Kistérs

IRÁNYTŰ

polgári közéleti havilap

let-Balato
e
K

istérség
ni K

2021. MÁJUS
1. ÉVFOLYAM
5. SZÁM

ÉLETE A CSALÁD, A TANÍTÁS
ÉS A CSILLAGÁSZAT
beszélgetés
Kocsis Antallal

A SPORT ÉS AZ ÉRTÉKTÁR JÓL
MEGFÉR EGYMÁS MELLETT
BALATONFŰZFŐN

A Rózsaszín álom sikert aratott
a tortaszépségversenyen

SÉRÜLT MADARAT,
FIÓKÁT TALÁLTAM.

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

Cui prodest?

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

VÁROSUNK

(Kinek az érdeke?)
Hogy miért költöztünk Balatonfűzfőre? Hogy miért indultam
polgármesternek Balatonfűzfőn? Mi motivált? Kérdések sora fog
következni, amit a legjobb tudásommal fogok megválaszolni az
alábbiakban egy jobbító szándék reményében.
A válaszom részben az lehetne, hogy
a jogos érdekeimnek a megvédése.
De ez így nem kerek, és nem teljesen
egész. Miért csinálom és miért nem
hagytam abba, zártam be az iskolát?
„200 apró indokom volt” rá. Vegyük
a Balatonfűzfői Hírlap legutóbbi számát. Kiadója szerint csak két oktatási
intézmény létezik. HOL VAN AZ
ALAPÍTVÁNYI ISKOLA, A HARMADIK? - kérdezhetné a Tisztelt
Olvasó? Ezek szerint a balatonfűzfői
önkormányzat életében sehol. A mi
iskolánkban is voltak nyolcadikos és
érettségiző, végzős diákok is. Innen
jön a kérdés, hogy miért nincs helye,
egy nemzetközi eredményeket elért
iskolának Balatonfűzfő életében? „Az
agy nem kizárólagos forrása az érzelmeknek” (Dr. David Paterson), de én
hozzátenném, hogy az értelemnek
sem mindig. Jön a következő kérdés
az olvasótól: Bárdi miért támadja a
polgármester asszonyt? Nem támadom, csak nekem is kérdéseim vannak,
ami kapcsolatos azzal, hogy miért
kerültünk Pécselyről Balatonfűzfőre.
A választ a pécselyi Németh Zoltán
okleveles közgazdász adja meg, hogy
mi is történt Pécselyen az alapítványi
iskola és az önkormányzat körül. Aki
kíváncsi rá, elolvashatja a hivatalos
honlapomon. Innentől lezártnak is
tekinthetném az ügyet, de van pár
megválaszolatlan kérdés számomra,
ami akár érdektelen is lehetne, ám a
fűzfői helyzet szempontjából fontos
„apróság”.
Kinek lehet az érdeke, hogy a jegyző
Pécselyről egyenesen Balatonfűzfőre
került áthelyezésre? Kinek lehet az
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érdeke a személyem és az iskola lejáratásában résztvevő „esélyegyenlőségi
koordinátor” és segítői Balatonfűzfő
életére nyomást gyakoroljanak? Kinek
az érdeke lehetett az, hogy engem és a
hozzám tartozó embereket kitiltották
a balatonfűzfői csoportokból, azokat
pedig, akik a rendzavarást csinálták,
egytől egyig, a mai napig bent hagyták, vagy maguk működtetik azt?
Hogy miért indultam polgármesternek
Balatonfűzfőn? Eszemben sem volt,
amíg a pécselyi jegyző Balatonfűzfőre
nem szerződött a véletlen okoknak
sorában. Miért kerülnek elő olyan
emberek itt Balatonfűzfőn, akik Pécselyen is támadtak? Az is kérdés,
hogy mernek nekimenni egy oktatási
intézménynek egyesek, miközben a
törvény ezt taxatíve megtiltja? Hogy
lehet az, hogy az erkölcsi gátak sem
akadályozzák őket? Ezeknek az alakoknak nem számítanak a kiskorú
gyermekek, nem számítanak a pedagógusok, nem számítanak a kialakult
egzisztenciák, leendő életek. Jöhet az
idézet: „Cui prodest?” (Kinek az érdeke?) Ha valaki nem bátorítaná őket a
háttérben, bizonyára nem mernék a
sorozatos törvénysértéseket elkövetni.
De a kérdésre mindenki saját maga
próbálja megadni a választ, mert a sok
válasz között ott lesz az igazság is.
Kedves Olvasó! Szeretem a hazámat,
szeretem a családomat, és szeretem
Balatonfűzfőt, ami otthont adott számomra. Csak egy érdekel, hogy mint
az általam fémjelzett iskolában, rend,
fegyelem, béke és a legfontosabb a tudás legyen. Igen, ezek a gyermekek és
a szüleik is eltérnek az átlagtól. Igen,
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ezek a gyermekek többen Magyarország jó tanulói, sportolói, művészek és
tudós palánták. Igen, ezek a gyermekek úgy tudják ezt elérni, hogy kizárólag kiscsoportos, személyre szabott
oktatásban részesülnek. Igen, mert
nálunk a szülő felelőssége is a gyermek
oktatása, nem kizárólag az államé és
az intézményé. De mondhatnám a
gyermekbarát oktatást, mondhatnám
a magas színvonalú oktatást, és mondhatnám a szülői képzési programunkat
válaszul arra, hogy nincs is alapítványi
iskola Balatonfűzfőn egyesek szerint.
A törekvésünk is azonos a magyar
állammal, miszerint a nagy és jó nevű
egyetemek mind alapítványi fenntartásba kerültek. Nagyon örülök annak,
hogy tevékenységemmel elértem a
célomat, kialakult egy versenyhelyzet,
ami motiválja a város vezetését arra,
hogy egyre minőségibb színvonalú újságot adjon ki, és ezzel emelje Balatonfűzfő nívóját. Gratulálok a szerkesztőbizottságnak. Mindemellett a fenti
problémák miatt, ezennel felajánlom
segítségem Szanyi Szilvia polgármester
asszonynak, hogy a közösségi kommunikáció területén működjünk együtt.
Javaslom, hogy állítson fel egy külön
tanácsadó testületet az úgynevezett
ellenzéki oldalról, hogy meg tudja
hallani mások véleményét is, hogy ne
a Facebookon értesüljön arcnélküli és
nemtelen alakoktól a város ügyeivel
kapcsolatban, hogy városunk egyre
jobb helyzetbe kerüljön. Mert szeretem Balatonfűzfőt.
Bárdi Farkas János

