomra
és bőgőre. Persze, ha már itt tartunk,
akkor nincs magyar kultúra cigányzene
nélkül, hiszen a XV. század óta szól
zenéjük Magyarországon. Klasszikus
vagy modern mulatós, egy jó lagzit el
sem lehet képzelni nélküle.
Nem csak vigadni tudunk, hanem
harcolni is. Makacs, kemény nép
vagyunk. Sem a mongol veszedelem,

sem törökök, handzsárok nem tudtak
megtörni minket. A Habsburg kétfejű
sas is majdnem szárnyaszegett lett
1848-ban, csak az orosz cárnak volt
köszönhető „győzelmük”. Háborúk
vagy Trianon igaz elválasztottak
minket, de soha nem osztottak meg.
Mindegy, hogy Komáromban vagy
Komárnoban laksz, magyarnak érzed
és vallod magad.
Ha Székelyföldre vagy a Bánságba
érkezel, nincsen „Isten hozott” egy
jó pálinka nélkül, ami mára Hungarikum. Nem úszod meg akkor sem, ha
esküvőre, keresztelőre vagy fagyos
hajnalon disznóvágásra érkezel. Egy jó
pálinka áldomás, átmelegít, összeköt és
nagyon magyar. Csoda-e, ha vidámak
vagyunk, mikor körbevesz minket a

Kárpátok ölelése, de a rónák végtelenjében szárnyalhatnak gondolataink,
mint Petőfi Sándornak. Az Alföld
síksága, mely életteret ad gyönyörű
magyar állatainknak, így például:
szürkemarha, mangalica, kuvasz, puli,
komondor.
Hazánk tengere a Balaton, mely nem
sós, hanem édes. Édes, mint Csokonai
Vitéz Mihály Lillájának a csókja. Vagy
ott van a Kis-Balaton, ahova Fekete
István megálmodta Matula bácsi kunyhóját. Ezer éve a csodák földje vagyunk.
Van mire büszkének lennünk.
Georg Spöttle
biztonságpolitikai szakértő

TÉRSÉG MINÉL BIZTONSÁGOSABB, ÉLHETŐBB LEGYEN

irodájának falát díszítik. Elmondása
szerint ezen elismerések nemcsak neki,
hanem munkatársainak is szólnak,
akik mindig segítették, támogatták
munkájában. Nagyon megtisztelőnek
érezte a rendőrkapitányi beosztásba
történő felkérést. Számára nem volt
idegen a hely, hiszen 2009. évtől közel
egy évig a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közl-

ekedésrendészeti Osztály osztályvezetője is volt. Mint mondja nagyon
jólesett, hogy a főkapitány őt kérte fel
a rendőrkapitányság vezetésére, melyet
igen megtisztelőnek tartott. Egy jól
felkészült, egységes csapatot kapott.
- Ha néhány gondolattal kellene
összegeznem a 2020-as évet, akkor sok
tekintetben különös volt, átlagosnak
semmiképp nem mondható, a korábbi
évekhez nem hasonlítható. Az elmúlt
évet sikeresnek ítélem annak ellenére,
hogy a közlekedési balesetek száma
a korábbi időszakhoz képest emelkedett. Mindemellett nagyobb arányban
szűrtük ki az ittas járművezetőket,
a sebességellenőrző berendezést magasabb óraszámban üzemeltettük,
illetve új módszereket alkalmaztunk
a közlekedésrendészet terén. Eredményesnek értékelem az elvégzett
munkát a bűnügyi területen is – tekint

vissza az elmúlt évre Borbély Zoltán,
aki a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetőjeként fontosnak tartja
az elért eredmények megtartását, sőt
további javítását. Úgy gondolja, hogy
vannak még tartalékaik, ami az eredményesebb tevékenységet segítheti
elő. Munkatársaival, illetve magával
szemben is elvárása, hogy továbbra
is mindent tegyenek meg az itt élők,
illetve ide látogatók szubjektív közbiztonságérzetének erősítése érdekében. Kapitányságvezetőként végzett
munkáját meghatározza, hogy a közbiztonság egy kollektív társadalmi termék, amiért mindenkinek tenni kell.
Ennek a lényege, hogy az adott jogszabályi keretek között, - a rendőrséggel
együttműködőkkel és a lakossággal
közösen - igyekeznek a közbiztonság
szintjét minél magasabbra emelni.
Szendi Péter
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Felemás évet zárt tavaly a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, hiszen a koronavírus-járvány miatt tavasszal
és ősszel több bemutatóhelyüket be kellett zárniuk, ugyanakkor jelentős fejlesztések
valósultak meg, amelyre méltán
büszke Puskás Zoltán igazgató.
– Sajnos a járvány minket is
érzékenyen érintett, hiszen egyik
napról a másikra át kellett ütemeznünk
a munkákat. A tavaszi helyzetet először
nehezen éltük meg, Tizennégy bemutatóhelyünket be kellett zárni, amely
jelentős bevételi forrást jelentett korábban. A kezdeti nehézség után feltaláltuk magunkat, a korábban elmaradt
munkákat befejeztük, munkatársaim
karbantartásokat végeztek, miközben csodálatos veteményeskertek és
magaságyak is születtek, elsősorban a
Salföldi Majornál. Ősszel ugyancsak
átálltunk erre, de ekkor, ezt a helyzetet már könnyebben kezeltük –
kezdi Puskás Zoltán, hogy miként
hatott rájuk a világjárvány. Igyekeztek
pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, a
nyári időszakban tapasztalt jelentős
belföldi turizmus némileg enyhítette a
kiesett bevételi forrásokat. Munkatársaktól nem váltak meg, ezzel is biztosítva számukra a nehéz körülmények
közepette a létbiztonságot.
Öröm az ürömben, hogy rengeteg
fejlesztés történt pályázati forrásokból.
A Kis-Balaton a természeti örökségük
egyik ikonikus helyszíne. 1 milliárd
200 millió forintból valósult meg
a Kis-Balaton Látogatóközpont.
Kialakításának keretében már megújult a Diás-szigeten a Fekete István
Emlékhely, a most átadott beruházás
pedig modern, 21. századi módon mutatja be a nagy jelentőségű, fokozottan
védett nemzeti parki tájegység értékeit.
Puskás Zoltán, a BFNPI igazgatója arra
emlékeztetett, hogy a Kis-Balaton
nemzeti parkként, természetvédelmi
területként „a természet szentélye”,
4

