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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). A tudós nagyon komoly
kutatásokat végzett az agy- és a szívkutatás területén.

Gyermekkoromat falun töltöttem,
főleg kedvenc nagyapáméknál Bárdudvarnokon. Az akkori körülményekhez képest kifejezetten jó életszínvonalon, mondhatni úgyis, hogy a
falu megbecsült, elismert embereinek
unokájaként. Ezt, az akkori eszemmel
kifejezetten megterhelőnek találtam,
mert mindig többet és jobban kellett teljesítenem a falubeli srácoknál.
Míg ők vígan rúgták a labdát, én
csak akkor csatlakozhattam, ha a
kitűzött feladatokat maradéktalanul
elvégeztem, amit egyébiránt szívesen
csináltam, mert nagyszüleim „végtelen szeretettel” vettek körül, ami
ellensúlyozott. Ennek megfelelően a
megszólításom, édes papám és édes
mamám volt, végtelen tisztelettel.
Csüngve lógtam nagyapám katona
történetein, amit vagy százegyedszerre is elismételtettem vele.
Ezek a gyerekek alig, csak elbeszélésekből ismerik a falu szabadságát, a jó
értelemben vett zsiványságot, kellett
megállapítsam. Mára a diákoknak és
a szüleiknél is a digitális társadalom
zárttá, agresszívvé, korlátok nélkülivé, esetenként kegyetlenné teszi a
mai fiatalokat.
Az iskolánkban szigetként küzdünk
az indulás óta azért, hogy az emberséget, emberiességet visszaráncigáljuk
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fiataljainkba, a mai elzüllött világban.
Pécselyről Balatonfűzfőre költözést
nagy veszteségek árán tudtuk kivitelezni. Majd belehaltunk. Ismét
újratervezés történt, ennek köszönhetően mára újra magunkra találtunk
függetlenül attól, hogy a hullámok,
amit az egykori „hivatal” okozott,
néha még elérik a partot.
Mit értek ezalatt? Mint, ahogy
írtam azt korábban „a hivatal érzéketlen, központi idegrendszer nélküli, ezért gondolkodásra képtelen”. A
„paragrafus” nem tud gondolkodni,
de akik azt működtetik lassan ők
sem. Ők csak végrehajtók, a végrehajtó hatalom emberei, hatalmi szóval
rendelkeznek arról, mit próbáljunk
érezni, cselekedni, és lassan már
beszélni is. A városainkat, falvainkat
megtömik pénzzel, de a jóérzés, a
szeretet elmarad. Elmarad, mert a
rendszer, mint mondottam, agyatlan
és érzéketlen. Ez egyfajta elnyomás,
mert a gyermekeink, a korosztályunk
elszigetelődik sokszor családon belül
is, és a közösségi élettől is. Teszi ezt
a rendszer azért, mert azt hiszi, egy
álruhába bújtatott jövőképhez kell
csatlakozzunk, ami a MAGYAR agynak és a szívnek értelmezhetetlen.
Csak a gyermekeinknek szerettünk
volna egy jó iskolát találni. Ehelyett
mi csináljuk az iskolát és formálunk
emberpalántákat, az egyenességre,
őszinteségre. A bizalomra alapozva
tanítunk, amit gyermekkorunkban
tanultunk meg. A dolgok ismétlőd-
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nek, ciklikusan változnak, és visszatérnek életünkbe, hogy azon jobbítani
tudjunk, mert „semmi nincs új dolog
a nap alatt” (Préd.1:9), de törekedjünk
arra, hogy az évezredes tudásokat el
tudjuk sajátítani, átadni a mai kor
gyermekének.
Kis kitérő után… „Balatonfűzfő,
egy élhető város, mert megszerettem”. Kicsit botladozva ugyan, de
új lendülettel kezdtük életünket Balatonfűzfőn. Nem mondom, hogy
azóta mindig minden rendben van,
mert a sajátnak vélt „jobb” oldal a
„sötét oldalnak” nevez. Itt akkor
valaki hazudik! Az egyik oldalon én
állok, a másik oldalon pedig az irigy
és a megvezetett emberek. A mai nap
történései fejetlenségbe torkollanak.
Mondom ezt azért, mert a régi új, a
régebbit ekézi a mai napig, a méltóságuktól foszt meg emberek tucatjait.
Elvéve tőlük a korábban demokratikusan megválasztott méltóságukat, még
a városháza folyosójáról is száműzve
őket. Talán azért, nehogy a vigyázó
szemeikbe akadjon a jelen hataloméheseinek a tekintete és még csak
véletlen se merüljön fel bűntudat.
A városban nincs egység, mert
valakik képtelenek elfogadni, hogy
a bal, vagy a párt nélküli is ember,
ha tetszik polgár, akit nem elüldözni
kell, hanem bevonni és nem további
ellenséget gyártani belőlük.
A folytatásban arról fogok írni,
miért szálltam be a helyi politikába.
Bárdi Farkas János

ÜTKÖZŐ

Azóta eltelt egy év, és egy teljesen
új helyzet alakult ki. Most még a
járvány közben vagyunk, ám annyi
már most is látszik, hogy nem fogjuk
tudni ott folytatni, ahol a járvány előtt
abbahagytuk. Változtatnunk kell! Ha
mindenki úgy élne, mint az amerikaiak, akkor egy évben 3,5 Földre lenne
szükség. Ha mindenki úgy élne, mint
mi, európaiak, akkor két Földre. A
vészféket tehát meghúzták. Mivel a
társadalmak maguktól nem lassítanak,
a Nagy Újraindítás (Great Reset) felülről diktálna új szabályokat. Ez nem
belátás eredménye, hanem egy már
régóta zajló folyamat felgyorsulása a
nyugati világban, amely leginkább az
1920-as évek történéseire emlékeztet.
Száz éve a szélsőségesek osztály- és
faji alapon hozták a világmegváltást,
most az egyenlőség és a klíma az aktuális hivatkozási alap. Akkor az ideológiák
szó szerinti megvalósításától remélték
az „igazságosabb” társadalmat, most a
fentről irányított globalizációtól. Ha elfogadjuk azt a tézist, miszerint minden
válság egyben esély is, akkor nyugaton a
járványt arra használják fel, hogy az állampolgári szabadság és a piacgazdaság
helyén a mindenható konszernek nyers
uralmát építsék fel. Görög szóval az
oligarchiát. Akkor az áruházak szívták
el a kisboltok vásárlóit, a millenniumkor a plázák tették tönkre a belvárosi
boltokat, most az online áruházak
nullázzák le a plázákat. A jegybankok
száz éve és most is a pénznyomtatással
„segítik” a gazdaságot, ám ez leginkább
olyan, mint a drog: Rövid bódulat után
függőség alakul ki, amiből nincsen
menekvés. Egyre nagyobb adag kell a
szerből az egyre rövidebb hatás eléréséhez. Az amerikai FED csak az idén a
GDP 15 százalékának megfelelő hitelt
vesz fel, ami talán 6% növekedést generál. Az Európai Központi Bank csak
eddig nyolcezermilliárd eurót égetett el,
és az eurózóna déli részének helyzete
szemernyit sem javult.
A közösségi médiát uraló konszernek
„tényellenőrei” döntenek arról, hogy
kinek az oldala maradhat, és kiét törlik.