Élete a család, a tanítás és
a csillagászat
PORTRÉ

Mióta tanít az alapítványi iskolában,
miért szeret itt lenni?
A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában három éve tanítok. Természettudomány, természetismeret,
biológia, földrajz tantárgyakat. Nagyon
örülök, hogy itt lehetek, itt taníthatok,
igazán jól érzem magam az iskolában a
tanulók és a kollégák között. Elmondhatom, hogy örömmel jöttem, amikor
visszatérhettem Balatonfűzfőre, hiszen
előtte is itt tanítottam 23 évig a Jókai
Mór Általános Iskolában, itt kezdtem
a tanári pályámat. A BWM-ben nagyon tetszik az iskola szellemisége, a
családbarát, gyermekbarát szemlélete,
a hagyományok tisztelete. Itt is kiváló
kollégákkal taníthatok együtt, itt is sok
új tapasztalatot szereztem, tanultam.
Mit tart fontosnak, mit kell a mai gyerekeknek megtanulniuk?
Az általános iskola, gimnázium,
szakiskolák, egyetemek megadják az
alapokat, hogy milyen irányban és
hogyan haladnak tovább, az már rajtuk
múlik, hogy ki tudják-e bontakoztatni
azt, amiben tehetségesek és szeretnének
elérni. A mai gyorsan változó világunkban fontos, hogy meg tudják különböztetni a jót és fontosat a rossztól
és károstól. Sajnos nehéz lehet sokszor
eligazodni, hogy mi a jó és helyes, de ha
a szülők, nagyszülők, tanáraik példáit
figyelik, az segítségükre lehet a helyes
döntésekben. Ne feledjék, honnan indultak, honnan jöttek, bárhová is kerülnek életük során. Szeressék családjukat,
szüleiket, hazájukat, szűkebb közösségüket, igaz barátaikat. A csillagászat
és a természettudományok, természet
megismertetése a szívügyem. Hiszem,
hogy ezen ismeretek megismertetésével, megszerettetésével jobban el tudják
helyezni magukat ebben a bonyolult és
sokrétű világunkban, ugyanakkor rájöhetnek, hogy nem csak lefelé, a Föld felé
lehet pillanatani, hanem az égbolt felé
is. Rájöhetnek, hogy milyen parányiak
vagyunk itt a mi kis és nagy problémáinkkal. Talán így jobban értékelik a
jót, a lényegeset, kicsit szerénységre és
türelemre tanítja őket.

Kocsis Antal a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola és Gimnáziumban (BWM) három éve tanít, természettudományt, természetismeretet, biológiát és földrajzot. A
család és a tanítás mellett az élete a csillagászat.

