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VÁROSUNK

„Az agy nem kizárólagos forrása az érzelmeknek, hanem a
szív és az agy valójában együtt hozzák létre az érzelmeket.”
(Dr. David Paterson)

Igen, persze, sokat tanultam, mert
az élet nagy tanító mester! A pozitív
gondolkodásom miatt, megvédtem a
magam és a hozzám kötődők jogos
érdekeit, ami miatt aztán engem kezdtek el morálisan pocskondiázni és önmaguk védelme érdekében feltüntetni
negatív színben.
Hogy mi történt Pécselyen? A „hivatalnak” nincs agya, központi idegrendszere, csak egy végrehajtó szerv, vagy a
mögé bújó kiskirályok eszköze (tisztelet
a kivételnek).
2014 decemberétől csaknem négy
éven keresztül folyt a küzdelem, ami végül is 2018 nyarán, a kapitulációmmal
végződött úgy, hogy váratlanul átköltöztünk Balatonfűzfőre. Csak júliusban
az engedélyeztetés végső szakaszában
került nyilvánosságra, hogy az iskola
költözik. A „hivatal” háttér-megállapodást kötött egy szűk kis csoporttal,
– amely egy pedagógusunkból, pár szülőből, külsős Facebook lobbistákból állt,
de még a kuratóriumot is meg akarták
bomlasztani –, hogy puccsal döntsék
meg „ Bárdiékat”. A jog nem mindig áll
az igazság pártján.
Az iskola indulásakor, 2013-ban „elment a te eszed, hogy iskolát csinálsz,
az nem éri meg, az nem üzlet, abba csak
bele lehet bukni”, kaptam meg. Igen,
de volt egy magasztosabb cél, volt egy
szellemi közösség és hozzá a tartalom,
a gyermekek. Hogy hogyan tudtunk
nekiállni mégis? Fejet hajtottunk az
egónk előtt és csak a szívre koncentráltunk, onnan építettem fel a mostani
intézményünket.
De erről később...
2

Emberek a „hivatal” mögé bújva
megtettek mindent annak érdekében,
hogy ellehetetlenüljünk, gyártották a
hamis, torz okokat és indokokat, amelyek alapján feljelentések sorozatával
néztünk szembe éveken keresztül. Ide,
Balatonfűzfőre is követtek bennünket
az időközben szétzilálódott puccsisták
közül páran. Azt híresztelték rólunk,
hogy nem fizettük a bérleti díjat, nem
fizettük a rezsit, stb. stb. Igen, nem
fizettünk bérleti díjat. Azért nem fizettünk, mert az ingatlant ingyenes
használatba kaptuk az önkormányzatoktól annak a fejében, hogy a helyi gyerekeknek ne legyen semmilyen
fizetni valójuk sem. NEM IS VOLT!
A rezsivel kapcsolatban, az időközi
elszámoláskor nem mínuszban, hanem
pluszban voltunk, sajátos értelmezési
problémák miatt. Hogy milyenek? Pl.,
az ingatlan használati per kapcsán,
birtokvédelmet kértünk és kaptunk is,
persze megtámadták a végzést, amit
másodfokon a bíró elutasított azzal,
hogy nem áll fenn a birtokvédelemmel
kapcsolatos kiürítés veszélye. Erre, másnap reggelre teleplakátolták Pécselyt,
hogy a bírói döntés értelmében azonnali hatállyal el kell hagyni az épületet, és
még a tanév végéig sem maradhatunk.
NO KOMMENT. Persze jogi úton el is
marasztalták a plakátolót a plakátolás
miatt, helyreigazítással kellett élniük.
Ezen hozzáállásokból adódóan 29 feljelentést és ezzel együtt ugyanennyi
hatósági eljárást éltünk meg. Hogyan
merték ezt megtenni? Nos, ezt is a
végére hagyom.
Mondhatni, megedződtünk a hihetetlen ellenszéllel szemben. De térjünk
vissza az első idézethez, „az agy nem
kizárólagos forrása az érzelmeknek”.
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Igen, ezt csak úgy lehetett csinálni,
hogy egy egészséges nemtörődömséget
egy laza hanyagsággal kellett ötvözni,
kitartást kellett vigyek az ügyekbe.
Tettem a dolgom úgy, hogy a szívet,
mint generátort használtam „Ha Isten
velünk, ki ellenünk?”, különben, már el
sem tudtunk volna indulni, már az első
évben, az első hónapban feladhattuk
volna.
De nem tettem. Hogy miért? Azért,
mert ott volt 200 apró indok, ott volt a
három saját gyermekünk, ott voltak és
ma is itt vannak velünk még páran az
alapító szülőkből, akiknek a gyermekei
a Gimnáziumunkban végzős diákjaink.
Sokszor próbáltak padlóra küldeni
bennünket, s mikor a szülők látták a
gondterhelt arcunkat, megölelgettek
bennünket és azt mondták: „Szükségünk van rátok, szeretünk benneteket,
nem szabad feladni”. Varázsütésre viszszabillentünk, és a hitünk helyreállt.
Egy ideig a helyi hatóságokat és a térség
Országgyűlési képviselőjét is sikerült
megtéveszteniük. Végül is a hatóságok
is belátták, hogy szükség van az intézményünkre, mert egyrészt a nemzet
stratégiájával azonos, másrészt hiánypótló, többek között a Kárpát hazában
lévő gyermekek oktatása miatt.
Mindezen nehézségek ellenére az
együttműködést, a fejlődést és a fejlesztést tartottam korábban is és ma
is szem előtt. Terveim között szerepel, hogy Balatonfűzfőn az intézményünket tovább bővítsük egy új
épületszárnnyal, hogy modern oktatási tartalmakkal tudjuk megtölteni
a balatonfűzfői emberek megelégedésére, „mert szeretem Balatonfűzfőt”.
- folytatás a következőkben Bárdi Farkas János

Kinevezték

a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
megbízott vezetőjét
Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes,
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2021. március 1-jei
hatállyal kinevezte Borbély Zoltán
rendőr alezredest a Balatonalmádi

Rendőrkapitányság élére. A megyei
rendőrfőkapitány 2021. március 1-jén
adta át a kinevezésről szóló parancsot
a kapitányságvezető részére.
Forrás: www.police.hu

Pénzügyi projekthét

a BWM Iskolában
Interjú Lentner Csaba közgazdásszal, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem közpénzügytan professzorával, a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Alapítványának elnökhelyettesével
Nagy előkészületet vett igénybe
az idei témahét a Báró Wesselényi
Miklós Alapítványi Iskolában, mely
pénzügyi vonatkozású volt. A gondosan összeválogatott feladatokat
Wolfné Zsebők Júlia tanárnő dolgozta ki a pénz, a bank, a családi
költségvetés, kiadások-bevételek témakörökben. Mind a diákok, mind
a tanárok nagy lelkesedéssel oldották meg a feladatokat, amik közül
néhány elindított bennünk további
gondolatmenetet. Ezekről kérdeztem Lentner Csaba professzort.
- Tapasztalataink szerint alsósaink közt
akadt olyan, aki még kevésbé volt fogékony
a pénzzel való foglalatosságra. Hány éves
kortól célszerű a gazdálkodásra, pénzügyekre való nevelés?
- Minél korábban, annál jobb! Amikor a gyermek érdemben kezdi felfedezni a körülötte lévő világot, találkozik
egy viselkedés mintával, amelyben
az anyagiakhoz való viszonyulás is
benne van. Ezt a szüleitől látja, tőlük