A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE SZÁMOS FEJLESZTÉS
VALÓSULT MEG A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁGNÁL

ahol számtalan állatfaj mellett több
mint 300 féle madár fészkel, köztük a
hazai természetvédelem címerállata,
a nagy kócsag. Az igazgatóság jelenleg
15 bemutatóhelyet és három látogatóközpontot tart fent, ahol évente
mintegy 450 ezer látogató fordul meg.
A Kis-Balaton Látogatóközpontból elektromos járművel vagy akár kenuval és
kajakkal is felfedezhető a Kis-Balaton.
– A járványhelyzet ellenére az élet
nem áll meg, épül Balatonfüreden a
Lóczy-barlangnál a fogadóépületünk.
A beruházás a tervek szerint tavaszra
elkészül. A kiemelten védett, közkedvelt turisztikai célpontként is népszerű Lóczy-barlang bejáratánál 270
milliós beruházással új, 200 négyzetméteres fogadóépület létesül. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
és a város önkormányzata közösen
fejleszti a nemzetközi hírű földrajztudósról elnevezett barlang területét és
megközelíthetőségét. A kuriózumnak
számító barlangban évente átlagosan
15 ezer látogató fordul meg, a fejlesztés révén sokkal kulturáltabb lesz a
barlang közvetlen környezete. Nagy
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örömünkre megújult a Hegyestűn
a túraútvonal, információspaneleket
helyeztünk ki, játszóteret építettünk,
a kiállítóterem is újjászületett, sokkal
interaktívabb lett. Hamarosan megújul a Lóczy tanösvény Tihanyban,
amely a népszerű Levendula Házat is
érinti. A Salföldi Major teljes felújítása
folyamatban van. A Széchenyi 2020
program keretében elnyert európai
uniós támogatás segítségével a Salföldi
Majorban bővítjük a fogadóépületet,
továbbá a nemzeti park élővilágát
bemutató egyedi pihenőpadokat, illetve interaktív táblákat telepítünk
ki, és új játékelemekkel bővülnek a
már meglévő játszóterek. A fejlesztés
részeként az állatsimogató felújítása
is megtörténik és az állatkennelek
átalakítása és bővítése is megvalósul
– foglalja össze a fejlesztéseket Puskás
Zoltán, aki elmondta, hogy komoly
terveik vannak a jövőt illetően, bíznak
az újabb Európai Uniós forrásokban.
Véleménye szerint bár 2020 nehéz
év volt, reményei szerint hamarosan
ismét fogadhatják majd a látogatókat.
Szendi Péter

TÉLI MADÁRETETÉS
Az egyik legismertebb és leggyakrabban alkalmazott
madárvédelmi tevékenység a téli madáretetés. A rovarokkal
táplálkozó énekesmadaraink többsége ősszel elvonul melegebb
éghajlatra, mivel nem találják meg a természetes táplálékukat.
Némely nálunk költő, vonuló énekesmadár faj (például: vörösbegy, fekete
rigó, házi rozsdafarkú) kis számban
áttelel az állandó madarainkkal együtt.
Ezen fajok állománya kiegészül az északi országokból délebbre vonuló fajtársaikkal és olyan, csak északon költőkkel, mint a színes csonttollú. Más fajok
csak kis számban fészkelnek nálunk
(például: fenyőrigó, keresztcsőrű), de
télen nagy csapatokban telelnek át
hazánkban. Fontos tudnunk, hogy a
téli madáretetés döntő részben rólunk,
az emberekről szól. Az énekesmadarak
emberi segítség nélkül vagy átvészelnék itt a telet, vagy a tartósan maradó
időjárási szélsőség és a táplálékhiány
esetén délebbre vonulnának.
Akkor miért etessünk? - teheti fel joggal a kérdést az Olvasó. A téli időszak
beköszöntével az áttelelő énekesmadarak számára lecsökken a szabadon
fellelhető táplálék mennyisége. A madarak túlélési esélyét javíthatjuk a téli
madáretetéssel. Szenzációs élményt
szerezhetnek maguknak a gyerekek és
a felnőttek egyaránt a madarak megfigyelésével, amely így a természeti
értékeink megóvására ösztönöz bennünket. A madarak téli etetésével a
kertünkben természetes módon csökkenthetjük a gyommagvak terjedését

és a kártevők mennyiségét, valamint
elősegíthetjük a madarak egész éves
megtelepedését.
Az etetést novemberben kezdjük (ha
most állunk neki először, vagy új helyen
akkor akár októberben is lehet) és március végéig (késői fagyok esetén április
közepéig) folytassuk. Ahogy a tavasszal
megújuló növényi-, és rovarélet elegendő
táplálékot biztosít, abba kell hagynunk
az etetést. Ezt a téli madárforgalom
erős lecsökkenése, majd megszűnése is
jelezni fogja. Amennyiben elkezdtünk
egyszer etetni, folyamatosan etessünk a
megadott időszakban. Sokkal nagyobb
kárt okozunk, ha elkezdjük és abbahagyjuk, mintha el se kezdtük volna.
Amennyiben eddig nem etettünk, már
ne kezdjük el, inkább készüljünk fel
novemberre. Ha eddig etettünk, a legfontosabb, hogy az éjszakai hideget
követően a madarak minden reggel
találjanak táplálékot az etetőkben. Ne
etessük a madarakat egész évben! A
nyári madáretetés a természetestől
eltérő táplálkozási viszonyokat teremt.
Csak akkor biztosított az önfenntartó,
egészséges fennmaradása, énekesmadarainknak, ha a lehető legnagyobb
mértékben az élőhelyi környezetük
kínálta feltételekhez alkalmazkodva
élnek.

A legjobban bevált téli madáreleségek az olajos magvak, különösen
a nem pörkölt és nem sózott fekete
napraforgó. Etethetünk még más apró
szemű magvakkal: kölessel és mákkal
is. Adhatunk mogyorót és megtört
formában diót is. Állati eredetű zsiradékot is tegyünk ki, de csak olyat, ami
nem füstölt és nem sózott faggyú vagy
vaj. Ezeket leginkább a tartós fagyok
idején keresik fel a madarak. Vásárolhatunk cinkegolyót, de magunk is
készíthetünk faggyúpogácsát. A
rigófélék nagyon kedvelik a kihelyezett
almát. Kenyérrel, kenyérmorzsával
soha ne etessünk, mert bélgyulladást
okoz, továbbá sózott húsokkal, szalonnával etetve emésztőrendszeri gondokat okoznánk madarainknak. Figyeljük meg, melyik madár hol szeret
táplálkozni. A verebek, balkáni gerlék,
pintyek, tengelicek nagyon szeretnek
talajetetőről enni egy védett fa vagy
bokor közelében. A csuszkák és a
cinegék kedvelik a függő etetőket, valamint az ablaketetőket is látogatni.
Ha van macskánk, vagy a környéken
sok a macska, kerüljük a könnyen
megközelíthető etetőtípusokat, magasra helyezett tálcás etetővel, függő etetővel, vagy dúcetetővel távol
tarthatjuk a veszélyes négylábúakat.
Szúrós, tüskés ágak, esetleg szögesdrót
oszlopra erősítésével elősegíthetjük,
hogy madáretetőnk ne váljon macskaetetővé.
Figyeljük
meg
a
madarak
viselkedését! Elsőre talán meglepő
lehet a nagy fakopáncs látványa a
faggyún táplálkozva. Egy meggyvágó
tekintélyt parancsoló megjelenése
mindig érdekes látnivaló. Előbb-utóbb
felbukkanhat az etető körül a karvaly,
aki elsősorban az énekesekre vadászik.
Megfigyelése izgalmas, ne nehezteljünk rá, hiszen nem hozhat mindenkit
lázba az olajos magvak fogyasztása.
Írta és fényképezte:
Szentmiklósi-Nagy Kornél
Természetvédelmi őr
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
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KÖRNYEZETÜNK