Mivel foglalkozik még a tanítás mellett?
A család és a tanítás mellett az életem
a csillagászat. Már egészen kisgyermek
korom óta érdekel a csillagászat, elvarázsol a csillagos égbolt látványa, az
Univerzum megismerése. Mesélik, hogy
sötétedéskor fogtam nagynéném kezét
és kértem, menjünk és nézzük a csillagokat. Az élmény mai napig velem van,
mesélt a csillagokról, a csillagképekről
és a hozzájuk kapcsolódó legendákról.
Anyai nagypapám nagyon művelt és olvasott ember volt, sokat mesélt, tanított
csillagászati ismeretekre és ismertette az
éppen aktuális űrkutatási eredményeket. Az egyik könyvben megtaláltam
Dr. Kulin György csillagász professzor
úr, a budapesti Uránia Csillagvizsgáló
igazgatójának címét, írtam egy érdeklődő levelet. Saját kézzel írt válaszlevelet, útmutatást, csillagtérképeket és
optikákat kaptam, amelyből elkészí-

tettem első távcsövemet. Később egyre
komolyabb optikákhoz jutottam, egyre
többet tanultam. 1989 óta vagyok a Magyar Csillagászati Egyesület Hold-megfigyelési szakcsoportjának vezetője.
Több lencsés és tükrös távcsövem is
van, amelyekkel komoly megfigyeléseket végzek, főleg a kettőscsillagok
pozíciómérését és a változócsillagok fényességmérését. Több hazai és külföldi
csillagászati egyesületnek vagyok tagja.
2012-ben megnyílt a felújított Balaton
Csillagvizsgáló, amelynek a szakmai
vezetője vagyok. Fő feladatunk itt, hogy
minél több látogatónak megmutassuk
a csillagos égbolt szépségeit a távcsöves
bemutatások során egy modern 30
centméter átmérőjű gyári távcsővel.
Emellett hazai csillagászati kiadványokba cikkeket írok, valamint publikálom
megfigyelési eredményeimet.
Bóna Veronika

IRÁNYTŰ - POLGÁRI KÖZÉLETI HAVILAP

3

„Jöjj Szentlélek…!”

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

HITÉLET

Ha megkérdezünk valakit, hogy melyik a legnagyobb egyházi
ünnep az év folyamán, sokan a Karácsonyt említik meg elsőként. Pedig ünnepeink középpontjában a Húsvét áll, hiszen ami
Karácsonykor elkezdődött Jézus születésével, az a Szentháromnapon teljesedett be.
Krisztus azért született erre a világra, hogy szenvedése, kereszthalála, és
feltámadása által megváltson minket.
Nyilvános működése során tanítványokat gyűjtött maga köré, hogy
lássák csodatetteit, hallják tanítását,
és megerősödjenek a benne való hitükben. Azonban látjuk, hogy ez nem
ment olyan könnyen. Az apostolok is
sok mindent nehezen értettek meg Jézus szavaiból, különösen, amikor előre
megmondta nekik, hogy mi vár rá.
Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Jézus megígéri
övéinek, hogy eljön majd a Vigaszta-

ló, aki megerősíti és eszükbe juttatja
mindazt, amire tanította őket. Pünkösd az Egyház születésnapja is. Isten
Szentlelke vezeti az Egyházat mind
a mai napig mindazok által, akiket
kiválasztott az Ő szolgálatára. De a
Lélek nem csak a papokat, szerzeteseket segíti, hanem minden Krisztushívőt, különösen, ha részesült a Bérmálás Szentségében, vagyis elnyerte a
Szentlélek hét ajándékát: Bölcsesség,
Értelem, Jótanács, Tudomány, Lelki
erősség, Jámborság, Istenfélelem.
Napjainkban gyakran előfordul,
hogy nehéz döntéseket kell hoznunk.

Sok információ ér bennünket, melyek
hatással vannak ránk. Eldönteni valamiről, hogy igaz, vagy hamis nem
könnyű feladat. Éppen ezért nagyon
nagy szükségünk van nekünk is a
Szentlélek megerősítő, megvilágosító,
megszentelő kegyelmére. A liturgiát
mindig áthatja a Lélek jelenléte, Pünkösd vasárnap azonban különösen is
Rá figyelünk, eljövetelét kérjük. Kérjük
hát, és engedjük, hogy átformáljon,
és egyre inkább krisztusivá tegyen
bennünket!
Laposa Norbert
plébános