Járvány alatt,
járvány után
Egy éve még azt gondoltuk, hogy a Covid-járvány egyfajta figyelmeztetés a Teremtőtől arra, hogy lassítsunk, gondoljuk át
az életünket és elégedjünk meg kevesebbel. Akkor még valós
volt a remény arra, hogy az emberiség magába száll, elgondolkodik és a Föld – véges – erőforrásaihoz jobban igazodva folytatja a globalizációt.
Megvalósult a tökéletes cenzúra. Az
utasközvetítő cégek kiszorítják a taxicégeket, a szállásközvetítők a szállodákat, az étteremláncok a kisvendéglőket. Az öregedő lakosságot migránsok
betelepítésével „frissítenék”. Mivel az
állam a nagy cégeket menti meg és a
globalizáció leginkább a gazdagokat
teszi gazdagabbá, a járványt követő
csődhullámban a konszernek fogják
a kis halakat felvásárolni. A korábbi
tulajdonosból hónapról hónapra élő
alkalmazott lesz. A termelés is átalakul, a digitalizáció és a mesterséges
intelligencia egyre több munkát vesz
át. Egy elektromos autó elkészítéséhez tízből már csak egy munkásra
lesz szükség és már nem feltétlenül a
centrumországokban. Kína és Ázsia
jól fordult, ráadásul elég erősek ahhoz,
hogy kivonják magukat a nyugati
doktrínák destruktív hatása alól és
saját útjukat járják. Tavaly létrehozták
a világ legnagyobb szabadkereskedelmi
övezetét, így a termelés oda vándorol
és Kelet-Közép-Európába. Miközben
Nyugat-Európában tízezrével bocsát-

ják el a munkásokat, térségünkben
egymás után nyílnak az elektromos
autógyárak.
Magyarország ebben a háborgó világban most is a béke szigetének
számít, ami a polgári kormányzásnak
köszönhető. A Nemzeti Konzultáció széles társadalmi vitát generál,
még az ellenzékiek körében is. Az
így meghozott járványügyi döntéseknek nagyobb a támogatottsága.
Az ipar szerkezetváltása már az új
technológiákat preferálja, így jövőbiztos munkahelyek jönnek létre. A
munka alapú társadalom segély helyett
munkavállalásra ösztökél, az alacsony
adók nem büntetik a teljesítményt. Az
uniós források zöme már a magyar
cégeket erősíti. Pont azért támadják
ilyen elkeseredetten Magyarországot,
mivel a járvány alatt és a járvány után
is működőképes alternatívát kínál a
nyugati oligarchikus rendszerrel, a
Great Reset után kiépülő konszern
szocializmussal szemben.
Kiszelly Zoltán
politológus
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Közösségben a közönséggel
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A Veszprémi Petőfi Színház társulata már várja találkozást a nézőkkel

A Veszprémi Petőfi Színház számtalan sikeres színdarabot adott
elő a városban, sőt a több mint egy éve tomboló koronavírus ellenére a „színház házhoz megy” műsorukkal a város különböző
pontjain és az idősek otthona előtt is fellépett a színház maroknyin csapata nagy sikerrel. Oberfrank Pál igazgatóval és Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettessel beszélgettünk.
- Bebizonyosodott, hogy a koronavírus
mellett is van élet. Zsuzsa ön volt az
egyik kitalálója és mozgatórugója, hogy a
„színház házhoz megy”. Emellett pedig a
színészek és a dolgozók aktívan kivettek
a részüket, hogy segítséget nyújtsanak
az embereknek. Mennyire volt mindezt
nehéz megszervezni?
- A színház vezetésének filozófiája
nem változott, függetlenül attól,
hogy az elmúlt és a jelen évadot
erősen megtépázta a koronavírus
okozta világjárvány. A legfontosabbá vált számunkra a közönséggel
való kapcsolattartás, hűen a színház
jelmondatához: „… közösségben a
közönséggel…” Az egészségügyi intézmények segítése mellett felelősségünknek éreztem, hogy Veszprém
lakosságának elvigyük az élő színház
gyógyító erejét, hitet és erőt adva a
világjárvány és a karantén okozta
nehéz helyzetben. Az első hullámban a legfontosabb volt a járvány
elleni védekezésben, hogy a lehető
legtöbb ember otthon maradjon,
de ne maradjon pozitív élmény nél4