Tengelic (Carduelis carduelis)

Több mint hetven éve adnak vért

W W W. B A L AT O N I R A N Y T U . H U

EGÉSZSÉGÜGY

BALATONFŰZFŐN

Évente négy alkalommal tartanak véradást a városban. Nemrégiben a közösségi házba várták a véradókat. Pongrácz Ágnes
2019-ben vette át a stafétabotot édesapjától, akitől rengeteget
tanult és a mai napig kikéri a tanácsát.
1950-ben Makróczi Károly irányításával indult a szervezett véradás
Balatonfűzfőn. Alkalmanként nyolcvan fő járt be Veszprémbe vért adni.
Hat gyár részleg, egy irodaszervezet,
egy központi műhely adott egy-egy
vezetőségi tagot, így könnyebb volt az
öt tagú véradó csoportok szervezése.
A kilencvenes évek elején, - amikor
a Nitrokémia megszűnt - vele együtt
bomlott fel a szervezett véradás, így
a helyszín a művelődési ház lett,
Szabolcs Gábor és Pongrácz István vezényletével, ahol évi négy alkalommal
kihelyezett véradást szerveztek.
- Tizenhat éves korom óta kísértem
figyelemmel édesapám tevékenységét,
18 évesen adtam először vért, amiért
oklevelet is kaptam. Két évvel ezelőtt
vettem át tőle a véradás szervezését,
hiszen az efféle önzetlen, önkéntes,
segítségnyújtás fontos számomra,
mert kislányom is kapott vért születése után, hogy életben maradjon.
6

Örök hálám a veszprémi Csolnoky
Ferenc Kórház koraszülött osztály
nővéreinek és doktorainak – tekint
vissza a múltba Ági, aki hamar elsajátította a kihelyezett véradással
kapcsolatos dolgokat. Mint mondja
közel sem olyan jó a statisztika, mint
a kilencvenes években. Édesapja közel
harminc önkéntes éve alatt 13 ezer véradót mozgatott meg. Neki tavaly 175
embert sikerült regisztrálnia. Sajnos
első véradó egyre kevesebb van, pedig
mindent megtesz annak érdekében,
hogy megfelelő körülmény legyen. A
vírushelyzet alatt tavaly is tartottak
és január végén is volt véradás, mégpedig szigorú előírások mellett. Teljes
fertőtlenítés, egyszerre csak annyi
ember tartózkodhatott az épületben,
ahány ágy volt. A maszk használata
természetesen kötelező volt. - Mondhatom azt, hogy a Covid 19 első
hulláma alatt voltak nálam a legtöbben, egészen pontosan ötvenkilencen.
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Ebben nagyon sokat segít a mentorom
Libisch Éva. Borzasztóan hullámzó a
létszám, hiszen függ attól, hogy ki
milyen munkarendben dolgozik azon
a napon, volt e előtte külföldön, ha
koronavírusos volt, akkor a karantén
végétől számított huszonegyedik napjától jöhet csak vért adni. Ráadásul az
alacsony hemoglobin szint is kizáró
ok, mindenkinek sajnos nem tudok
megfelelni. A véradás menete nem
egyszerű, két héttel előtte kezdem a
közösségi oldalra kiírni a következő
véradást, megírom a plakátokat és
kiteszem őket Balatonfűzfő területén.
Egy héttel előtte megyek a szponzorokhoz, megrendelem az innivalót, ennivalót, majd a helyszínt térképezem
fel. Közösségi oldal üzenet funkcióval elküldök közel kétszáz embernek
meghívót. A véradás napján korábban
a helyszínen vagyok, előkészülünk,
kipakolok, megterítek. Kezdés előtt
egy órával jön a vérellátós csapat,
segítek nekik – folytatja tovább Ági,
akin látszik, hogy mennyire lelkes,
szívügyének tekinti mindezt. Lázat
mér, fertőtlenít, kikérdezi a véradót a
szokásos, kötelező kérdésekkel, majd
beinvitálja a regisztrációs asztalhoz.
Ezután kitöltenek egy kérdésekkel teli
papírt, amit a doktornőhöz visznek
be, ő kielemzi, vérnyomást mér, majd
megkapják az előkészített „csomagot”,
amibe veszik a vért az emberektől,
akik felfekszenek az ágyra, ezután
megtörténik a vérvétel. Utána vár
mindenkit az asztalnál egy szendvicsre, üdítőre, édességre. Miután végeztek, elkezdenek pakolni, visszatesznek
mindent a helyére és zárás után egy
órával otthon is van. Minden alkalommal szabadságot vesz ki a munkahelyén. Szeret az embereknek önzetlenül
segíteni. Fontosnak tartja a véradást,
hiszen a leadott vérkészítményből
kapnak az operált vagy arra váró
emberek, ezért is hangoztatja, hogy
minél többen jöjjenek vért adni, vagy
akárcsak a helyszínen megjelenni, és
megnézni, hogy zajlik egy véradás.
Szendi Péter

ÉLMÉNY ALAPÚ OKTATÁS,
INNOVATÍV TANÁROKKAL

Kedves Olvasó!
Tavalyi évben iskola választási tanácsadóként és szülői tagként kerültem
a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola szervezői csapatába.

Iskolánkba a beiratkozás, - egyaránt az általános iskolában és
gimnáziumba és szakgimnáziumba is - folyamatos és egész tanévben lehetséges. Azonban azt is meg kell jegyeznem, hogy szigorúan
szem előtt tartjuk a létszámokat.

Az Iránytűben pedig idegenforgalmi

Iskola is, hogy több területen, zeneés zongoraórák, hangszerkarbantartás, rajz is képezhessék magukat.
Iskolánkban a projekt módszert
emelném ki, illetve az élmény alapú
oktatásunkat, ami egyedivé teszi
intézményünket. A tanáraink rendkívül innovatívak. A feladatokba bevonják a tanulókat is. Állandóak a tanári karon belüli együttműködések,
egyedi megoldások kipróbálása és
keresése. A tanárok nagy hangsúlyt
fektetnek az önképzésükre is. Mivel
a tanári kar rendkívül innovatív, így
megítélésem szerint oktatásunk is
valóban minőséget képvisel. Ahogy
említettem a kis tanulólétszám kiválóan alkalmas, hogy mindenkit
egyénileg saját szintjének és érdeklődési körének megfelelően tudjunk
oktatni, fejleszteni.