tapasztalja. Egyre inkább felfogja, hogy
milyen életszínvonalon élnek, mit engedhetnek meg maguknak. Már óvodás
kortól ízlelik a mintákat a kicsik. Általános iskolások számára a takarékos
gazdálkodásra, a pénz beosztására,
a pénzhez való felelős viszonyulás
fejlesztésére a Magyar Nemzeti Bank
Pénzügyiránytű Alapítványának átfogó
programja van. Érdemes ehhez becsatlakozni, középiskoláknak is. Nyári
táborokra, még a tanárok folyamatos
továbbképzésére is figyelmet és pénz
fordítunk. A Pallas Athéné Alapítvány
pedig az egyetemeken a pénzügyi kultúra, a pénzügyi tudatosság fejlesztését
támogatja. Alapvető érdekünk, hogy
pénzügyileg tudatos, felelős állampolgárokból álljon a jövő társadalma.
- A megtakarításra való nevelést mikor
kezdjük el?
- Amennyiben pénzt bízunk a kicsikre, azzal már egyfajta gondolkodásra késztetjük őket. Fanni lányom
egész kicsi korától már számolgatta

a pénzt, s tervezi azt, hogy mire
költi, mit tud kigazdálkodni a karácsonyi vagy húsvéti pénzéből. A
zsebpénz tehát a beosztásra, végső
soron a pénzügyi tudatosságra nevel.
A zsebpénz-rendszer a gyermek kicsi
korától már javasolható, és nyilván
ahogy nő, egyre többet bízhatunk
rájuk, ezzel is növelve az önállóság és
felelősség érzetét. Ám lényeges, hogy
a szülők ne licitálják túl egymást,
legyen konszenzus a zsebpénz összegéről, felhasználásáról. Legfőképpen
az elszámolást is legalább heti rendszerességgel meg kell tenni. Én a jó
magatartás függvényében adott pénzt
nem annyira preferálom. Legyen célkitűzés a magatartás is, de mellette jó
tanulmányi eredményt, a tiszteletteljes viselkedést, tehát komplex célokat
kell kitűzni a gyermek elé.
- A projekthéthez kötődően iskolai pénzt
is szeretnének bevezetni BWM-ben, amit a
diákok tervezhettek meg. Milyen nevelőerővel bírhat az iskolapénz?

IRÁNYTŰ - POLGÁRI KÖZÉLETI HAVILAP

3

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

- Tanuljanak meg időben kereskedni a
kicsik, persze kicsiben. Érezzék a pénz
erejét, az érte kapható javakat. Mindenképpen önállóságra és felelősségre
neveli a gyermeket, ha pénzkeretet kap,
sőt erős társadalmi felelősségre, sőt
kooperációra nevel, ha csapatban gazdálkodnak. Egy osztály, ha megtervezi,
hogy a megtakarításait mire fordítja,
mennyit kell még a célok érdekében
gyűjteni, így a csoport minden tagjától
felelősségteljes magatartást vár el. Ez a
jövő útja, a pénzügyileg tudatos felnőttekké válásé. Ezekből az apróságokból,
kiskamaszokból lesznek végül is a jövő
társadalmi felelősségvállalást érvényesítő, milliárdok felett döntő bankárai,
vállalati pénzügyi vezetői.
Kárpáti-Beneda Ágnes

Ütköző

Lapunkban új rovatot indítunk „ÜTKÖZŐ” címmel. Célunk, hogy biztosítsuk
minden nézőpont számára a szabad
véleménynyilvánítás jogát bármilyen témában. Nem titkolt szándékunk, hogy
elindítsuk a diskurzust a közösségen
belül a mélyben lappangó ellentétek,
problémák kibeszélése és egyszersmind
feloldása érdekében, esélyt adva ezzel
a társadalmi kohézió megteremtésére.
Lehetőséget adunk az online felületeken
a diskurzusra, természetesen azzal,
hogy a résztvevők kulturáltan teszik ezt,
mellőzve az alpári beszédfordulatokat és
mások megalázását.
Lehetőséget adunk ellentétes, ellenzéki
nézetek megjelenésére is. Az első, vitaindító cikket Huth Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője, a jobboldali média
„fenegyereke” írta. Várjuk véleményüket
a cikk online oldalán. A névvel, címmel
ellátott leveleket is szívesen vesszük,
természetesen olvasói levél formájában
a szerkesztőség ezeket is megjelenteti
az elektronikus oldalon.

Szendi Péter
főszerkesztő
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VILÁGOK
HARCA
DÚL
„Miért kell Magyarországnak európai
uniós tagnak lennie, ha teljesen más
eszméket terjesztenek, mint amikért
az Európai Unióban kiállnak?” - szúr
szíven bennünket a Deutsche Welle,
azaz a német közszolgálati televízió
kommentátora az elhíresült március
eleji riportban, amelyből rögtön ki is
derül: a „más eszme” alatt az a hitleri
politikához való visszafordulást értik.
Persze a hitleri politika itt rögtön
egyenlő a Horthy-korszak politikájával,
amit szokás szerint két magyarországi
illetőségű kollaboráns, Ungváry Krisztián „történész” és V. Naszályi Márta, a
szörnykoalíció budavári polgármestere
segít elmagyarázni a német riporternek.
Hogy Horthy nagyon nem Adolf
Hitler politikáját képviselte, hogy a
felhánytorgatott évben Magyarország
német megszállás alatt, a kormányzó
gyermeke pedig rabságban volt, hogy
a riport állításával ellentétben Orbán
Viktor miatt nem kell elköltöznie az
országból a zsidóknak, sőt, a gyalázott
Horthy maga is sokat tett a felemlegetett fővárosi zsidóság megmentéséért
(miközben a vidékiért valóban nem),
hogy a Kossuth tér és a budai vár „1944
előtti állapotának” helyreállítása nem
hitleri revíziót, hanem a hitleri megszállás következményeként szétlőtt és
véresen meggyötört főváros műemlékeinek mindmáig elmaradt újjáépítését
jelenti, az persze szokás szerint nem
érdekli a nyugati mainstream elmebuggyantjait.
A történelemhamisítás persze fájó és
megalázó, hiszen azoknak a német nézőknek a fejét tömik marhasággal, azok
előtt állítanak be bennünket náciként
és múltba révülőként, akik fontos üzleti
partnereink és vendégeink a nyaraláso-
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kon és akik felé annyi gesztust tettünk
Európa valódi felszabadulásakor, 1990ben. Ám a lényeg mégsem ez, hanem
ami a nyugati mainstream gyűlöletének
tényleges oka: hogy nem állunk be a
sorba. És itt válik érdekessé a Deutsche
Welle Ungváry aljas érveléséből levont
gyermeteg következtetésének valódi értelme! Az ítélet, ami már akkor készen
állt, amikor a német riporter elindult
otthonról a budapesti forgatásra: “teljesen más eszméket terjesztenek.”
Ez az igazi bűnünk, ez az az érv,
amit például Gerő András történész
gyönyörűen levezetett Jeszenszky Zsolt
a „suttyók és professzorok” felállás
köré szervezett műsorában, a Politikai
Hobbista Pluszban: szerinte a Fidesz
távozása a baloldalra tolódó Néppártból törvényszerű volt, hiszen, mint
egy megromlott házasságban, már sok
éve szétbeszéltek a felek. Az általunk
terjesztett „teljesen más eszme” pedig
a patrióta, konzervatív, értékeire, múltjára, keresztény gyökereire, a világot
jobbító hihetetlen innovációira büszke
Európa ideája. Amit szerintünk érdemes
megőrizni. És amit szerintük, az új
osztályharc, a Marxot és már Sztálint
is mentegető neobolsevikok szerint
végképp el kell törölni.
Hiába próbáljuk - magunkat is nyugtatva - a külföldről és az itthoni kollaboránsoktól ránk zúduló gyűlöletet
egyszerű politikai csatározásként értelmezni, a valóság sokkal szörnyűbb.
Az, hogy 1990-ben a bolsevik hatalmat csak részben, a nagyhatalmak
kiegyezése révén sikerült leváltani, így
a bolsevik hatalom hálózata szerte a
világon megmaradt, most bosszulja
meg magát. Minden vágyakozásunk
ellenére tévesen hirdeti a hivatalok-