kül. Kitaláltam a „Maradj otthon,
majd mi megyünk!” programunkat,
melynek útjára indításával - 2020.
március 21-ével - a bezártság élményét igyekeztünk megtörni. A
Veszprémben élő, aktív, összeszokott
csapattal indítottuk el, akik az első
hívó szóra jöttek, ahogy Oberfrank
Pál igazgató úr is - azonnal támogatta
a kezdeményezésemet - jött velünk
szinte minden alkalommal. Feledtetni akartuk a gondokat, segíteni,
feltölteni a veszprémi, lakótelepi
polgárokat, hogy könnyebb legyen
elviselni a küzdelmet a vírus ellen.
Majd bővült a kör, egyre nagyobb lett
az igény a Veszprémi Petőfi Színház
tevékenységére, így a tavaszi hullám
idején a kistérség településeire is
eljutottunk, zenés programunkkal a
Veszprémi Petőfi Színház vezetése
színészei és fiatal tehetségei, maroknyi csapatunk közreműködésével. A
társulat érintett tagjai hihetetlen lelkesedéssel és energiával ugrottak bele
a feladatba, hiszen az alkotás, annak
megélése számukra is éppen olyan
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gyógyító erővel bírt, mint annak a
nézőnek, aki ezt befogadta. A mára
már 160 alkalmat számláló program során a következő településeken
jártunk: Veszprém, Németbánya,
Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Sóly,
Hajmáskér, Márkó, Csőszpuszta,
Tés, Jásd, Szentgál, Bánd, Csetény,
Peremarton, Vilonya, Litér, Úrkút,
Hárskút, Pénzesgyőr, Bakonynána,
Szápár, Herend, Gyulafirátót, Kádárta, Nemesvámos, Nagyvázsony,
Pétfürdő, Királyszentistván, Tótvázsony, Hidegkút, Balatonfüred,
Várpalota, Dudar, Marcalgergelyi
és Zirc.
- Igazgató úr, jelenleg sem működhet a
színház úgy, ahogy az elvárható lenne.
Hogyan értékeli az idei évet? Mit remél
az elkövetkezendő időszaktól?
- Mi néhányan egy mókuskerékben ülünk. Úgy érezzük, többet
dolgozunk, mint korábban, hiába
kell este 8 órára hazaérni. Tovább is
maradunk, ha kell, és otthon is dolgozunk. Nagy öröm az életünkben,
hogy ebben a helyzetben is gyönyörű lett Bródy Sándor: A tanítónő c.
előadásunk, és alig várjuk, hogy bemutathassuk a közönségnek. Kedves
és tanulságos történet a Kukamese
az óvodásoknak és az alsósoknak,
és építjük már az új évadot is, bár a
nyár előtt még nem sok esélyünk van
a nyitásra. A legfőbb felelősségünk,
hogy a közönséget mindig, újabb és
újabb eszközökkel, témákkal, figyelmességgel biztassuk a kitartásra, a
szabályok betartására és most az
oltakozásra, hiszen úgy tűnik, ez
az egyetlen esélyünk a vírus elleni
küzdelemben.
- Igazgató úr, hogy ha végre beindul
ismét az élet, milyen színdarabokat láthatnak az emberek? Miért lesz jó ismét
színházba járni?

csók és más semmi operettünk műsoron
van, maradt még bérletes előadásunk is
belőle, a Hárman a padon, mint az évad
második bemutatója, pedig csak épphogy elindult a novemberi leállás előtt,
Mozartra várva címmel musical-utazásra indulunk nézőinkkel, vár a Tanítónő,
és a gyerekelőadások között még egy
új musical ősbemutatóra is készülünk

Hagymácska címmel. Anton Csehov
és Olga Knyipper szerelmét mutatja be
a Kezed örökké szorítom c. levelezés. Jó
lesz ismét beülni az ismerős és szeretett
nézőtérre, együtt, és belefeledkezni egyegy jó történetbe. Jó lesz adni és kapni,
feltöltődni, gyógyulni, magunk mögött
hagyva ezt az embert próbáló időszakot.
Szendi Péter

MEGSZÉPÍTŐ KÉKSÉG

Egy verseskötet, mely jótékony célt szolgál
A napokban jelent meg Kerner Mariann harmadik verseskötete, Megszépítő kékség címmel, melyet a Kutyákkal a Gyermekekért Terápiás Kutyás Fejlesztő, Oktatási és Művészeti
Alapítvány is felkarolt.

Kerner Mariann és Bara Ivetta között Bóbita, az
örökbe fogadott kutya.

Az alapítvány a terápiás kutyák
részvételével oktató, nevelő, fejlesztő
tevékenységet folytat minden olyan
területen és faktorban, ahol ilyen
jellegű segítségre van szükség bármely korosztály számára, így a korai
fejlesztéstől az idősgondozásig, az
általános és a sajátos nevelési igényű
gyermekek, fiatalok számára egyaránt. Az alapítvány továbbá olyan
alkotó és művészeti tevékenységet segít, amely bármely módon hozzájárul
az állatok szeretetének, tiszteletének,
felelős tartásának kialakításához, s
mint egy láthatatlan örökségként a
felnövő generációk számára iránytűként szolgál – tudtuk meg Bara
Ivettától a szervezet elnökétől.
- A Megszépítő kékség megjelenése egyidejűleg a nevelőotthonokban
élő halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekek kutyás terápiás foglalkozásainak megvalósulását támogatja.
A program örökbefogadott kutyám,
Bóbita nevét viseli, akit a Vahúr Állatvédő Egyesülettől fogadtam örökbe,
alig pár hónapos korában. A mentett
kutyák összetörtségével szemben
Bóbita rendkívüli bizalommal rendelkezett az emberek és az élet iránt,
ami annak köszönhető, hogy otthonára találásig csupa őt szerető kéz
simogatta pihe-puha bundáját. Az
emberek iránti lelkesedés, szolgálat
apadhatatlan benne. Jóságos lénye
tele van pajkos játékossággal. Jelenleg
terápiás tanuló, és reményeink szerint
az alapítvány csodálatos csapatát erősíti majd. Így lett hát a könyv a közös
barátságunk egyik alapköve, s annak
hite, hogy a kutyákkal egy élhető,
szeretettel teli világért tevékenykedhetünk – nyilatkozta az Iránytűnek
Kerner Mariann, miközben Bóbita
egyfolytában a figyelem középpontjában kíván lenni. Mariann mindig
is szerette a költészetet, rengeteget
olvasott, nem gondolta, hogy egyszer

majd ő is írni fog. Harminc éves volt,
amikor megjelent első verseskötete, a
Remény madara címmel. Elvesztett
egy hozzá nagyon közel álló személyt, muszáj volt kiírnia magából
mindazt a fájdalmat, amit akkor érzett. Majd nem sokkal később szintén
magán kiadásban megjelent a Te vagy
a híd verseskötete. A költőnő nagyon
érett, idős lélek tapasztalatait adja át
verseiben. Földi lámpásként hozza
az égi fényt soraiba, a szeretet nyelvén tolmácsolva azokat. Hat évnek
kellett eltelnie, hogy megjelenjen a
mostani verseskötete. A Megszépítő
kékség könyvet Mariann alapjában
véve azoknak ajánlja, akik szeretnek
egy belső utazást tenni, melyre mostanság sokkal nagyobb szükség van,
mint korábban. Minden korosztályt
érint, hiszen vannak benne gyermekek számára is könnyen befogadható írások. Mariann reméli, hogy a
verseskötetet többen megvásárolják,
ezzel támogatva egy nemes kezdeményezést.
Szendi Péter
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- Sokat beszélünk arról, hogy az
emberek most lelki értelemben is rengeteget szenvednek. A mi feladatunk
az lesz a jövőben, hogy kivezessük
őket ebből a deprimáló helyzetből.
Szeretetet, boldogságot, vidámságot,
kedélyt hozzunk az életükbe, megadva
a lehetőséget a tartalmas találkozásra,
a lelki és szellemi emelkedésre. Az Egy