bővebb információkért érdeklődjön az

Az ideális osztálylétszámokat 15
fő körül határoztuk meg. Több osztályunk már megközelítette vagy
elérte ezt a tanulói létszámot. A
beiratkozás során a vezetőséggel
egy egyeztetett időpontban, a lehetséges tanulóinkat és szüleiket
egy személyes találkozóra várjuk az
iskolában. A személyes megbeszélés
után, amennyiben a közös döntés
mind iskolai és mind pedig szülői
oldalról intézményünk mellett szól,
az adminisztrációs folyamat megegyezik a többi iskolával.
Kiemelném a kis tanulói létszámot,
ami lehetővé teszi, hogy minden
diákunkkal akár egyénileg is foglalkozzunk. Pontosan felismerhetőek
a tanulók esetleges hiányosságai, de
ugyanakkor oda tudunk az olyan diákokra is figyelni, akik kiemelkedőek
különböző tantárgyakból vagy területeken, például: rajz- és vizuális kultúra. Sőt számukra plusz lehetőséget
kínálunk, mint Alapfokú Művészeti

Lengyel-Vizl Eszter
igazgató
Báró Wesselényi Miklós
alapítványi Iskola

közgazdászként nagy lelkesedéssel
és elköteleződéssel segítem a helyi
vállalkozások és szolgáltatók hirdetéseit. Rendelésekkel kapcsolatos
alábbi elérhetőségek 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
Kétharmad oldal – 40.000 Ft +ÁFA
Fél oldal – 30.000 Ft +ÁFA
Harmad oldal – 20.000 Ft+ÁFA
Negyed oldal – 15.000 Ft +ÁFA
Hatod oldal – 10.000 Ft+ÁFA

Sárkány Zsófia
hirdetési kapcsolattartó,
turisztikai közgazdász
hirdetes@balatoniranytu.hu
06-70- 602-1000
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ISKOL A

Vizsgamunkával zártuk a
2020/2021-es tanév első
félévét iskolánk művészeti alapképzésén. Az alsósaink egy
közös projektmunkát készítettek, ami a titkárságunk porta
ablakának dekorációja lett.

Félévi vizsgamunkák a BWM Iskola
művészeti alapképzésében
Anisics Emese 7. osztályos tanuló

Czibor Gergő 7. osztályos tanuló

A téglalap alakú ablak adta az alapot
a látvány-akváriumunkhoz. A kicsik
halakat vágtak és díszítettek színes
kartonból, amit aztán felragasztottunk a hínárokkal együtt. A felsősdiákok több technikával alkothattak
ismét maradandót és szemet gyönyörködtetőt. A képzőművészeti technikák
közül a pasztellfestés bizonyult a
legkönnyebbnek, és leggyorsabbnak az
alkotáshoz, míg mások az időigényesebb nemezelést választották.
A pasztellmunkák osztályozásánál
arra figyeltünk, hogy a végeredmény
visszaadja-e a látványt? Színezete
hasonlít-e az eredeti színezetéhez?
Van-e benne valami egyedi, valami művészeti többlet, amit a diákok
tesznek hozzá a képhez? A Szájjal
és lábbal festők kiadványai voltak az
alap ötletadók. Ezen művészeti naptá-
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rak, képeslapok tájképei, csendéletei,
életképei mindig is meghökkentően
hatottak az emberre, hiszen a kéz
nélküli, vagy kezüket használni nem
tudó művészek olyan magas szinten
művelik a festői tevékenységet, hogy
némely kézzel festő társukat is felülmúlják. Ez a témaválasztás a gyerekek
érzékenyítésére még alkalmasabb volt,
mintha egy egyszerű tájfotó adott
volna kiindulási pontot az alkotáshoz.
A nemezelt gyapjú figurák és csendéleteknél is a valóság tükrözése volt az
elsődleges cél.
A munkák: Naplemente (szájjal festette: C. Tresierra) és Halloween tökök
(Kókai Dávid 7. osztály), Sirályok -
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Tengerrészlet, naplementével (Czibor
Gergő 7. osztály.), Vitorlás (Lábbal festette: P. Driver), illetve Anisics Emese
7. osztály, Piros téli táj-korcsolyázó
mikulás, (Bazsó Lilla 7. osztály), Őszi
absztrakt fák (Csomor Loretta 7. osztály), Erdő ősszel (Bárdi-Farkas János
9. osztály), Erdő ősszel és Naplemente (Szájjal festette: N. Grob), illetve
Venczli Emese 7. osztály, Gyümölcs
csendéletek (Kása Száva, Séra Auróra
és Kása Boróka 6. osztály), Séra Jázmin
6. osztály (nemez). Az alkotásokat
az iskola folyosó galériájában megtekinthetik és szívből gratulálok a szép
munkákhoz.
Kárpáti-Beneda Ágnes

Büszkeségünk Kovács Noémi

Nemrég értesülhettünk arról, hogy Kovács Noémi, a balatonfűzfői Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola 8. osztályos,
nappali tagozatos tanulója, a Pulai Lovascentrumban megrendezett Mesterek Tornáján, az U25-ös korosztály 120 centiméteres kiskörében, Kakukk nevű lován volt a leggyorsabb.
Noémi kiskora óta lovagol, de komolyan 2017 óta űzi a sportot. 2016. októberében tette le a rajtvizsga engedélyt,
és azóta Kakukkal, a kedvenc lovával
nagyon sok sikert elért. Az eddigi
legnagyobb eredménye 2019-ben az
Noémi rengeteg címmel és eredménnyel büszkélkedhet, amelyeket
a 2020. évben szerzett:
Hungarian FUTURE STARS
(Balatonvilágos)
IFI kiskör 110 cm vrsz.
3. hely (58 lovasból)
U25 kis kör 120 cm vrsz.
2. hely (30 lovasból)
Veszprém megyei döntő
(Balatonvilágos)
Ifjúsági 115 cm vrsz.
3. hely
Championatus I. forduló
(Kiskunhalas)
Serdülő A - 120 cm vrsz. középdöntő
2. hely (33 lovasból)
Championatus II. forduló
(Szilvásvárad)
Serdülő A - 120 cm vrsz. középdöntő
1. hely (33 lovasból)