Alsóörs

V

irágpompás tavasz, fénygazdag
nyár, aranyló ősz, egészséges
tél. Szőlőérlelő lankák, gyümölcsöskertek, partokra néző szelíd dombhátak.
Ez a Balatoni Riviéra csodálatos tavunk északi oldalán. Pannon derű, történelmi hangulat lengi be e széparcú
tájat. Fő csábítóereje a fejlett fürdőkultúra. E partszakasz gyöngyszeme

András LMP-jétől a határon túli magyaroktól bocsánatot kérő, Fleótval
szakító Mesterházy Attila szocialista
pártjáig, tönkretett és kigúnyolt a baloldali-kollaboráns média. Békés Márton
történészi hitelességgel bizonyította be
a Látószög blogon megjelent tanulmányában, hogy a mai baloldalt mozgató
klánok Dobrev Klára és Donáth Anna
felmenőihez, a Rákosi-korszakig eredeztethetőek vissza - nincs új tehát a
nap alatt. Halkan jegyzem meg: aligha
véletlen, hogy őket imádja a szocialista
diktatúrákkal 1968 óta kokettáló uniós
baloldali elit.
A XX. század sajnos nem zárult le, a
polgári Európa és a bolsevik (mi a nácit
is ide soroljuk) őrület nagy háborúja
csak most csúcsosodik ki igazán. Az
egyik oldalon cenzúráznak, korunk
Aczél Györgyeivel és Lendvai Ildikóival, azaz a tényellenőrökkel gyötrik
és zabolázzák a lakosságot, hazudnak,
„új múltat” gyártanak, összekeverik a
férfit a nővel, a fehéret a feketével, a

keresztényt a muszlimmal, csakhogy a
káoszban végre felülkerekedhessenek. A
másikon az a világ tartja bástyáit, amit
az ember egyből magába szippanthat,
ha csak végignéz a Tagore sétányon:
az épülő, büszke, hagyománytisztelő,
nemzeti, demokrata, a törekvő embert
támogató, az elesettet segítő polgári
társadalom.
Védjük meg ezt a világot! Győzzük
meg az irigységre és a bosszúra építő
gyűlöletkampányban megtévesztett
honfitársainkat, hogy a bolsevikok
őket is csak kihasználnák, csakúgy,
mint a 2010 előtti csődkormányzás
idején, a devizahitelekkel és az állandó
feszültségkeltéssel.
A nemzetközi bábmestereknek és a
hazai csatlósaiknak pedig üzenjük meg:
Nem hagyjuk a múltat végképp eltörölni!
Nem fog a Föld a sarkából kidőlni!
És nem lesz nemzetközivé a világ!

Alsóörs, a Somlyó-hegy oldalára épült
ősi település, mára kiterjedt fürdőteleppel. Vendégváró üdülőhely hatalmas fövenystranddal, selymes vízzel,
kényelemmel. Élményszerű látványt
kínál az ősközség vöröskőből rakott
patinás parasztportáival, régi házaival.
A határban számos szőlőbeli borház,
barátságos pince római kori alapfalakra épült. Már a középkorban kiváló,
kedvderítő borok termettek itt. Azóta
bányászták, faragták a faluhatárban a
jellegzetes permi vörös homokkövet,
s halásztak szakértelemmel a halban
gazdag balatoni vizeken. Albrecht Sándor szép gondolatai jól leírják a település múltját és jelenét. A 2000 fő lakosú,
nyaranta tízezressé váló üdülőhely
évről évre tovább fejlődik. Jelenleg is
több beruházás folyik: állami forrásból
nyárra elkészül a vasút villamosítása,
uniós TOP megyei pályázatokból pedig
hamarosan befejeződik a Varázserdő
turisztikai látogató központ és rendezvényhelyszín kialakítása a régi vöröskő

bánya helyén, tavasszal birtokba vehetik az érdeklődők a megyeszékhellyel
összekötő kerékpárutat. A Magyar
Falu program jóvoltából az ötven
éves művelődési ház külső felújítása
a napokban zárult. A Kisfaludy terv
forrásából a strandfürdő újul meg:
6000 négyzetméteren a gyep, öntöző
rendszer, s bevezetik a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét is. Nagyon sok
segítséget és támogatást nyújt Kontrát
Károly országgyűlési képviselőnk, Polgárdy Imre megyei közgyűlési elnök
és Vörösmarty Éva alelnök községünk
komfortjának javítása érdekében. Remélem, a járvány elmúltával visszatér
a közösségi élet is, amely nagyon
hiányzik. Szeretném megköszönni
a lehetőséget az Iránytű havilapnak,
hogy bemutathattam településünket,
s ahogy az első számban írtam, a kelet-balatoni identitás tudathoz ezzel is
hozzájárulhattam.

Huth Gergely
főszerkesztő - Pesti Srácok

Hebling Zsolt
polgármester
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ra kiakasztott, 2010-ben a Parlament
kétharmados többsége által elfogadott
Nemzeti Együttműködési Nyilatkozata, hogy lezártuk „a diktatúra négy
és az átmenet két zavaros évtizedét”.
Hiszen a gonosz a szellem, mely sosem
pusztult el, újra kiszabadult és megmérgezi az életünket.
A világot átható neobolsevik őrület
sajnos nem feltartóztatható Magyarország határainál, nem véletlen, hogy
a még élő hálózat (itt nagyon ajánlom
az olvasók figyelmébe a PestiSrácok.hu
A hálózat című rovatát, Stefka István
Médiaháború-sorozatát vagy Mező Gábor kollégánk most megjelent, A média
lenyúlásának titkos története című
könyvét) a baloldalon végül ismét felülkerekedett. Így lett ismét Gyurcsány
és felesége a baloldal igazi vezére, akin
kívül minden más szereplő, a krumplizabáló Jakab Pétertől a bájgúnár zsebChe Guevara Fegyőrig csak egyszerű,
eldobható sorozatszínész. Miden értelmes ellenzéki próbálkozást, Schiffer

Balatonalmádi
HÍREK

Fótó: Sági Ági (Napló)

Bevallom Önnek, hogy elfogult vagyok. Szerintem Balatonalmádi a Balaton legszebb települése. Itt nem csak
a nyár szép, hanem minden évszak.
Ahogy tavasszal virágba borulnak a
mandulafák, s friss esőillatot hoz a
szél. Ahogy nyáron forrón tűz a nap,
a lenge szellő vitorlákat röptet a vízen.
Ősszel szüreti munkáktól hangos a
hegyoldal és százszínű platánleveleket

visz a szél. Majd a tél közeledtével bakonyi szelek járják át a békés utcákat,
maguk után hideget, fagyot, néha havat
s jeget hagynak. Talán az egyedülálló,
amfiteátrumszerű fekvése miatt oly
rendkívüli ez a város, a hegyek és a víz
találkozása adja e különleges hangulatot. A világjárvány okozta, feszültséggel
teli időszak – reméljük – lassan a végéhez közeledik. A nehézségek ellenére
városunk szépsége mit sem változott,
a fejlődés lendülete nem tört meg. Balatonalmádi folyamatos fejlesztésekkel
igyekszik az itt élő emberek számára
biztosítani a kiegyensúlyozott élethez
szükséges feltételeket, az ide látogatóknak pedig teljes testi-lelki feltöltődést és
felejthetetlen élményeket kínál.
Megújult a Kolostor épülete, a szezonra már biztosan kitárhatja kapuit