AZ ALKOTÁS
OLYAN, MINT
A LEVEGŐ,
az élete része
– hulladék vasból
készít szobrokat
Kovács Péter szobrász munkáin keresztül az általa átélt emberi érzéseket és pillanatokat
szeretné megmutatni, amit
a legtöbb ember élete során
szintén megtapasztal. Gyerekkora óta érdekelték a művészetek, első munkáit fából, a
nagyapja asztalosműhelyében
készítette.
- A Balaton-partján nőttem fel, melynek nagy hatása van munkásságomra,
az itt szerzett élményeim gyakran
megjelennek munkáimban. Sokat tanultam helyi művészektől, akik elsősorban a látásmódomra voltak nagy
hatással. Tizenöt éve, minden évben
több szimpóziumon veszek részt, ahol
a művésztársakkal együtt töltött idő
rengeteg lehetőséget ad a fejlődésre –
kezdi Péter, miközben körbevezet a
műhelyében, ahol a szobrai készülnek.
Célja, hogy megmutassa az általa átélt
élményeket a munkáiban a lehető legkevesebb gesztus felhasználásával, maximális minimalizmussal. Ugyanakkor
nem célja, hogy minden egyes művet
valakinek eladjon, hanem azt szeretné,
ha olyan embereké lennének a szobrai,
akik beléjük szeretnek. Legtöbb esetben
hulladékvasat használ és boldoggá teszi,
hogy új értelmet adhat az anyagnak,
legyen az egy lemez, egy szerszám vagy
egy gépalkatrész. Úgy gondolja, hogy
munkái egyedisége azok egyszerűségében rejlik, ellentétben más művészek
aprólékosan kidolgozott műveivel.
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Arra a kérdésre, hogy mikor és kinek
a hatására kezdett el szobrászkodni? A
következőt válaszolta: - Már sokszor
próbáltam magamnak is meghatározni
ezt az időpontot. Az első tárgyat még
nagyapám asztalosműhelyében készítettem, szerintem nyolcéves lehettem.
Nagyapám elég sok faszobrot készített,
én pedig elég sokat sertepertéltem körülötte. Fúrtam, faragtam. Később a fa
mellett dolgoztam kővel, de a vas lett a
szívem csücske – folytatja tovább Péter,
akinek az alkotás olyan, mint a levegő,
az élete része. Hosszú ideje vassal dolgozik. Nagyon sok olyan hulladékot
használt fel a munkáiban, ami már feleslegessé vált. Próbál újra életet lehelni
beléjük, érzelmet, történeteket, humort
kifejezni velük. Nem követ trendeket.
Próbál az egyszerűség nyelvén minél
többet elmondani, gyakran rozsdás, idő
rágta vasdarabokkal. Minden kiállítását
nagyon szerette. Szerencsére itthon
és külföldön is volt alkalma már több
helyen is bemutatkoznia. Az utolsó
tárlata egy évvel ezelőtt volt Egerben.
Általában mindig a legújabb alkotását
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szereti. Mikor elkészül valami, napokig, hetekig képes nézegetni. Örömét
fejezte ki, hogy régi álmát a szoborparkot az önkormányzat támogatta, mely
nemrégiben az Irinyi János utcában
megvalósult.
Szendi Péter

ISTEN ÉS A VILÁG
Az Isten és a világ című képes album megjelenése kapcsán
kérdeztem mesteremet, Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművészt, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Vizuális Művészeti Tanszék főiskolai docensét Istenről, világnézetről és az
újonnan megjelent könyvről, mely négy évtized munkásságát, szakrális festészetét tárja elénk.

- Mi a kötődése a Balatonhoz? Mennyire van jelen a térség iskoláinak ügyeiben?
- A feleségem hévizi lány, az ő révén
ismertem és szerettem meg a Balaton
környékét, természeti egyediségét,
csodáját, amit a balatoni festők (Egry
József, Mikus Gyula) már korábban
megismertettek velem. Mivel 30 éve
a tanárképzésben dolgozom, több
egykori tanítványom tanít rajzot,
vizuális kultúrát a Balaton-felvidéki
iskolákban, művészeti alapiskolákban.
Ők is alkotó emberek, nyitottam már
meg nekik kiállításukat a térségben és
másutt is. A világ megismerésének kétféle útja van, egy verbális, és egy képi
elbeszélő. Az utóbbi az oktatásban
manapság statiszta szerepre szorult,
holott a digitális univerzumban épp
most körözi le a verbális megismerést.
Ez olyan anakronizmus, ami számomra teljesen felfoghatatlan. Ráadásul az
emberi nemóriában nem is riválisok,
mivel más „térfélen játszanak”, más
agyfélteke az otthonuk, az oktatásból
való kiszorítása teljesen abszurd.
- Milyen emlékei vannak a vallásos
neveltetésről? Gondolom erős alapokat
kapott. Mikor volt az első olyan érzése,
hogy ezzel a témával és Istennel kell a
művészetet hirdetnie?
- Kisgyermekkoromban ministráltam régi latin rítusú szentmisén,
számomra máshoz nem mérhető varázslatnak tűnt. Ám hittanórára már
nem járhattam, mert édesanyám mai
szóval „közalkalmazott” volt. Így,
amikor jöttek ellenőrizni a hittanórát,

a pad alá kellett elbújnom. Ez is életre
szóló élmény volt számomra. Unokanagybátyámat, Kovács Imre atyát - aki
szegedi alsóvárosi templomban volt
káplán - a „Fekete Hollók” koncepciós
persorozatban elítélték a Kádár rendszerben, mivel az egyetemen ifjúsági
pasztorációt végzett. Kiszabadulása
után közelebbi kapcsolatba kerültem
vele, „kijelölte” utamat, vagyis azt,
hogy a festészet is lehet apostoli küldetésű. Ilyen „megvilágosodási” pillanat
nem volt, egyszer csak azt vettem észre, hogy ezen az úton járok, és tudom,
hogy ez az én személyes utam.
- Elégedett az új könyvvel, átfogó lett
teljesen? Hiszen nemcsak ars poéticája, eddigi vallásos alkotásai szerepelnek
benne, hanem egy tanulmány is, ami egy
száz éve elfeledett Leonardo képről, a mi
Sziklás Madonnánkról szól, melyet ön
mentett meg az enyészettől.
- A könyv számomra egy nem várt,
és így a legnagyobb ajándék. A Leonar-