Országos Championátus Serdülő B
egyéni és csapat bajnoki címe. Saját
szavait idézve: „Ezer köszönet a lovamnak és nemcsak a győzelemért, hanem
minden vele együtt töltött percért.”
De mégis mi motiválja Noémit az
élsportolásra? Hogyan telnek a hétköznapok és mennyi lemondást igényel
ez a gyönyörű, de rendkívül összetett
életforma? Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg, ahogy édesanyja nevezi
„Noncsit”, aki elmesélte nekünk, hogy
hétköznapokon az iskola után szinte
minden nap kimegy a lovardába, ahol
két vagy három lóval tart edzést.
Körülbelül 3-4 órát tölt el velük, mert
a lovagláson kívül a lovak tisztítása,
ápolása, a szerszámok karbantartása
is a napi feladatok részét képezik.
Nagyon szereti ezeket az alkalmakat,
hiszen csapattársaival együtt edzenek,
mindamellett a beszélgetésre és barátkozásra is jut egy kis idő. Délután
és este tanul, ilyenkor felkészül a

következő napra. Megosztja velünk a
tapasztalatát azzal kapcsolatban is,
hogy akik a versenysportot választják,
nagyon sok időt fordítanak a felkészülésre, az edzésekre.
Igazi szünet számára évente kétszer
lehetséges, ez összesen két-három hét
az évben, viszont ilyenkor is foglalkozik lovakkal és lovaglással. Azt meséli,
hogy mindegy, hogy 30 fokos meleg
vagy -5 fokos hideg a kinti hőmérséklet, vagy éppen fúj a szél, esik az eső, a
napi edzést mindig becsülettel elvégzi.
Amikor arról kérdezzük, hogy mi az,
ami a sok munka és lemondás ellenére
is hajtja tovább ezen a csodaszép pályán, lelkesen elmondja, hogy számára
fantasztikus érzés egy 600 kg-os állattal együtt dolgozni, amelyik a kedvéért
akár 125 cm magas akadályokat is
megugrik. Mindezt ráadásul nem csak
egyszer, hanem akár 11 akadályt is „legyőz” hibátlanul egy verseny során. A
lova a társa, aki teljes mértékben bízik
benne, és ha előfordulnak tévedések,
kisegíti őt.
Noncsi szerint minden élőlény csodálatos, de a lovak különleges lények,
nagyon szeret velük lenni. A további
terveivel kapcsolatban elmondta, hogy
szeretne korosztályos bajnokságokon
részt venni, ami azért nem egyszerű,
mert ahogy nő az életkor, úgy nő a
versenyen elvárt teljesítmény is. Kedvenc idézete, amit igyekszik betartani:
„Felejtsd el az összes okot, amiért nem
megy és higgy az egyetlen indokban
amiért igen”.
A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola nevében szívből gratulálunk
Kovács Noéminek, és további sok
sikert kívánunk élsportolói munkájához is!
Bóna Veronika
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

„Felejtsd el az összes okot amiért nem megy!”

KIHÍVÁSNAK ÉS MEGTISZTELTETÉSNEK ÉRZI
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INTERJÚ

A KICSIK TANÍTÁSÁT
Szepesiné Körtvély Anita két éve dolgozik a Báró Wesselényi
Miklós Alapítványi Iskolában. Jelenleg főleg az első osztály
tanítása a feladata. Éneket és matematikát más osztályokban
is tanít.
- Mi motiválta arra, hogy a pedagógus szakmát válassza?
- Abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy édesanyám óvónő volt.
Néha bevitt magával az óvodába. Én
magam nem voltam óvodás, de akkor
elhatároztam, hogy gyermekekkel
szeretnék foglalkozni. Így aztán, mivel gyermekkorom óta nagy lendülettel
készültem a pedagógus pályára, tanulmányaimat is ennek megfelelően
végeztem. Az óvónői után tanítói
végzettséget szereztem.
- Hol tanított korábban?
- Dolgoztam óvodában, speciális
általános iskolában, állami általános
iskolában,
Waldorf
általános
iskolában. Pedagógusként többféle
tapasztalatot szereztem, a különböző intézményeknél. Volt alkalmam
összehasonlítani a „hagyományos”
oktatást, az ettől eltérő, alternatívát
kínáló, más pedagógiai szemlélettel működő óvodákkal, iskolákkal.
Sokszor úgy éreztem, ezek szellemisége közelebb áll saját személyiségemhez.
- Mióta a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskola munkatársa, pontosan milyen szerepeket tölt be az
iskola életében?
- Három gyermekem nevelése során
szembesültem a jelenlegi oktatás
nehézségeivel, ezáltal a gyerekekre
gyakorolt terheltséggel és pszichikai
nyomással. Ezért aztán nagyon
boldog voltam, amikor tudomást szereztem a BWM iskola működéséről.
Az intézménnyel szülőként már hat
éve kapcsolatban vagyok, hiszen legkisebb gyermekem is itt tanul. Én
ebben az iskolában két éve dolgozom.
10

Jelenleg főleg az első osztály tanítása
a feladatom. Éneket és matematikát
más osztályokban is tanítok.
- Mi az az irányvonal, amit szívesen
követ a munkája során?
- Kihívásnak és megtiszteltetésnek érzem a kicsik tanításának lehetőségét. Manapság rettenetes mennyiségű információ zúdul a még szinte
óvodás korú gyerekekre a külvilágból.
Egészen más dolgokkal, ingerekkel
kell nekik megbirkózniuk. Szerencsére
azért látom, hogy ők is ámuló, bámuló,
csodákra váró, tátott szájjal hallgató,
vagy éppen tevékeny, aktív gyermekek. Munkámban elsődleges célom,
amennyire lehet, hogy biztosítsam
számukra a stresszmentes átmenetet
az óvoda és az iskola között.
- Emlékezetes eredmények az eddigi
pályafutása alatt, mi az, amit szívesen
megosztana velünk?
- Fontos szempont számomra, hogy
a tanítás során sok mesével kapcsolatos elemet alkalmazzak. Domináljon
a meglepetés, a vidámság, az oldott
hangulat. A gyerekeknek a keretekre
is szükségük van, akkor érzik magukat
biztonságban. Sokszor játékos cselekedtetéssel hangolom rá a kis csapatot
az együttműködésre, hogy befogadókká váljanak. Alapvetően azt gondolom, hogy a tanítás akkor sikeres,
ha az egyben örömteli és pozitív
élményt ad. Próbálok erre törekedni!
Minden alkalmat kihasználok a differenciálásra, figyelembe veszem az
egyéni adottságokat, képességeket, a
gyermekek adott érzelmi állapotát.
Igyekszem szeretettel támogatni őket.
Remélem sikerül. Iskolánkban erre
csodálatos lehetőséget kaptam, amiért
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nagyon hálás vagyok. Támogató, rugalmas, gyermekközpontú, pozitív
szellemiségű vezetőségünk és tanári
közösségünk van, ahol szerintem minden gyermek és szülő megtalálhatja a számára megfelelő lehetőséget.
Szívesen végzek kézműves tevékenységeket is a gyerekekkel. Ennek
érdekében több évig tanultam több, a
népművészetet magas fokon művelő
mesterektől. Ha lehetőségem lenne
rá, szívesen átadnám ismereteimet
a következő generációnak, hogy ne
vesszenek el ezek a hagyományos,
gyökereinkben élő értékek. Ha időm
engedi, az alkotás ma is csodálatos
élményekkel ajándékoz meg.
- Hogyan éli meg a mostani, Covid
által felülírt életet, a munkája, illetve
a családja vonatkozásában?
- Jelenlegi életünk kissé korlátozott,
és nagyon sok kérdést vet fel, érezhető
az embereken és a gyermekeken is a
feszültség. Sokszor számunkra korábban ismeretlen szituációt kell megoldani. Szerintem senkinek sem
könnyű, erre nem lehetett felkészülni.
Családommal türelemmel viseljük a
helyzetet, most fontos a nyugalom.
Próbálunk pozitívan gondolkodni,
megkeresni azokat a lehetőségeket,
amelyekre alkalmas lehet ez az idő.
Minden tekintetben, kívül és belül
egyaránt változó időket élünk, ehhez
kell alkalmazkodnunk.
Bóna Veronika

Nem véletlen a címbeli többes szám, magam is
meglepődtem, amikor a házban szétszórtan felszerelt könyvespolcaimat összeszámoltam: tizenkét
kisebb-nagyobb polc szolgál könyveim tárolására!