Az elmúlt évek során jelentősen
csökkent a bűnesetek száma
Balatonfűzfőn
Lőrincz Gábor a balatonfűzfői
polgárőrség vezetője tavaly
előtt lett az év Balaton Polgárőre. A magasrangú kitüntetést az Országos Rendőr-főkapitányság épületében vehette
át Budapesten a Teve utcában.
Mint mondja, mindez hatalmas megtiszteltetés volt
számára, ekkor érezte igazán,
hogy jó dolog a közösségért
dolgozni.
- Annak idején a járási koordinátor terjesztett fel a Veszprém Megyei Polgárőr
Szövetség felé, melyet Dézsi János elnök
jóváhagyott és továbbította az illetékeseknek. Megmondom őszintén nem
számítottam rá, hogy ilyen elismerésben

részesítenek, bevallom egy kicsit el is
érzékenyültem – tekint vissza a múltba
Lőrincz Gábor.
Hivatalosan 1990-ben kezdte meg
működését Balatonfűzfőn a civil szervezet, de akkor még nem mint polgárőrök,

a látogatók előtt. Új büszkeségünk a
Balatonalmádi Sportközpont, amely
az állam, a város, a labdarúgó szövetség és a helyi sportegyesület közös
összefogásával valósult meg. Szintén
pályázati forrásból Vörösberényben kerékpáros ügyességi pálya épült. Nyárra
strandjaink is megújulnak, köszönhetően a Kisfaludy Program által elnyert
támogatásnak. Immár másfél éve új,
modern óvoda várja a kicsiket, és jelenleg is zajlik az almádi bölcsőde-projekt.
Városunk lakossága a KSH idei adatai
szerint átlépte a 10.000 főt, folyamatosan épülnek új házak, lakások, nagy
örömünkre Balatonalmádi folyamatosan gyarapszik és fejlődik. Köszönet
érte mindenkinek, aki a városért velünk
együtt dolgozik, de elsősorban. Kontrát
Károly országgyűlési képviselőnknek.
Dr. Kepli Lajos
polgármester

hanem mint közbiztonsági csoportok,
melyek a Gyártelepen és Fűzfőfürdőn
működtek. Ebből alakult ki nyolc év
múlva a polgárőrség. Lőrincz Gábor 2013
óta vezetője a Balatonfűzfői Polgárőr
Egyesületnek, melynek jelenleg 39 tagja
van, ebből aktív polgárőr, mintegy 20
fő, akik heti szinten legalább egyszer
szolgálatot teljesítenek a településen.

Ráadásul több városi rendezvényen is
segítettek az elmúlt években. – Nyolc
évvel ezelőtt, mint körzeti megbízott
megválasztottak az egyesület élére, mely
nagyon jól esett. Az önkormányzat és
helyi vállalkozók támogatásának köszönhetően elmondhatom, hogy minden adott ahhoz, hogy megfelelően
tudjunk dolgozni. Nemrégiben szoros
kapcsolatoknak köszönhetően, sikerült
beszereznünk egy Suzuki Ignist, mely
nagyban megkönnyíti a munkánkat, így
olyan helyekre is el tudunk jutni, amit
gyalogosan nehezebb megközelíteni. Az
Országos Polgárőr Szövetségtől pedig
kaptunk egy robogót, ez is nagy segítségünkre van, illetve két kerékpárral is
rendelkezünk. Nagy álmunk, hogy egy
éjjellátót, kisebb hőkamerát beszerezzünk, amelyek többek között az eltűnt
személyek kutatásában nyújtanának
nagy segítséget.

Lőrincz Gábor úgy véli, hogy hazánkban minden településen szükség lenne, hogy legyen polgárőrség,
hiszen ezáltal jelentősen csökkenne
a bűnesetek száma, amely az elmúlt
években Balatonfűzfőre is jellemző.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet az
interneten elkövetett bűncselekményekre, mely napjainkban „fénykorát”
éli. Ebben sajnos a rendőrség és a
polgárőrség csak részben tud segítséget nyújtani, így arra hívná fel a
figyelmet, hogy óvatosan vásároljunk
különféle termékeket az interneten,
mert nagyon sokszor volt rá példa,
hogy előre elutalták a pénzt, ugyanakkor nem kapták meg a kiválasztott
árut. Az elmúlt évek során több fűzfői
lakost is megkárosítottak, mely nemcsak az idősebb korosztályra jellemző,
hanem a fiatalokra is.
Szendi Péter

Kedves Olvasó!
Tavalyi évben iskola választási tanácsadóként és szülői tagként kerültem
a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola szervezői csapatába.
Az Iránytűben pedig idegenforgalmi
közgazdászként nagy lelkesedéssel
és elköteleződéssel segítem a helyi
vállalkozások és szolgáltatók hirdetéseit. Rendelésekkel kapcsolatos
bővebb információkért érdeklődjön az
alábbi elérhetőségek egyikén.

Hirdesse
vállalkozását AZ
IRÁNYTŰBEN!
Újságunk a fűzfői lakosság körében

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 2/3.
Adószám: 18409710-2-19
MKB: 10300002-10598336-49020015

2.000 példányban olvasható és hamarosan kistérségi újsággá válik. Honlapon és Facebookon is megjelenik, 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
turisztikai közgazdász,
hirdetési kapcsolattartó
hirdetes@balatoniranytu.hu
06-70- 602-1000

www.balatonfelvideki-iskola.com
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KÖNYVESPOLCAIMRÓL
AJÁNLÓ

„A könyv címével mutatkozik be az olvasónak.” (Ráth-Végh
István). A mai alkalommal két könyvet szeretnék megmutatni:
„súlyos” művek ezek, s nem csupán tartalmuk, de kézben tarthatóságuk miatt is, mindkettő több kilós!

Olvasásukhoz, vagy még helyesebben lapozgatásukhoz a jól ismert
könyvtartó szükségeltetik, olyan,
amilyent nagyszüleinknél láthattunk
gyerekkorunkban, s ami a Bibliának
volt a helye. Magyaróvári nagyapám
is azon tartotta a Károli-féle fordítású bibliáját, amit kisgyerek fejjel,
ha nehezen is, de olvasgattam. S
őszintén megvallva, régies nyelvezete
miatt nem is értettem. 1969-1971
közötti években az Ormánságban,
Vajszlón dolgoztam, akkor láttam
ilyen könyvtartót: faragottakat,
festetteket is, szép számmal. Ha
jövőbe látó lettem volna, tucatszám
vihettem volna őket haza. De viszszatérve a könyvekhez, elsősorban
is a Bibliához! „Az ősi történetek”
alcímet adta neki a szerző, a francia
Frédéric Boyer, bibliaszakértő. Sajnos, magából a könyvből nem idézhetek, szerzői jogi tilalomba ütközik,
8

azonban a fülszöveget szó szerint
ide másolom, mert tűpontosan fogalmazva indít útnak bennünket.
Tehát: „Minden olyan történet benne
van ebben a könyvben, ami összeköt
minket. A nép titkai, drámája a világ
törtnetében. És a remény útja. Íme
harmincöt, a bibliai ószövetségből
vett bibliai történet, a teremtéstörténettől Dániel könyvéig úgy, ahogy
még soha nem olvastuk, soha nem
láttuk! A fiatal és idősebb olvasókhoz
egyaránt szóló történetek, Frédéric
Boyer erőteljes mondatai és Serge
Bloch modern illusztrációi arról a
világról mesélnek, amelyben magunk
is élünk, és azokra a kérdésekre próbálnak választ adni, amelyeket a ma
embere tesz fel magának.” Az olvasó, miközben lapozgatja a könyvet,
ízlelgeti a súlyos, de olykor mégis
nagyon könnyeden megfogalmazott,
szellemes sorokat, s alaposan meg-
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szemléli a hozzájuk rendelt rajzokat,
észre sem veszi és már magában mosolyog: ez a mű megvidámít, amellett,
hogy szinte észrevétlenül, tanít is!
Egy ültő helyünkben elolvasni nem
lehet: kénytelen-kelletlen meg kell
jelölnünk, hogy hol is tartottunk,
aztán félretéve, izgatottan várjuk a
folytatás lehetőségét. Mire elérünk
az „Olvasnivalók” fejezeteihez, - amelyek tömören összefoglalva elmesélik a fentiekben említett harmincöt
bibliai történetet - addigra már teljes
egészében magunkénak érezzük ezt a
kivételes szépségű könyvet!
A másik mű, aminek borítója itt látható, mindenben ellentettje az előzőnek: szigorúan dokumentarista, a mai
történelmünk tragikusan szomorú fejezeteinek egyike! Nem évszázadokat
felölelő történet, csupán mintegy félszáz napé, megmutatva az értelmetlen, apokaliptikus pusztítás minden
borzalmát! A II. Világháború történetét, s benne fővárosunk ostromát,