do kép felfedezése pedig a Gondviselés
ajándéka volt, s remélem vigasztalás
lesz az országnak ezekben a reményvesztett időkben.
- Az idei húsvét milyen útravalót adott
nekünk katolikus eszméket vallóknak?
- Az idei húsvétot úgy kellett megélnünk, hogy cselekedeteinkkel hálát
adjunk Istennek, hogy mi azok között
lehetünk, akik még ezt megélhetik,
hisz nagyon sok ismerősünknek, barátunknak, hozzátartozónknak ez már
nem adatott meg. Holbein a maihoz
nagyon hasonló időkben készítette
híres „Haláltánc” sorozatát, amit eddig nem nagyon értettünk, de ma már
értjük, mint jelent a mindennapos
halálfélelem. Ugyanakkor az örök
húsvét üzenete épp az, hogy legyőzhető a halál, és az életnél fontosabb
az örök élet.
Kárpáti- Beneda Ágnes
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Fotóival

a pozitív életszemléletet
kívánja visszaadni
A legkedvesebb évszaka 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. - Minden fotómhoz tartozik
egy történet, egy érzés. Szeretném
ezt a fotóimon keresztül másoknak is
átadni, és néha talán sikerül is. Minden
kattintásnál azon gondolkozom, hogy
meg tudom-e mutatni a fényképeimen
keresztül az éppen megélt kis történetet. Mindig nyitott szemmel járok.
Képeimmel a célom, hogy felrázzam a
körülöttem élők képzelőerejét – vallja
Zsuzsa, miközben mutatja a fotóit,
melyek közül jónéhány több kiállítá-
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Fujszné Kőnig Zsuzsa amatőrfotós a fényképezéssel a jó érzést
gyűjti, amit elsősorban természetfotóival kíván eljuttatni a hozzá hasonlóan, a szépet kereső közönséghez.
son szerepelt. Legutoljára Balatonfűzfő
értékei-20 éves a város tárlaton, melyet
Veszeli Lajos festőművész nyitott meg
és méltatta munkásságát.
Reméli, hogy fotói tükrözik a pozitív
életszemléletét, amit szinte mindig
párosít idézettel, irodalmi mű címével,
akár komor hangvételű gondolatokkal
is. Szeret fényképezni, autodidakta
módon haladt arra a szintre, ahol
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most tart. Útközben elfogadta a tanult
fotósóktól is az építő jellegű kritikát.
Hosszú éveken keresztül elsősorban
családi eseményeket, baráti összejöveteleket, kirándulásokat, nyaralásokat
fényképezett. A digitális fejlődésnek
köszönhetően mára már mindent szívesen fotóz.
Próbálkozott ételfotózással több-kevesebb sikerrel. A bennünket körbe-

Szendi Péter

vevő színes világ a kedvenc témája, de
szereti a makrófotózást is. A legcsodálatosabb érzés, amikor az unokáját
fotózhatja. Sok fényképére büszke,
igazán kedvence nincs, hiszen nem
lehet összehasonlítani egy ragyogó

kék Balatont, egy téli hóeséses képpel.
1986-ban, 18 évesen került Balatonfűzfőre. Azóta is a gyártelepi részen
él, itt nevelték fel két gyermeküket.
Mindig is jól érezte magát a ligetes
városrészen, a zegzugos, surranó ös-
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vények azonnal elvarázsoltak. Mint
mondja Balatonfűzfő az élete. Több fotópályázaton is nyert már. Továbbra is
célja, hogy megmérettesse fényképeit,
ezzel is népszerűsítve Balatonfűzfőt.
Beszélgetésünket kedvenc idézetével
zárta, Radnóti Miklóstól: „Ki gépen
száll fölébe, annak térkép e táj”, mely
egyben ars poeticaja is.

Madárdalos
tavasz
U

gyan a téli napfordulót már december 21-én magunk mögött
hagytuk, az egyre hosszabb nappalokat
most kezdjük igazán észrevenni. Erről
igyekszik egyre több énekesmadár is
hírt adni, hiszen március óta dalol a
vörösbegy, az erdei pinty és a citromsármány is. A természet tavasszal megújul
és minden új kezdet szorgoskodással
kezdődik. Ilyenkor egyre jobban vágyunk a szabadba, a kertbe. Rendbe
tesszük portáinkat, felkészülünk a
nyárra. Az egyre nagyobb számban
visszatérő vonuló énekesmadarak is
így tesznek. Kijelölik az idei költőterületük határait, párt választanak, fészket
raknak és őriznek, a tojásaikkal pedig
egy új élet kezdődik. Mindeközben
énekükkel kommunikálnak: udvarolnak, kapcsolatot tartanak egymással,
territóriumot őriznek, figyelmeztetik
egymást a leselkedő veszélyre. Várjuk ezeket a madárdalos hajnalokat,
készüljünk fel érkezésükre és tegyük
madárbaráttá kertünket!
A Brit-szigeteken az intenzív mezőgazdaság és a környezetszennyezés
hatására drasztikus madárállomány
csökkenést figyelnek meg az 1960-as
évek óta. A táplálékhiány miatt ott
10