A

legkisebb és legutóbb
felszerelt 18 kötetet
hordoz, döntően Radnóti
irodalmat, ami jól megfér
Faludy György munkáival.
Szándékaim szerint a
későbbiekben mindezeket
meg kívánom osztani az
érdeklődő olvasókkal! Mert
mi is a szándékom azzal,
hogy egy-egy olvasmány
élményemet, szubjektív
véleményemet, s az egyes
művekkel kapcsolatos érzéseimet közzéteszem? Nem
más, mint ráirányítani
a figyelmet az olvasás
fontosságára, az ebben
a formában és módon is
megszerezhető ismeretek
és tudás kiapadhatatlan
forrására, az élményre,
amit a mai, sokszínű, de
nem egyszer sekélyes és
felszínes internetes világ
sem tudott maga alá
gyűrni!
Ajánlásaimat műfaji megkötöttség nélkül, ötletszerűen tervezem közzé tenni,
úgy, ahogyan a könyveim
is sorakoznak a polcokon!

Mert jól megfér egymás
mellett Shakespeare összes
drámái, Kodolányi János:
„Süllyedő világ”, Szerb Antal: „Utas és Holdvilág”,
Farkasházy Tivadar: „Bobby Fischer visszatér”, Sz.
Alekszijevics: „Elhordott
múltjaink”, S Montefiore:
„Jeruzsálem”, M. Issermen
„I. és II. Világháború”,
Decsy Sámuel: „A Magyar Szent Koronának és
ahhoz tartozó tárgyainak Historiája”. Százával
sorakoznak egymás mellett, mögött könyveim, sem
katalogizálva, sem tematikus sorba nincsenek összerendezve. Fentiekből úgy
tűnhet, hogy mindent olvasó vagyok, és valamikor
ez így is volt! Ma már
azonban szinte csak a tényirodalom érdekel, a naplók,
visszaemlékezések, dokumentum kötetek foglalnak
le igazán. Ennek ellenére
igyekszem nem egysíkú
lenni, el-elkalandozok a
kortárs magyar és külföldi
szépirodalom területére is!

Megragadva az alkalmat, elsőként két könyvre
szeretném ráirányítani a
figyelmet: mondhatnám,
hogy szinte ikrek, hiszen
egy a szerzőjük, s mind-

kettő egy-egy népszerű
élvezeti cikkről szól: a Kávé
és a Tea! Szuna Noémi elkalauzol bennünket e két
csodálatos ital varázslatos világába, könyvei a
szűken vett témán messze
túlmutató történelmi és
kultúrtörténeti utazásra invitálnak! A szép
kiállítású kötetek remek
illusztrációkkal gazdagítják a tartalmat, amit egy
olvasásra nem is lehet befogadni. Lassan, megfontoltan kell fogyasztani, ahogyan a jó kávét vagy teát
ízlelgetve, kortyolgatjuk!
Vegyék tehát kézbe őket,
s merüljenek el a kávé és a
tea felhőtlen élvezetében!
Jó szívvel ajánlom!
Dr. Varjú Lajos

Báró Wesselényi Miklós Alaptványi Általános Iskola
Gimnázium Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola
Balatonfűzfő

KÉRJÜK, TÁMOGASSON
BENNÜNKET
ADÓJA 1%-VAL!
Valamint adományokat gyűjtünk az iskola épületének
további korszerűsétésére,
amihez szíves segítségüket kérjük!

Fenntartó: Balaton- felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési
Közhasznú Alapítvány
8184 Balatonfűzfő, Nike körút "/3.
Adószám: 18409710-2-19
MKB: 10300002-10598336-49020015
www.balatonfelvideki-iskola.com
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AJÁNLÓ

KÖNYVESPOLCAIMRÓL

TUDOMÁNY VAGY HISZÉKENYSÉG,
AVAGY VÉDŐOLTÁS VAGY
OLTÁSELLENESSÉG?

W W W. B A L AT O N I R A N Y T U . H U

HITÉLET

A felvilágosodás korának kezdete óta folyton egymásnak ütközik a tudomány és a hit. Leginkább a tudomány − újabb kutatási eredményeinek közzétételével – támadta a hitet és azt
az álláspontot képviselte, hogy a hitre csak addig van szükség,
amíg a tudomány meg nem találja a választ a ma még megválaszolatlan kérdésekre.

A hit képviselőinek legtöbbször csak
a védekezés maradt, végül pedig már
csak az a vád, amit a marxizmus képviselt országunkban: a vallás, a hit, a nép
ópiuma. Vagyis csak arra jó, hogy ezzel
„elkábítsa” magát az ember. A tudomány mindenhatóságának „vallását” a
20. századra mindenki elfogadta, akár
tudatosan, akár úgy, hogy beivódott
gondolkodásába. A hit pedig kereste a
saját útját, mely Isten igéje alapján így
válaszolt a felvilágosodás kihívására:
amit a tudomány megismer, az mind
a körülöttünk levő világ, a teremtett
világ valósága, az immanens világ, de
Isten „szférájához” a tudomány soha
nem ér el, hiszen Isten és az ő dolgai a
transzcendens, vagyis az értelemmel
és tapasztalással meg nem ismerhető
világ valósága. Így a kettő, tudomány
és hit, kiegészítik egymást, és együtt
adnak a világról valóságos képet. Nem
tudom, hogy ez az igazság mennyire
szűrődött le a mindennapokba, a teológiával és a tudományos igazságokkal
nem foglalkozó emberek életébe, de
feltűnő, hogy a tudomány helyett a
tudománytalanság, a hit helyett a
hiszékenység hangjai szólalnak meg
szinte nap mint nap a hírekben, s hallhatjuk környezetünkben is egy-egy
meggondolatlan beszédben.
Egészen konkrét tapasztalat mondatja ezt velem. Hiába mondja a tudomány: a koronavírus ellen egyedül a
12