nagyon sokan feldolgozták: történészeink különböző megközelítésekben,
a rendelkezésre álló dokumentumok

lek sokaságával együtt. A pusztítás,
rombolás képei sem tudják visszaadni
az ostrom alatt a városban rekedt
emberek nélkülözéseivel járó, rettegő
mindennapjait, de a könyvnek ez nem
is volt feladata. Azoknak, akiket az
ostrom ezen leírása is érdekel, jó szívvel ajánlom Fenyő Miksa: Az elsodort
ország és Radnóti Miklósné Gyarmati
Fanni: Napló II. kötet című műveit.
Az ugyancsak ekkor tomboló nyilas
terrorról hű képet ad a „Zuglói nyilas
per” című kötet.
Tisztelt Olvasó! Két könyv, két
világ: s ami köztük van, az a végtelen: ebben kalandozni, sokszor el-elveszni a legnagyobb gyönyörűség: az
olvasás visszaadhatatlan élménye!
Dr. Varjú Lajos

Ahol kereszt van,

ott lesz feltámadás is
Z

ircen, a 2002. évi országgyűlési választásokat követően
a nemzeti oldalon munkálkodó kis
csapatunk tagjaiban felvetődött a
kérdés: Hogyan tovább? Hiszen jóbarátokká, testvérekké, bajtársakká
váltunk közben. Minden történtek
ellenére továbbra is tele voltunk
lelkesedéssel. Ez bizony az Isten lelkének a munkája volt. Egy akarattal
amellett döntöttünk, hogy nemzetépítő tevékenységünket folytatjuk.
Egyik nagyon fontos mozzanat volt,
hogy ki-ki egyházfelekezeti hovatartozásának megfelelően igyekszik
bekapcsolódni a hitéletbe. Így is történt. Ennek a tevékeny lendületnek
köszönhetően többek közt így épült
újjá az Országzászló emlékmű. Elkészült az 1956-os forradalom emlékműve, a Rákóczi szobor és felújításra
kerültek az utak menti, valamely
esemény tiszteletére emelt keresz-

tek. Közben történtek az ezekhez
kapcsolódó közösségi alkalmak is.
A város déli bejárati útja melletti
kereszt megáldása alkalmával történt,
közvetlen a felszólalásom előtt: valaki
megkérdezte tőlem, hogy én, mint
református lelkész hogy-hogy részt
veszek ezen alkalmakon? Azonnal
megadatott számomra a mondanivaló,
nem csak a kérdező, hanem minden jelenlevő számára. Szeretem a keresztet,
mert a keresztről való beszéd nyomán
ébrednek fel a lelkek. Jézus érettünk,
helyettünk és miattunk jutott kereszthalálra, mert mindnyájunkban
megvannak azok a bűnök, amelyek őt
oda juttatták. Pál apostol azt mondja
mind a korintusiaknak, mint a Galácia-belieknek: Nem érkeztem hozzátok
másért, mint hogy Krisztust hirdessem, mint megfeszítettet. Ugyanis a
megfeszített Krisztus hirdetése nyomán ébredtek fel a lelkek, és kerültek

Isten erőterébe generációkon keresztül
az emberek, és lettek igazán hívőkké.
Minden más erre épül, és ez ad értelmet minden tanítványi és emberi
tevékenységünknek és igyekezetünknek. Jézus mondja: „Nálam nélkül
semmit sem cselekedhettek.” Azaz a
hit nélküli cselekedetek, fáradozások
mit sem érnek. Aztán elmondtam:
ennek közösségi, nemzetünket érintő
üzenete is van, ami élő reménységgel
tölthet meg bennünket. Bármennyire
is a lelki halál állapotában van nemzetünk, biztosak lehetünk abban, hogy
Isten lelke által lesz feltámadásunk.
Mert a nagypénteki szomorúságot és
reménytelenséget felváltja a feltámadás öröme. Mert ahol kereszt van, lesz
feltámadás is! Így hiszek nemzetünk
megújulásában, hiszek Magyarország
feltámadásában. Ámen.
Kovács Attila
nyugalmazott református lelkész
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HITÉLET

felhasználásával jutottak nem egyszer
egymásnak homlok egyenest ellenkező következtetésekre! Kamen Nevenkin bolgár történész előtt olyan,
korábban soha nem látott levéltári
források nyíltak meg, amelyek felhasználásával szinte napról-napra,
óráról-órára meg tudta mutatni ennek
az alapjában véve értelmetlen pusztításnak minden borzalmát! Az első,
testesebb kötet az ostrom szöveges
leírása, szigorúan szakmai, hadtörténészi megközelítésben, amit azonban
helyenként megszakítanak a harcoló
felek visszaemlékezései: ettől marad
szakmaisága mellett is olvasmányos.
A második kötet alapvetően harcászati térképeket és vázlatokat tartalmaz,
eddig soha nem látott fényképfelvéte-

Online börtön, vagy online oktatás?

ISKOL A

Ez a fajta kényszerszülte oktatási rend sok középiskolás és egyetemi diák életét változtatta meg. Mindenki vegyes érzelmekkel
fogadta az „Új kor” eljövetelét. Volt, aki pozitívan, volt, aki negatívan élte meg a változtatásokat. Bennem még mindig harcol
ez a két pólus. De hogyan is kapcsolódok én a témához?
Végzős diákként nyakig benne vagyok
ezen oktatási forma gyakorlati használatában. Az érme mindkét oldalát persze nehéz objektíven bemutatni, mert
ahány diák, annyi féle igény létezik.

A pozitívumokkal szeretném kezdeni,
mert azokból sajnos kevesebbet észlelek.
Az első és legfontosabb, hogy nem kell
időt fordítanom az utazásra. A vírushelyzet előtti időkben a lakhelyemtől

Iskolánkban évek óta, így az
idei tanévben is március első
hetében valósult meg a pénzügyi projekthét. A program
célja, hogy már fiatal kortól
segítse a pénzügyek iránt
érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében és felhívja
a figyelmüket a mindennapi
pénzügyi tudatosságra.