kialakult az egész éves etetés gyakorlata. Magyarország természeti területei képesek még elegendő táplálékhoz
juttatni a madarainkat. Ennek a folyamatos megőrzésére törekedjünk a
természetellenes nyári etetés helyett.
Március végén (késői fagyok esetén:
április közepén) abba kellett hagynunk
az énekesmadaraink etetését. Az etetési időszak végeztével az esetlegesen
megmaradt almákat, napraforgóhéjat
összetakarítást követően komposztáljuk. Az el nem fogyasztott cinkegolyót
ne tároljuk garázsban vagy raktárban
novemberig, mert könnyen megavasodik és molyossá válik. Javasolt ezeket és
a megmaradt hasznos faggyúdarabokat
lefagyasztani. Az elfogyott cinkegolyók
hálóját is újra hasznosíthatjuk. Kutya
vagy macska szőrrel feltöltve, kiváló
fészek alapanyaggal segíthetjük madarainkat a fészekrakásban.
Az Európában megfigyelt mintegy
800 madárfajból Magyarországon 417
faj bizonyítottan előfordul, több mint
a felük költ is. A költésüket segíthetjük
mesterséges madárodúk kihelyezésével.
Akinek van kedve és egy kis barkácsoló tehetsége, könnyen készíthet fából
különböző típusú madárodúkat, de
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természetesen meg is lehet vásárolni
ezeket. Vegyük figyelembe, hogy egy
fészekaljnyi madártojás 10-15 darab
is lehet, ezért csak megfelelő méretű
és minőségű madárodút helyezzünk
ki. A mesterséges madárodúk közül a
legelterjedtebb az A, B, C és D típusúak, mindegyikkel más-más madárfaj
megtelepedését segíthetjük. Ezeket
megtaláljuk a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület boltjában, ha pedig magunk készítenénk el,
a pontos méretezését is fellelhetjük
weboldalukon. Figyeljük meg, milyen
madarak látogatják a kertünket. A
madárodú kihelyezés klasszikus időszaka az ősz, de sosem késő kihelyezni,
hiszen az énekesmadarak másod-, vagy
harmadköltése a nyár közepére tehető.
Ahhoz, hogy a mesterséges madárodúkban minél nagyobb legyen a
foglalás aránya, helyezzünk ki itatót és
porfürdőt. Madáritatónak egy nagyobb
méretű cserép vagy műanyag virágalátét teljesen megfelel, fontos, hogy a víz
mélysége semmiképp ne haladja meg a
10 centimétert. Sokszor egy fél óra sem
kell és megjelennek az első vendégek. A
madarak napjainak jelentős hányadát
teszi ki a tollászkodás. Akik épp nem
férnek a vízhez azok a környező fák,
bokrok ágain tollászkodnak, várakoznak, keresgélnek. Ahogy egyre melegebb napok érkeznek, úgy válik egyre
fontosabbá a porfürdő is. Az itatóhoz
hasonlóan, ugyanolyan virágalátétet
használjunk, melybe finom, átszitált
földet helyezünk. A porfürdő talajszemcséi segítenek eltávolítani a tollazatról
az élősködőket, különösén a mezei-, és
a házi verebek fogják majd látogatni.
Írta és fényképezte:
Szentmiklósi-Nagy Kornél
természetvédelmi őr
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

vallja Serkédi Erik testnevelő tanár
Serkédi Erik testnevelő tanár számára is nagy kihívást jelent,
hogy az utóbbi időkben online órákat kell tartania a diákoknak.
Véleménye szerint nem könnyű a mindennapos testnevelést a jelenlegi körülmények között elvárni a gyerekektől, és nem könynyű ellenőrizni, értékelni azt. Ebben a helyzetben a cél az, hogy
a gyerekek mozogjanak, játsszanak.
- Mióta dolgozik az iskolában?
- A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában ötödik éve dolgozom. Nagyon örülök, hogy itt lehetek,
hiszen az iskola szellemisége és a
vezetőség hitelesen képviseli azt az
irányelvet, ami az elején megfogott, és
azóta is ideköt. Ez pedig az, hogy az
egyéni képességeknek megfelelően, a
sporton keresztül is van lehetőség a tehetségek kibontakoztatására. Vannak
diákjaim, akikkel komoly felkészülési
időszakokat élünk meg. A rugalmas és
támogató hozzáállás nélkül mindez
sokkal nehezebben menne.
- Milyen módszereket alkalmaz arra,
hogy megszerettesse a mozgást a gyerekekkel?
- A sport nagyon komplexen segíti
a testi-lelki fejlődést. Arra törekszem,
hogy megszerettessem mindezt a diákokkal, hiszen mindenkinek megvan
az a mozgásformája, ami a saját testi
adottságaihoz és személyiségéhez tö-

kéletesen illik. Ennek megtalálásában
igyekszem támogatni őket. A módszerek tekintetében a szóbeli közlés,
magyarázat mellett fontosnak tartom
a vizuális ismeretátadást is. Közvetlen
szemléltetés szükséges ahhoz, hogy
a megfelelő gyakorlatokat helyesen
sajátíthassák el.
- A jelenlegi korlátozások mellett hogyan
mozgatja meg a gyerekeket?
- Nem könnyű a mindennapos testnevelést a jelenlegi körülmények között elvárni a gyerekektől, és nem
könnyű ellenőrizni, értékelni azt. Én
azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a cél az, hogy a gyerekek mozogjanak, játsszanak. A digitális munkarend
során olyan mozgásformákat igyekszem előnyben részesíteni, amelyek

mozdulatai szakmai, testnevelő tanári
felügyelet nélkül is elsajátíthatók. Azt
tapasztaltam, hogy nem a pontosan
előírt feladatok a hatásosak, hanem
inkább a vidám hangulatú, újszerű
ötletek. Legutóbb például edzési naplót készíttettem a diákokkal, ami arra
sarkallta őket, hogy rendszeresen mozogjanak, mindeközben pontosan nyomon követhették saját fejlődésüket.
Ez komoly motivációnak bizonyult. A
másik nagy kedvencünk ebben az időszakban az a nyitott program, amit a
kollégákkal és az iskolával közösen hirdettünk meg. A „Mozdulj BWM” névre
keresztelt sportolásra motiváló online
sorozat heti rendszerességgel ösztönzi
a diákokat, kollégákat, és a szabadon csatlakozókat arra, hogy egy-egy
adott sportot gyakoroljanak egyedül,
vagy akár családtagjaikkal együtt.
Minderről beszámolókat küldenek nekünk, melyek eredményeként fotókkal, videókkal, élménybeszámolókkal
és pozitív visszajelzésekkel örülünk
egymás sikereinek. Nem gondoltuk
volna, hogy ekkora összetartó erővé
kovácsolódik a kezdeményezésünk a
korlátozások idején. Legutóbb „Tekergő” címmel hirdettünk sportkihívást,
aminek az összefoglalóját médiafelületeinken hamarosan bemutattunk.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki a „Mozdulj BWM!”
programunkban részt vett. Hatalmas
élmény volt veletek ilyen formán is
együtt lenni, és reméljük, hogy hamarosan „offline” folytatjuk tovább a
közös edzéseket.
Bóna Veronika