védőoltás óv meg bennünket, és ahhoz,
hogy megszabaduljunk tőle, megfelelő
lélekszámban kell az oltást megkapnunk. Hiába mondják szakemberek, a
vírusbetegségek tudósai, mi a helyes,
mi a jó nekünk. Pedig a szakemberek
tekintélyét Isten igéje – tehát a hit
„világa” – is megerősíti. Azt mondja
Pál apostol a korinthusiakhoz írott első
levelének 12. fejezete 9. versében: „…
a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait (kapta).”
Vagyis minden ismeret, felfedezés,
tudás, amely már összegyűlt, és ami
még felfedezés előtt áll az orvostudományban, Isten ajándékaként adatik
azon emberek által, akik a gyógyításra
szánták oda az életüket.
Gondoljunk csak bele! Számtalan
olyan betegség van, amit még 10-15
évvel ezelőtt sem tudtak volna gyógyítani vagy sokkal kisebb eredményességgel, s a beteg szervezetének
sokkal nagyobb igénybevételével, mint
manapság. Mégsem mondja senki, akit
ezekkel az újszerű gyógyszerekkel,
műtéti módszerekkel gyógyítanak,
hogy még nincs eléggé kipróbálva,
ezért nem kéri. Inkább Istennek ad hálát azért, hogy az orvosok meg tudják
őt gyógyítani.
Komolyan úgy gondolják hát egyesek, hogy félni kell egy védőoltástól?
Nem érzik, nem érezzük ennek az
abszurditását? Mintha visszamennénk
a felvilágosodás előtti korba, amikor
még azt a kérdést is komolyan vették,
hogy vannak-e boszorkányok vagy
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nincsenek. (Ezt parodizálja a Gyaloggalopp című film.) Lehetetlen, hogy
az Istentől kapott orvosi, gyógyítói
hivatás ártó szándékkal adjon halált
is okozó vírus ellen vakcinát. Nem
számít már a tudományosság, nem
számít már a hit? Hanem csupán
valami megmagyarázhatatlan, buta
hiszékenység, melyet rosszindulatú
emberek terjesztenek?
Viselkedjünk hát úgy, mint akik a
21. század emberei, akik józan ésszel
átgondolják és hittel megerősítik: a
gyógyítás Isten ajándéka. Minden, ami
gyógyulásunkat segíti: jó. A gyógyítók értünk dolgoznak. A koronavírus
elleni vakcinát is értünk dolgozták ki.
Nekem is jót tesznek ezzel. Ezért hát
felelősséggel regisztrálok, s ha rám
kerül a sor, beadatom a védőoltást, s
elhordozom esetleges mellékhatásait,
hogy védetté váljak, s általam védettebbé váljon környezetem, szüleim,
nagyszüleim, gyermekeim, barátaim.
Áldja meg Isten a gyógyítókat, és
adjon áldást minden kutatásra, mely
az emberért történik, és adjon még sok
új felfedezést az orvostudományban,
hogy minél hatékonyabban, minél
egyszerűbben, és minél gyorsabban
tudjanak bennünket gyógyítani orvosaink. Minket pedig áldjon meg
értelemmel, hogy el tudjuk fogadni a
tudomány eredményeit, és áldjon meg
hittel, hogy a Vele való kapcsolatunk is
épüljön, erősödjön, gazdagodjon.
Isó Dorottya
evangélikus lelkész

AKTUÁLIS

VÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁS KÉTELYEK ÉS TÉNYEK

Orvosként az utóbbi időben számos ember keresett meg
személyesen és telefonon az oltással kapcsolatos kérdéseikkel. Az egyik - talán a leggyakoribb - kérdés, hogy milyenek az oltóanyagok, melyik a legjobb, melyikkel oltassák
be magukat, vagy egyáltalán beoltassák-e?
A másik fontos kérdés, hogy hogyan
juthatnak az oltáshoz, ki dönti el a sorrendet? A legfontosabb, hogy csak az
juthat oltáshoz, aki regisztrált, tehát
kinyilvánította, hogy szeretné felvenni az oltást. Regisztráció nélkül senki
nem kaphat védőoltást! Fontos tudni,
hogy a jelenlegi védőoltások kifejlesztése nem a 2019-ben Vuhanból kiindult világjárvány okán kezdődött meg,
hanem a 2003-ban Délkelet-Ázsiában
kitört járvány hatására, amit szintén
koronavírus okozott. Az oltóanyag
kutatásokat akkor felfüggesztették,
de az addig elért eredmények az új
járvány során a kutatóknak igen nagy
segítséget jelentettek és felgyorsították az oltóanyagok előállítását.
Jelenleg négy oltóanyag áll rendelkezésünkre, a Pfizer-Bion-Tech, a
Moderna, az Astra-Zeneca és a Szputnyik-V. A magyarországi oltások a
Pfizer oltóanyagával kezdődtek meg,
majd a Modernával folytatódtak és
legutóbb már az Astra és a Szputnyik
is belépett a sorba. Egyenlőre a 60 éven
felüli regisztrált korosztály oltása a
Pfizer oltóanyagával és a Moderna oltóanyaggal folyik, a 18 és 59 éves korosztály oltása az Astra és a Szputnyik
oltóanyaggal engedélyezett. Mindegyik oltóanyagból két oltás szükséges
a védettséghez. Arra a kérdésre, hogy

melyik jobb, nem tudunk válaszolni,
csak az mondható el, hogy a világ
döntő részén igen szigorú, embereket
védő jogszabályok vannak, bármely
gyógyszer és oltóanyag vonatkozásában. Magyarországon még ezekéhez
képest is kimagasló a szigorúság. Ez
azt jelenti, hogy nem kerülhet sor
olyan oltóanyag bevezetésére, mely
veszélyeztetheti az oltottat. Ezt figyelembe vette a hatóság, hogy melyik
korosztály, illetve milyen krónikus
betegségekben szenvedő csoport melyik oltóanyagot kaphatja.
Az eddigi oltások során súlyos
mellékhatást egy alkalommal sem
észleltünk, nem fordult elő, hogy valaki a kötelező várakozási idő letelte
után nem hagyhatta el az oltóhelyet.
Természetesen enyhe oltási reakciók
előfordulnak (a beadás helyé fájdalom, izomfájdalmak, nátha, köhögés,
hőemelkedés, láz) de ezek gyorsan
megszűnnek. Tapasztalataink szerint
ezek is inkább a második oltás után,
- mely érthető - mert ekkor már az
immunrendszer aktív állapotban van.
Mindenkit kérek, hogy ne hagyják magukat befolyásolni a tudománytalan,
légből kapott, tendenciózus hírekkel,
hagyatkozzanak ránk, orvosokra. Mi
már be vagyunk oltva és köszönjük jól
és biztonságban érezzük magunkat.