Pénzügyi projekthét

A pénzügyi ismereteken belül fókuszban a tudatos pénzkezelés, és
ezzel összefüggésben a családok pénzügyi gazdálkodása állt az öt napon át
tartó projekthéten. Ezen az iskola alsó
és felső tagozata személyes jelenléttel,
saját osztálytermében, míg a szakgimnáziumi és gimnáziumi osztályok
digitális formában, otthonról vettek
részt az élményszerű tanórákon. A
tanulók pénzügyi kultúráját játékos és
élményalapú módszerekkel próbáltuk
fejleszteni.
Az intézményünk tanrendjéhez igazodó tematikus hét során mind az
öt tanítási nap egy-egy főbb témát
dolgoztak fel a tanulók a tanáraik
segítségével. Ilyen téma volt például
a bankjegy ismeret, bankok és azok
szerepe, valamint a család kiadásai
és bevételeinek alakulása. A tanórák
változatosságát az alkalmazott mód10

az iskoláig megtett időtartam majdnem
két órát ölelt fel. Ennek annyi előnye
volt, hogy az út alatt tudtam tanulni,
de ezt most utazás nélkül is megtehetem. A másik pozitívum, hogy iskola

- a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola
Gimnázium Technikum és Alapfokú Művészeti Iskolában

szerek és szemléltető eszközök biztosították. A diákok játékos feladatokkal
fejleszthették kreatív és kooperációs
készségeiket és járták körbe a felelős
döntéshez szükséges ismereteket.
A tapasztalat szerint a gyerekek
aktívan és lelkesen vettek részt az
órákon, nagyon érdeklődőek voltak.
Összességében elmondható, hogy a
diákok többsége rendelkezik alapvető
pénzügyi ismeretekkel, szerencsére
a családokban ezek nem tabu témák. Egyértelműen érezhető, hogy
az oktatási intézmények mellett óriási
jelentősége van a családi mintának
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arra vonatkozóan, hogy a diákok felnőtt korukban hogyan gazdálkodnak
majd a saját pénzükkel. A hét során
mindenki elkészítette saját pénzügyi
projektjét, amiben alkalmazta az új
ismereteket. Ezeket egy szakmai zsűri
értékelte és minden beérkezett munkát elismerésben részesített az udvari
összejövetelen, ahol egyben a projekt
zárása is megtörtént.
Wolfné Zsebők Júlia

meg. Sokkal szorosabbak a határidők és
többnek bizonyul a tananyag is. Emellett, ha az ember szinte csak az iskolai
dolgokkal van elfoglalva, - vagy csak
szimplán korlátozottak a lehetőségei
a vírushelyzet miatt - akkor egy idő
után az egyhangú környezet, és a társaság hiánya, rá tudja nyomni bélyegét
a tanulmányi eredményekre, ugyanis
szépen lassan elvesztik a diákok az
érdeklődést a tanulás iránt.
Amit én javasolni tudok a diákoknak,
hogy próbálják kihozni a legtöbbet ebből a helyzetből. Ha bezárul egy ajtó,
valahol kinyílik egy másik. Találjuk
meg ezeket az új dolgokat és éljünk

velük. Én úgy használom ki a lehetőségeimet, hogy az élet más területein is
próbálom fejleszteni magam és életcélt
keresek. Még ebben a helyzetben is
lehet találni elfoglaltságot és reményt.
Úgyhogy csak kitartás, és sikeres érettségit tudok kívánni sorstársaimnak, a
többieknek pedig jó tanulást!
ISKOL A

után is el tudom érni a tanárokat, ha
felmerült pár kérdésem a tananyaggal
kapcsolatban és a pedagógusok is sokkal
segítőkészebbek ebben a helyzetben.
A negatívumai a szociális élet háttérbe szorulása, amiben igazából a
COVID-19 játszott szerepet, és az
olykor felmerülő technikai problémák.
Például: Skype nehézkes használata,
emailek elkeveredése, és még sorolhatnám. Emellett több mint napi 8
órát töltünk el a képernyő előtt, ami
hosszútávon nem egészséges. Sokan
mondják, hogy megnő az ember szabad
ideje ezen oktatási forma alatt, de ezt
én, és más diáktársaim nem így éltük

Bazsó Krisztián

Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskola
Balatonfűzfő

IRODALMI-ŐRSZEM

Olvasni jó!
Egy diákom feltett egy igazán érdekes kérdést a napokban: „A
mi generációnkban miért nem olvasunk könyvekből?” – hangzott el Z. szájából a kíváncsi kérdés. Egy hosszabb eszmecsere
után arra a következtetésre jutottunk, hogy a mai gyerekek
inkább játszanak a számítógépen, vagy online „short story”-kat
olvasnak.
Nem jellemző a ma gyermekére,
hogy könyvet ragadjon és elkezdjen
olvasni. Inkább az internet világában
keresgélnek, és olvasnak olyan cikkeket, amik érdekesek lehetnek számukra. A nyomtatott irodalom egyre
inkább eltűnik ebben a generációban,
és egyre jobban az online tér hódít
ezen a területen. A probléma csak
ott kezdődik, hogy az online térben
egyre jellemzőbb a letisztultság, és
az egyszerű írásmód, ami az emberi
agyat „lustává” teszi, hiszen nem kell
gondolkodni idegen szavak jelentésén,
vagy a régies írásmód túlgondolásán.
Nem vagyok ellene ezeknek a platformoknak, de sokszor többet tud adni
egy könyv, mint egy online írás.
Tanárként, és egyetemi hallgatóként
számomra is fontos, hogy tudjak keresni fontos információkat az interneten,
de sokszor vannak olyan tartalmak,
amiket egy könyvben jobban eltudnak

magyarázni. De hogy hozzak egy
ellen példát, vegyük alapul a TikTok
nevezetű telefonos applikációt. Eredetileg humoros, rövid videó tartalmak megosztására szolgált. Nagyon
sokan rendeltetésszerűen, humoros
és sokszor abszurd tartalmakkal töltik meg, viszont van az a réteg, ahol
különböző szakterületű tanárok, szakemberek osztanak meg érdekességeket
hivatásukról, vagy olyan témaköröket
dolgoznak fel, ami az iskolai vagy a
valós élethez szükségesek lehetnek.
Sokszor tanítói célzattal is szolgálhat
egy-egy TikTok-ker, legyen az kémia,
irodalom, történelem vagy matematika. Ezért is fontos, hogy megtaláljuk
a magunknak legmegfelelőbb helyet
ahhoz, ahol megfelelő információt
tudjunk szerezni. Legyen az könyv
vagy online média.

"Ezernyolcszáznegyvennyolc,
te csillag"
Petőfi Sándor

Március 15-i
ünnepség
A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi
Iskolát nem érte felkészületlenül az, hogy
nemzeti ünnepünkhöz online formában
kell csatlakozni, hiszen a digitális munkarend a kezdetektől fogva használatban
van az iskolában, aminek gyakorlatát a
diákok és tanárok is jól ismerik. Ennek
megfelelően kerestek pedagógusaink
megoldásokat arra, hogy diákjaink otthonról is méltóképpen megemlékezzenek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Egy rövidfilm
közös megtekintését követően, - ami
tömören és újszerűen tartalmazta a
lényeges történelmi elemeket - otthonról
csatlakozhattak a Nemzeti Múzeum által
szervezett online „Szabadság állomásai”
című programhoz. Mindezt közös értékelés és beszélgetés zárta, szem előtt

Mészáros Bence

tartva nemzeti ünnepünk jelentőségét.

magyar tanár

Bóna Veronika

IRÁNYTŰ - POLGÁRI KÖZÉLETI HAVILAP

11

SPORTÉLET ANNO

Január havi számunkban dióhéjban igyekeztem ecsetelni a
lassan 100 éves fennállását ünneplő FAK labdarúgó szakosztályának elmúlt évtizedekben történt eseményeit napjainkig.
Valóban csak dióhéjban, hiszen a népszerű szakosztály eredményeit, sikereit bemutatni néhány oldalon, szinte lehetetlen.