ISKOL A

Nagyon fontos, hogy a gyerekek
minden nap mozogjanak –
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Külföldön élő diákjaink
Csire Rebeka
Malajziában él szüleivel
A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola kiemelten támogatja az otthonoktatást, az egyéni munkarendet (magántanulói
státusz), az erre a célra kidolgozott távoktatási programukkal,
mind a Magyarországon, mind a külföldön élő gyermekek számára. Többek között ezért is zökkenőmentes a digitális munkarend az iskolában.
Csire Rebeka 8. osztályos tanuló
Malajziában él szüleivel. Rebeka
nemrég megszerezte a C1 komplex, felsőfokú bizonyítványát angol
nyelvből, amihez ezúton is szívből
gratulálunk! Kíváncsian kérdeztük
tanulmányairól, kedvenc időtöltéséről, motivációkról, és arról, hogy
milyen távlati célokat tűzött ki
maga elé.
- Milyen tapasztalataid vannak az
egyéni munkarenddel kapcsolatban?
Sikerült megszokni ezt a fajta tanulási
módszert?
- Igen, sikerült. Tavaly szeptember óta egyéni munkarendes tanuló
vagyok. Saját magam alakíthattam
ki azt a menetrendet, ami a leginkább segített abban, hogy minden
feladatom időben készen legyen. Én
azt választottam, hogy minden nap
tanulok, mintha járnék iskolába, így
a hétvégéimet a kikapcsolódásnak
tudom szentelni.
- Mi motivál a tanulásban?
- A legnagyobb motivációm az
egyben a hobbim is. Az utazás. A
szüleimmel és nagyszüleimmel már
kiskorom óta imádok utazni, legyen
ez belföld vagy külföld. Rájöttem,
hogy az angolt mindenhol megértik,
az összes országban, ahol jártam
mindenhol tudtam boldogulni vele.
Kiskorom óta nagyon érdekelnek
a különböző kultúrák és szeretem,
amikor látom, hogy a helyieket is
érdeklik az én gyökereim. Az első
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nagyobb utazásom 5 évesen Angliába volt. Már akkor motivált, hogy
mielőbb elsajátítsam a nyelvet, hogy
külföldön is tudjak majd boldogulni.
- Ki a legfőbb példaképed?
- A legnagyobb példaképem és
egyben segítségem is, az anyukám.
Mindig együtt gyakorlunk és van,
amikor otthon is angolul beszélünk.
- Mesélj nekünk Malajziáról! Miben
különleges az ottani élet?
- A járványhelyzet miatt nem
mindig tudunk azt csinálni, amihez
kedvünk van. Komoly kijárási tilalom van olykor. Viszont ha nincs,
akkor a szigetet járjuk, sokszor hegyet mászunk, templomokat látogatunk, és az itteni barátainkkal
találkozunk. Ami nagyon jellemző
Malajziára, de főleg arra a szigetre,
ahol mi élünk az az, hogy nagyon
sok nemzetiségű ember él egymás
mellett. Ez abból a szempontból is
nagyon jó, mert így sok más kultúrával megismerkedhetünk. Az emberek hozzászoktak az elfogadáshoz.
Mindenkinek megvannak a saját
ünnepei és hagyományai. Nagyon
elfogadóak minden szempontból.
A másik nagy előnye a sok féle étel.
Nagyon eltérő konyhával rendelkeznek, de ami összeköti mindegyiket
az a csípősségük. Másféle fűszerekkel
dolgoznak, de a chili mindenki nagy
kedvence. A magyar konyhához nem
hasonlítható egyáltalán. Mindenfélét
meg lehet találni, az én kedvencem
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a tarisznyarák és a garnélarák. A
különböző nemzetek konyhái ezeket is másféle módon dolgozzák fel,
a japánok nyersen eszik a koreaiak
pedig grillezve.
- Mik a jövőbeli elképzeléseid?
- Van elképzelésem arról, hogy mit
szeretnék majd csinálni a jövőben.
Közvetlen és szociális vagyok, tehát
mindenképp szeretném, ha olyan
munkám lenne, ahol minél több
emberrel dolgozhatok. A középiskola alatt még legalább egy nyelvet
fel szeretnék venni és azt is anyanyelvi szintre fejleszteni. Jelenleg
az a legelső rövid távú célom, hogy
elvégezzem sikeresen a középiskolát.
Jelenleg több olyan munkaterület is
van, amivel majd szívesen foglalkoznék. Az egyik a turisztika, a másik
meg egy HR vagy PR pozíció.
Bóna Veronika

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
w w w. b a l a t o n f e l v i d e k i - i s ko l a .c o m

www.balatonfelvideki-iskola.com
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SPORTÉLET ANNO

Balatonfűzfőn
SPORT

Bár nem sok sportágat próbálgattam annak idején, hogy miért
a focinál maradtam meg, ma is rejtély. Rövid ideig birkóztam, teniszeztem, iskolában atletizáltam, kézilabdáztam.
Középiskolában tornáztam, de van egy sportág, amit „résztvevőként” soha nem próbáltam, ez pedig a kosárlabda.

T

án a számomra érthetetlen szabályok, vagy egyéb más, de a
kosárlabdát soha nem próbáltam.
Mindez azonban korántsem riasztott el e sportág nézőként történt
figyelemmel kísérésétől. A FAK meghatározó szakosztályainak egyike a
kosárlabda volt. Mivel a kezdeteknél,
- koromnál fogva - nem voltam jelen,
későbbi emlékeim alapján próbálom
ecsetelni a szakosztály működésének
eseményeit. Arra az időre emlékszem
szívesen amikor Tóth „Janika” edzősége alatt a csapat az NB II-ben szerepelt. A hazai meccseiket általában
vasárnap délelőtt, hogy a kézilabda
csapat mérkőzésével ne ütközzön
rendezték. Mindig jó délelőtti ráhangolódást jelentett a délutáni foci
meccsre. Focistáink rendre ott szurkoltak mérkőzéseiken, melyet aztán
délután visszakaptak. Így ment hoszszú éveken át. A csapatban sok olyan
fiatal pallérozódott, akik később a
legmagasabb osztályban is megfordultak. Egy-két név példaként: Csala
András és Márton, ifj. Gál Béla, Kontics Ferenc, Jáhny Csaba Szőcs Pál,
Horváth István, Horváth Krisztián,
Kertész Tamás, Novothny Ottó, Karácsony Tamás, Sipos Tamás, Pákozdi
Zsolt. De a helyben maradók is szép
sikert értek el. Volt azonban ennek a
sportágnak olyan esemény sorozata,
amely bennem, mint szurkolóban
14