A legtöbb ember türelmetlenül várja
az oltást, mely érthető. Az emberek
oltásra való behívása az oltóhelyekre
a központi nyilvántartó rendszerből
az oltóhelyekre kiküldött névsor szerint történik, mely figyelembe veszi
az életkort és a betegségeket is. Az
oltások általában 6-os, 8-as, 10-es csoportokban történnek az oltóanyagok
kiszerelését követve. Nagyon fontos
az oltás helyszínére való pontos érkezés, mert az oltóanyagot csak a
teljes oltandó csoport megjelenése
után szabad felbontani az igen rövid
eltarthatóság miatt (néhány óra!). Az
oltandók behívása telefonon történik.
Lakáson való oltásra a legritkább
esetre van lehetőség a már említett
igen rövid eltarthatóságú oltóanyagok
miatt. Egy oltási napon legfeljebb egy
ilyen lehetséges, mert az oltás után a
lakáson is ki kell várni a megfigyelési
időt.
Minden oltásra várót arra kérek,
hogy legyen türelemmel, mindenkit
hívni fognak az orvosok, de egyenlőre
a kevés beérkezett oltóanyag behatárolja a lehetőségeket. Amennyiben
a megfelelő mennyiségű oltóanyag
rendelkezésre áll, úgy az egészségügyi
ellátó rendszer képes gyorsan beoltani
az embereket.
Tisztelettel: Dr. Rimay László
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FOTÓSAROK: FŰZFŐ NÉGY ÉVSZAKBAN
W W W. B A L AT O N I R A N Y T U . H U

Zombori Dóra
A balatonkenesei önkormányzati hivatalban dolgozik. Nagyon szereti a
munkáját, a kikapcsolódást és felüdülést
pedig az jelenti számára, ha fényképen
megörökíthet például egy napfelkeltét,
egy összebújó hattyúpárt, vagy éppen
a Balatont, mely ezer arcát mutatja. A
balatonfűzfői fiatal édesanya autodidakta módon tanult meg fényképezni.

14

Mindig is szeretett elvonulni, leülni
egy padra, hallgatni a madarak csicsergését, gyönyörködni a természetben.
Hálát ad a Jóistennek, hogy ilyen szép
helyen élhet. Ugyanis Balatonfűzfő és
környéke tele van szebbnél szebb természeti csodákkal, nevezetességekkel,
amelyeket muszáj lencsevégre kapni,
megörökíteni az utókor számára.
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A kocsonya immáron téli hungarikummá nőtte ki magát: főzzük
karácsonyra, szilveszterre, farsangra.
De honnan is ered ez az étel? Még az
1300-as évek vége felé Franciaországból maradt fenn a kocsonya receptje.
Magyarországon az első írásos kocsonya receptje 1544-ből ismert és
azóta is hódít több nemzet asztalán.
Én édesanyámtól tanultam, de a mai
napig hallok különféle hozzávalókról,
amiket még dermedés előtt raknak bele.
Például: főtt tojás, bab, zöldségek. Íme
egy alap recept, ki mivel bővítheti még:

FŰZFŐ ÍZEI
4 disznó köröm, 1 füstölt hátsó
csülök, bőr, farok, 2 sárgarépa, 1 nagy
vöröshagyma, 6 gerezd fokhagyma,
10 szem bors, só. Én együtt rakom
fel főni a hozzávalókat. Amikor felhabzik, a habot szűrővel óvatosan
leveszem. Négy óra elteltével egy
merőkanálnyi lével mindig készítek
dermedési próbát. Ha ez sikeres, kiveszem a répát, hagymát és a húsokat
tányérokra porciózom. A levet egyszer átszűröm, kicsit hagyom pihen-

ni, ülepedni, majd a húsokra merem,
hogy azokat elfedje, azután hűvösre
rakom. A tálalás is „ahány ház, annyi
szokás” címén történhet: mustárral,
piros arannyal, őrölt pirospaprikával,
tormával, hagymakarikákkal.
Jó étvágyat kívánok!
Lőrincz-Horváth Veronika

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. Telefonszám: (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.

OLVASÓI LEVELEK

Várjuk az Ön véleményét, gondolatait
amelyeket nem csak az Internetek kíván
megosztani, ahnem itt a nyomtatott sajtóban! Ami itt megjelenik azt nem lehet
egy kattintással figyelmen kívül hagyni!
E-mail címünk:
szerkesztok@balatoniranytu.hu

Orvosi ügyelet-Egészségház Balatonalmádi, Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 2-4.
Telefonszám: (88) 412-104.
Balaton Gyógyszertár, Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 20. Telefonszám: (88) 610076.
Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Balatonalmádi, Rákóczi utca 43. Telefonszám: (88) 438-688.

balatoniranytu.hu

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.

Újságunk
lapszámait
megtalálja
letölthető pdf formátumban a fenti Internet címen. Látogasson el honlapunkra és
kövessen minket Facebookon! A megjelent témákról közösségi oldalunkon is
folytathat beszélgetsét. Tegyük szóvá
közösd ügyeinket, legyen Ön is részese
am közös együttműködésnek!

Temetkezés Balatonfűzfő, Kegyelet 2000 Kft., Balatonfűzfő, Balaton körút 20.,
0-24 órás ügyelet. Telefonszám: (88) 428-838, 20-355-54-11.
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KÖZÉRDEKŰ

KEDVES OLVASÓ!

Valósítsa meg napelemes beruházását
otthonára 50%-os állami támogatással!

2021. OTTHONFELÚJÍTÁSI PROGRAM
Vissza nem térítendő állami támogatás gyermekes
családok részére lakásfelújításra.

3. Milyen időbeli korlátok vannak a

7-10 év alatt térül meg, így ezt követően már

támogatás igénybevételére?

ingyen termeli Önnek az energiát

-A támogatást egy család csak egyetlen

4. A többlet energia akár télire eltárolható és

egyszer veheti igénybe, maximum egy

bármikor felhasználható

1. Kik igényelhetik a támogatást,

benyújtásra van lehetőség

5. A napelem zöld energiát termel, nincs

milyen feltételeknek kell megfelelni?

-Az utolsó számla keltét követően legfeljebb

károsanyag kibocsátás, ezzel Ön is fele-

-Legyen legalább egy 25 év alatti gyermek

60 napon belül igényelhető

lősségteljesen óvja, védi környezetét

a családban

5+1 érv, amiért megéri családi házára

5+1 A napelem nagyban emeli ingatlanának

-TB jogviszonnyal rendelkezzen Ön vagy

napelemet szereltetni:

értékét!

házastársa az elmúlt egy évben

1. A megfelelően méretezett és kivitelezett

-Állandó lakcím a felújítandó ingatlanban

napelemrendszer teljesen kiváltja villa-

legyen

nyszámláját. Ez azt jelenti, hogy a számláján

-Köztartozás mentesek legyenek Ön és

0 Ft szerepel majd

Házastársa

2. A jó minőségű napelemes rendszerek

-Az ingatlan legalább 50%-a a család tula-

működési élettartama 30-40 év. Ez egy

jdonában legyen

bölcs, hosszú távú befektetés

2. Mekkora összegű támogatásra

3. A rendszer kiépítésére szánt befektetés

jogosult?
-A támogatás mértéke maximum
3.000.000 Ft.
-A támogatás összege a bruttó vételár
maximum 50%-a lehet
-Az anyagköltség és munkadíj aránya a
támogatás összegében 50-50% lehet.

MI OTTHONÁBA
VISSZÜK A NAPOT!
Solar Rendszerépítő Kft.
www.napelemveszprem.hu
telefonszámok:
+36 30 298 5585
+36 30 146 1868
+36 30 831 2167