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

SPORT

Balatonfűzfőn

A Központi műhely üzemi bajnokságot nyert csapata 1987-ben

E

hhez kapcsolódva feltétlen meg
kell említeni az amatőr - a
labdarúgást csak hobbi szinten űző
- sportszerető, idősebb és fiatalabb
helyi lakosok, illetve a Nitrokémiánál
akkor dolgozó széles tömegeket. A
rendkívül népszerűségnek örvendő
amatőr labdarúgás akkori eseményeit
szeretném megismertetni a Kedves
Olvasóval!
A Nitrokémia, mint nagyvállalat különös gondot fordított dolgozóinak szellemi, fizikai és mentális
állapotának fenntartására. Ezért tartotta fontosnak a vállalati tömegsport támogatását. A szakszervezeti
bizottságon belül működő sportbizottság feladata volt ennek koordinálása. A különböző sportágakon
12

belül rendezett helyi és regionális rendezvények sok sportszerető
dolgozót késztettek minél aktívabb
részvételre. Vegyipari szpartakiádok,
vegyész sportnapok szereplőivé váltunk. Ezek közül is kiemelkedett a
sportbizottság által szervezett üzemi
nagy- és kispályás labdarúgóbajnokság. Üzemek, főosztályok amatőr és volt igazolt játékosokból álló
csapatok mérték össze tudásukat.
Az üzemi nagypályás labdarúgó bajnokság döntői az akkori május 1-jei
programok - a bajnoki mérkőzések
után - a legnépszerűbbek voltak.
A hetvenes években Angyal „Bandi” bácsi akkori sportköri elnök
és volt teniszező ötletére alakult
meg a különböző sportágak tagjait
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összefogó, a téli holtidényt aktívan
mozgással töltők „örömfoci” társasága. A vasárnap délelőttönként
szervezett „derbiken” alsó és felső
korhatár nélkül bárki részt vehetett. Volt olyan alkalom, hogy a
homokospályán tartott játékon
egyszerre több mint negyvenen vettünk részt. Bár az alapítók idővel
elfogytak, a kedv, az ötlet tovább
maradt. Ezek után már heti két
alkalommal - vasárnap délelőtt a
homokon, csütörtökön délután,
míg az idő engedte a füves pályán,
később a világítással ellátott bitumenes pályán - folyt a játék. Ha a
mai fiatalok és idősebbek tudnák,
hogy mit adtunk volna annak idején egy műfüves, világítással ellátott játéktérért! A vasárnapi játék
népszerű része volt a „kantinban”
- ma könyvtár - eltöltött „harmadik
félidő”. Időközben az üzemi bajnokság megszűnése után egyik lelkes
szervezőnk ifj. Almás Károly (Rozoga) felvetette, hogy a hagyományokat
folytatva rendezzünk május 1-re egy
FAK Öregfiúk-Nitrokémia amatőr, a
heti összejöveteleken résztvevőkből
álló csapatok közötti mérkőzést. Ez
a népszerű rendezvény a kilencvenes
évek végéig tartott. Utána pár évig
még összejött a társaság, volt egy
vegyes egykori és jelenleg is aktív
játékosokból álló, már csak nevében
emlékeztető „Öregfiúk” csapat. Jártuk a környékbeli falvakat, játszottunk szlovákiai testvértelepüléseink
csapatával.
Sajnos az idő múlása, a nem
várt akadályok, külföldre távozás,
sérülések, elhalálozások is közrejátszottak az egykor oly lelkes társaság részben megszűnésével. De
jó volt visszaemlékezni ezekre a
felejthetetlen évekre és azt kívánom
a mai követőinknek, hogy minél több
hasonló élményben legyen részük és
egykor majd ugyanilyen kellemes
nosztalgiával emlékezzenek a soha
vissza nem térő csodálatos időkre!
Diósi Péter

PORTRÉ

Örömmel tölti el, ha viszontláthatja
fotóit a National Geographic oldalán

Strennerné Simon Veronika amatőr és hobbi fotós, kisebbnagyobb szünetekkel, de több mint 10 éve örökíti meg Balatonfűzfő és környékének természeti szépségeit. Mint mondja,
gyerekkora óta része az életének a fotózás. Ebben találta meg
önmagát.
2016 óta lakik Balatonfűzfőn a
háromgyermekes példás családanya. Ösküi származású, de lakott egy
évet Csopakon, két évig pedig Balatonalmádiban. Balatonfűzfőn sokat
élt gyerekkorában, mert a nagymamája
Gyártelepen lakik és többször jött
hozzá nyaralni. Akkor még nem gondolta, hogy egyszer itt fog élni a családjával. Verus - kérte, hogy így hívjam
- számra Balatonfűzfő nagyon sokat
jelent, itt valóban otthon érzi magát.
- Jó hatással van rám a mai napig
az, ha viszontláthatom a fotóimat
a National Geographic oldalán vagy
naptárba kerül be fényképem, illetve,
ha kiállításokra kérnek fel. Ez mind
pozitív visszajelzés arra, hogy érdemes csinálnom, amit annak idején
elkezdtem. Autodidakta módon tanultam mindent, amit most tudok.
Sokat olvastam, videókat néztem,
képeket tanulmányoztam, illetve
követek jónéhány fotóst, több csoport
és közösségi oldal tagja vagyok. Igyekszem folyamatosan képezni mag-

am, akár online tanfolyamokkal, akár
profi fotósok segítségével – kezdi a
beszélgetést Verus, aki a sok fényképe
közül nem igazán tud kiemelni egyet,
amire a legbüszkébb, mert úgy van
vele, hogy minden fotózásából - legyen
az tájkép, portré, tárgy, esemény –
mindegyik a kedvence.
Szívesen fotóz mindent, amiben
lát témát, érzéseket vált ki belőle
és ezt megmutathatja másoknak is,
de ha választania kellene, amiben a
legjobban kifejezheti önmagát, azok
a fekete-fehér, illetve kicsit elvontabb
fényképek lennének. A kedvenc
idézete, egyben ars poeticája, Pádár
Sándor fotóművésztől származik,
mely sokat elárul a munkásságáról:
„Ne kérdezd tőlem, mit - miért fotózok
- s fotóztam. De azt sem, honnan jöttem, s merre tartok. Csak nézd meg
jól a képeim! - a választ megkapod."
Kimondott példaképe nincs, mert
ismert és ismeretlen fotósok képei
is megfogják elgondolkodtatják, de
például nagyon tetszik neki Diane

Arbus munkássága, nézete, egyedisége.
Ő az egyik legtehetségesebb és napjaink egyik legnépszerűbb fotográfusnője. Nevével éppúgy találkozhatunk
a művészettörténeti előadásokon,
mint szociológiai szaklapokban vagy
akár a mozikban is, hiszen 2006-ban
elkészült Nicole Kidman főszereplésével A Szépség és a szőr: Diane Arbus
képzeletbeli portréja című film.
Mik a jövőbeni terveid a fotózást
illetően kérdésre, Verus az alábbi
választ adta: - Jónéhány tervem van,
mindig kitalálok magamnak valamit,
amit szívesen megvalósítanék. Ha
lesz lehetőségem, Balatonfűzfőn szeretnék egy egyéni kiállítást rendezni
a fotóimból, ahol megmutathatom
nem csak a szép, színes fényképeimet,
de a fekete-fehér, elgondolkodtató, elvontabb fotóimat is. Célom a további
fejlődés, tanulás, illetve minél több
fotópályázaton, kiállításon való részvétel – zárja szavait Verus, miközben
mutogatja a fotóit.
Szendi Péter
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A legfontosabbnak a hitelességet,
az őszinteséget tartja
- A gyerekek kifinomult érzékkel veszik át a rezgéseit
ISKOL A

Csontó Renáta hat éve dolgozik a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskolában. Jelenleg a negyedikesek osztályfőnöke és az alsó tagozat vezetője. Gyakorlati élményekre építve
szabadságot és felelősséget adva biztosítja a fejlődést.