örök kedves emlék marad. Ezek voltak, a hosszú éveken át minden év
augusztusában rendezett Kosárlabda
Balaton-bajnokságok.
Ezeken a rendezvényeken a magyar
kosárlabda sport krémje szerepelt. A
Bp. Honvédból Gyurasits, Gellér, a
MAFC-ból Gabányi, Újhelyi, Salgó,
a csepeli Losonczy, a BSE-ből Hegedűs, Kárász. Ezek kosaras berkekben
abban az időben olyan csengő nevek
voltak, mint a fociban velük egyidőben Albert, Bene, Mészöly és társaik.
Többször vendégszerepeltek külföldi
meghívott csapatok. Emlékszem egy
nyugatnémet (igen akkor még két
Németország volt) egyetemi csapat
színes bőrű játékosa milyen kuriózumnak tűnt. Jópofa, vidám fiú volt,
sokan keresték a barátságát. Abban az
időben egy Bp. Honvéd-MAFC döntő
a Balaton bajnokság igen sok nézőt
vonzó eseménye volt. De nemcsak
férfi, hanem női csapatok játékát is
csodálhattuk. Mi fiatal srácokként a
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rendezvény előtt már itt tartózkodó
lányok mellett legyeskedtünk. Különösen a Szolnoki VM csapatában játszó Cseh nővérek társaságát kerestük,
de az Alba Regiás és EGYT-s lányok
sem hagytak hidegen bennünket. Este
aztán zúgott a „hajrá Szolnok, hajrá
Fehérvár” a fűzfői éjszakában. Nekem
ezek az emlékek maradtak meg a
fűzfői kosárlabdából. De nem lenne
ildomos kihagyni az úttörő olimpiákon sikerrel szereplő fiatalokat, vagy
a sajnos csak rövid ideig működött női
(leány) csapatunkat sem.
Diósi Péter

Tavasz ízei egy mártásban,
azaz medvehagymás kucsmagomba-mártás fokhagymás
sült comb és karfiolos rizs
mellé.
Ezt a mártást nem csak fenséges
íze miatt szeretjük, hanem azért is,
mert előtte a hozzávalókat egy nagyot
sétálva az erdő kincseiként szerezhetjük be. A rizst a szokásos módon
elkészítettem. Egy nagy fej karfiol felét

Kedves Olvasók!
A Kelet-Balatoni Kistérségért nyilvános
Facebook csoport a térségben található
11 települést (Alsóörs, Balatonakarattya,
Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balaton-

lereszeltem és egy fél vöröshagymát
leaprítottam. Vajon kicsit megpirítottam a hagymát, majd a karfiollal úgy
10 percig pároltam. Nagyon enyhén
sóztam, mivel a rizsbe is tettem sót.
Majd összekevertem a rizzsel. A szeletelt malaccombot sóztam, borsoztam
és vajon, olíva olajon áttört fokhagymával jól átsütöttem.
A húsról maradt zsiradékba a megmaradt fél vöröshagymát, 7-8 szál
medvehagymát ledarálva elkezdtem

pirítani. Közben a 10-15 db hegyes
kucsmagombát felszeltem és a hagymákhoz raktam, majd 2 dl alaplével
felöntöttem. 20 percig hagytam lassú
tűzön fődögélni, majd 150 dl főzőtejszínnel besűrítettem. Érdemes kóstolni, én még utána sóztam egy picit.
Figyelem! Amennyiben a receptet
kucsmagombával készítjük, fontos tartani a 20 perces hőkezelést.
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.

fűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs,

Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága, Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca
2., Telefonszám: (88) 590-625.

Küngös, Litér, Szentkirályszabadja) fog-

Posta I., Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2., Telefonszám: (88) 451-880.

lalja magában. Célunk, hogy a városok,

Posta II., Balatonfűzfő, Béke tér 1. Telefonszám: (88) 586-210.

községek híreiről, rendezvényeiről idő-

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

ben értesüljenek, egyben bemutatkozzanak a vállalkozások is.
A csoportba bárki tud posztolni. Tegyenek fel fotókat, információkat, oszszák meg velünk ügyes-bajos dolga-

Orvosi ügyelet-Egészségház Balatonalmádi, Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 2-4.
Telefonszám: (88) 412-104.
Balaton Gyógyszertár, Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 20. Telefonszám: (88) 610076.

ikat. Ha lehetőségünk van, segítsünk

Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft., Balatonalmádi, Rákóczi utca
43. Telefonszám: (88) 438-688.

egymásnak! Célunk, hogy egy pozitív

PR-Telecom, Balatonfűzfő, Balaton körút. 4. Telefonszám: 1231, (45) 655-555.

szemléletű csoport működjön ebben a

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Technikum és
Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonfűzfő, Nike körút 2/3. Telefonszám: 30-606-61-76.

gyönyörű kistérségben. A trágár, személyeskedő posztokat, kommenteket
töröljük! Amennyiben még nem tagja a
csoportnak, kérjük lépjen be, hívja meg
ismerőseit! Köszönjük szépen!
Szendi Péter
adminisztrátor

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája, Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca
15. Telefonszám: (88) 451-872.
Balatonfűzfői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefonszám: (88) 451-051.
Támasz Idősek Otthona, Balatonfűzfő, Gagarin utca 22. Telefonszám: (88) 450-460.
Temetkezés Balatonfűzfő, Kegyelet 2000 Kft., Balatonfűzfő, Balaton körút 20., 0-24
órás ügyelet. Telefonszám: (88) 428-838, 20-355-54-11.

Iránytű - polgári közéleti havilap. Kiadja: BANONA, 8184. Balatonfűzfő, 8184. Nike krt. 2/3. Felelős kiadó: Bárdi Farkas János. Főszerkesztő: Szendi Péter.
Telefon: 06-30-530-3466, E-mail: szerkeszto@balatoniranytu.hu). Lapzárta: minden hónap 15-e. Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő,
Szállás utca 4. Felelős vezető: Tóth Zoltán. Terjeszti: Magyar Posta Zrt. ISSN 2732-267X
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KÖZÉRDEKŰ

FŰZFŐ ÍZEI

FOTÓSAROK: FŰZFŐ NÉGY ÉVSZAKBAN

STRENNERNÉ
SIMON VERONIKA
Balatonfűzfői fotós, aki már több,
mint 10 éve fotózik. Legyen szó digitális vagy filmes fényképezőgépről, ezek
többek neki, mint munkaeszközök, az
élete részei, amikkel megmutathatja
úgy maga körül a világot, ahogyan ő
látja. Jobban szereti fekete-fehér fotókkal kifejezni magát, de mivel minden
évszaknak meg van a saját hangulata,
így a színes fotóival is át tudja adni
azokat az érzéseket, amiket ő érzett
akkor, amikor a fotó készült.