- Mi motiválta arra, hogy a pedagógus
szakmát válassza?
- Visszaemlékezve a pályaválasztással kapcsolatos emlékeimre, eszembe
jut, hogy mindig személyek, példaképek befolyásolták az irányultságomat.
Óvodásként gyerekorvos, elsősként
tanító, felsőtagozatosként meteorológus szerettem volna lenni, az akkori
földrajz tanárnőm hatására. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy az ország
egyik nagymúltú iskolájába, a győri
Révai Miklós Gimnáziumba jártam,
ahol aztán bajban voltam, hogy merre
tovább. Nemcsak tanáraim, de diáktársaim is inspiráltak, számomra mégis
az összetartó és támogató közeg ereje
volt a meghatározóbb. Visszagondolva,
nem is tudom, hogy jutott a tanulás
mellett mindarra idő, amivel akkoriban
foglalkoztam: sportlövész voltam, több
számban országos bajnok, mellette
társastáncoltam, páros és formációs
versenyekre, fellépésekre jártam. Edzések, versenyek, táborok és közösségek!
Talán ezért is maradtam szülővárosomban, Győrben, az Apáczai János Tanítóképző Főiskolán, mellette társastánc
pedagógus diplomát is szereztem.
- Mi az az irányvonal, amit szívesen követ
a munkája során?
- Pedagógiai tevékenységemet tánctanárként kezdtem, aztán a család
14

évei következtek. Férjhez mentem és
három gyermekemet nevelgettem.
Hálás vagyok, hogy ezeket az éveket
velük tölthettem, ma már felnőttek
és nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Szakmai szempontból ekkor fejlődtem
a legtöbbet, kijártam újra az óvodát,
iskolát és gimnáziumot. Háromszor!
Megismertem gyerekeket, szülőket, pedagógusokat, stílusokat, módszereket.
Mindemellett felesége vagyok egy vállalkozó szellemű, mindig más utat
kereső férjnek. Megismertem a családi
vállalkozói létet, ebben dolgoztam a
lapkiadástól a tanfolyamszervezésig.
Férjem, Csontó Zoltán az Eldobogó
Lovasiskola szíve-lelke és szakmai vezetője, útkeresése során találta meg a természetes lókiképzést, úttörője magyarországi elterjesztésének. Tapasztaljuk és
valljuk, hogy a módszernek hatalmas
személyiségfejlesztő hatása van gyerekre, felnőttre egyaránt. A lóval való
foglalkozás során feladatot kap, ami
által fejlődhet, a ló, - de akár a kutya
is - tükröt is tart, mert felszínre hozza
a gyengeségeket, megtanítja a következetesség és a fokozatosság elvét, ami a
kommunikációs képességeket is fejleszti. A szülőként megélt tapasztalatok
mellett ez is meghatározza a pedagógiai
irányvonalamat, de legfontosabbnak a
hitelességet, az őszinteséget tartom. A
gyerekek kifinomult érzékkel veszik
át a rezgéseidet, pörögnek, ha pörögsz,
szétesnek, ha szétszórt vagy, alszanak,
ha alacsony az energiaszinted. Nem
lehet becsapni őket, tudják rólam, hogy
„bőgős” vagyok, könnyen elsírom ma-

IRÁNYTŰ - POLGÁRI KÖZÉLETI HAVILAP

gam meghatódottságomban. Ezek az
emlékek megmaradnak: szavalatok, egy
szólóének karácsonykor, fantasztikus
kolléganő búcsúztatója, bocsánatkérő
levelek, apró kavics ajándékok, vagy
egy Csoki nevű tücsök és névadója az
iskolaudvarról. Megdobogtatja a szívem, ha egy, a munkájából feltekintő
diákom „anyának” szólít.
- Mióta tanít a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskolában, milyen szerepeket
tölt be az iskola életében?
- A hatodik tanévemet kezdtem meg
az alapítványi iskolában a negyedikesek
osztály osztályfőnöke és az alsó tagozat vezetője vagyok. Szeretem ezt a
csapatjátékot, inspiráló, támogató. Úgy
alakítjuk a tagozat életét, hogy közösséget formálunk, a gyerek egyediségét
és családi hátterét figyelembe vesszük.
Leginkább a negyedik osztályban projekteket is készítenek csoportmunkában. Gyakorlati élményekre építve szabadságot és felelősséget adva biztosítjuk
a fejlődést. Fejlődésre nekünk is szükségünk van, sokat tanulok a gyerekekkel, gyerekektől. Keresem a gyakorlati
tudást adó szakmai továbbképzéseket
is. Legutóbb a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem „design thinking” képzésén
vettem részt, ahol szemléletmódot és
eszköztárat kaptam a diákok komplex
megoldáskereső, kreatív gondolkodásának a fejlesztéséhez. Tavasszal pedig
organikus, azaz a gyerekek testi, lelki és
szellemi egységével foglalkozó pedagógiát kezdek tanulni.
- Hogyan éli meg a mostani, Covid által
felülírt életet?

Kedves Olvasó!
A legnagyobb keresztény ünnepünk, Húsvét közeledtével szeretnék egy, a hagyományoktól kicsit elrugaszkodott receptet
mutatni, viszont a sonkás sajtkrémtől, akár a húsvéti asztalon
is megállja a helyét.

Húsvéti

húsos-zöldséges torta

- Gyorsan változó világban élünk,
ami rengeteg ingerrel bombázza a
gyerekeket. Ezeknek a kivédésére is
fel kell készíteni őket, hogy bízzanak
magukban, bármire képesek és ne adják
fel. Mivel mindezekre odafigyelünk és
kihangsúlyozom, korábban felelősséget adtunk nekik, nem ér váratlanul
bennünket ez a járványhelyzet hozta
iskolabezárás. Az iskola oktatási felületén lévő tananyag és a hozzá tartozó
feladatok alapján villámgyorsan aktualizáltuk az otthon tanulandókat.
Türelmetlenül várom a személyes találkozást újra, kíváncsi vagyok, hogy az
egyénre szabott, kötelező és szabadon
választható feladatokat hogyan oldották meg. Tudom, hogy meglepnek majd
egy-egy olyan projekttel is, amit ők
találtak ki. Várom, hogy újra kinyisson az iskola, és rugalmasan, de kellő
határozottsággal, biztos pontként jelen
legyek a közösség életében.

Hozzávalók a tésztához: 2 kaliforniai

A tésztához a cukkinit és a répát lere-

paprika, 2 kisebb cukkini, 2-3 szál új-

szeltem, a paprikát, hagymát, spárgát,

hagyma, 3-4 szál spárga, 2 szál sárga-

húst apróra szeltem. Összekevertem

répa, 2 előre sütött csirkecomb (én előző

a hozzávalókat és egy félig lágy, félig

napi grillezett csirkemell filét használtam

kemény masszát kaptam. Palacsintasü-

fel), 2 tojás, 10 evőkanál liszt, 1 teáskanál

tőben „lapokat” sütöttem, amíg tartott

sütőpor, 4 evőkanál olaj, egy kis pohár

a tészta. Mintha palacsintát sütnék. A

natúr joghurt, ízlés szerint: só, bors,

krém hozzávalóit egyszerűen összedol-

fokhagymapor.

goztam. A kihűlt „palacsintákat” egymás

Hozzávalók a krémhez:

tetejére rétegeztem, közéjük a sajtkrém-

1 sonkás tömlős sajt,

ből kentem. Szerintem, ha a csirkehúst

2 evőkanál mascarpone,

főtt sonkára cseréljük, még finomabb

1 evőkanál tejföl,

lesz. Jó étvágyat kívánok!

ízlés szerint: só, bors.

Lőrincz-Horváth Veronika

Szerkesztőségünk nevében
ádott húsvéti ünnepeket kívánunk
valamennyi olvasónknak!

Bóna Veronika
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KÖZÉRDEKŰ

FŰZFŐ ÍZEI

FOTÓSAROK: FŰZFŐ NÉGY ÉVSZAKBAN

Fujszné Kőnig
Zsuzsa
Fujszné Kőnig Zsuzsa a fényképezéssel a jó érzést gyűjti, amit elsősorban
természetfotóival kíván eljuttatni közönségéhez. Számára legkedvesebb
évszak az ősz, mert a lassú elmúlást
a természet meseszépen festi meg,
ezután a tél a lecsendesedés színeit
hordozza, hogy újból berobbanhasson
a színeiben gazdag tavasz.