Ahol a Lélek jelen van
Jézus így szólt „Én is azt
mondom nektek: kérjetek, és
adatik nektek, keressetek, és
találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres,
talál, és aki zörget, annak
megnyittatik. Melyik apa az
közületek, aki fiának kígyót
ad, amikor az halat kér tőle,
vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz
létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ad mennyei
Atyátok Szentlelket azoknak,
akik kérik tőle.” (Lk 11,9–13)
4
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Pünkösd a legtitokzatosabb ünnep.
A Szentlélek ünnepe ez, aki láthatatlan
és megfoghatatlan, behatárolhatatlan
és befolyásolhatatlan. Nem látható,
közvetlenül nem érzékelhető, emiatt
általunk nem megragadható, és így
nem tudjuk befolyásolni sem, hogy hol,
mikor, kivel és kiben működjön. Titokzatos a jelenléte, a működése, hogy mikor és hol van jelen, ezért kérdés lehet,
hogy közöttünk, bennünk jelen van-e?
Onnan tudhatjuk meg, hogy igen, jelen
van, hogyha megnézzük, mi jellemző
arra az állapotra, amikor nincs jelen?
Mi van akkor, ha hiányzik?!
Hasonló ez ahhoz, ahogyan az egészséggel vagyunk. Természetes, ha megvan, és így szinte észre sem vesszük
a jelenlétét. Viszont rögtön érezzük

Pünkösd

Lelkészi tanításként gyakran lehetett
hallani: „Hiába született meg számodra
Jézus a júdeai Betlehemben, ha nem született meg a szívedben!” A tanítványok
igazán közel álltak Jézushoz. Hallották
tanításait, látták életpéldáját, tanúi lehettek megannyi csodatételének. Mégis,
amikor jöttek a Nagyhét eseményei,
egy közülük elárulta, másik háromszor
megtagadta, a többiek ugyancsak gyáván szétszaladtak. Pedig előtte milyen
bátornak gondolták magukat! Csúfosan
kudarcot vallottak. Hát ilyen állapotban
lévő csoportot elküldhetett volna Jézus
a misszióba? Ilyenek voltak és ilyen az

fontosságát és értékeljük akkor, ha egy
betegség megrontja azt! Ha például
légszomjam lesz, és nehezen veszem a
levegőt, esetleg géppel kell lélegeztetni,
vagy ha magas lázam van, és eddig
nem tapasztalt, elképesztő fáradtság
vesz erőt rajtam. Ekkor értékelem
igazán azt az időt, amikor a lélegzetvétel még észrevétlen volt, annak
természetessége miatt! A Szentlélek
jelenlétét is akkor látjuk és értékeljük
igazán, amikor a hiányát érezzük. Mi
van akkor, ha nincs jelen Ő? A Lélek
jelenléte nélkül nincs egyház, nincs
gyülekezet. Nélküle az igehirdetés csak
az emberi bölcsességek tárháza, versek,
élmények, érdekes történetek sora. Ha
nincs jelen a Lélek, akkor közöttünk
vetélkedés, önzés, irigység üti fel a
fejét, lábra kap a susmus, a hazugság,
a kétértelműség, az elbizonytalanítás,
a félelem, a rosszhír- és gyűlöletkeltés.
Jézus azt mondja, kérjetek Szentlel-

ember ama felülről való erő, Szentlélek
nélkül. Gyáva, a nehéz helyzetekben
megalkuvó, szorító külső körülmények
hatására megfutamodó. Hiába a külső, látványos vallásosság, minden jó
szándékú igyekezet is kudarcra van
ítélve. Jézus azt mondta nekik: várjatok,
maradjatok együtt, eljön számotokra a
felülről jövő Szentlélek áldás, az majd
felbátorít, alkalmassá tesz az emberi
erőt meghaladó feladatok véghezvitelére és veletek marad. És így is történt:
a kis tanítványi csapat erőt nyert és
megváltoztatta az emberi történelmet.
És ez a szabály számunkra is mérvadó!
Csak a Szentlélek által működtek és
működhetnek történelmet formáló események. Mai világunk emberisége csak

ket! Szavában arra biztat bennünket,
úgy kérjünk, ahogy a gyermek kéri
édesapját, hogy adjon neki enni. A
szülő iránti bizalom alapján kér a
gyermek, az apa pedig, nem kétséges,
hogy adni fog. Mi is így legyünk, így
vagyunk Istennel, az Atyával – biztat
Jézus. Mi emberek is tudunk adni
jót gyermekeinknek, pedig mi sok
hiányossággal és rossz tulajdonsággal
rendelkezünk, mennyivel inkább ad
Isten, aki tökéletesen jó, tiszta, hibátlan. Kérjünk bizalommal, bátran, és
találunk, zörgessünk, és megnyittatik!
Isten, az Atya ad nekünk Szentlelket.
És ahol jelen van a Szentlélek, ott az
élet, a szó és a tett Istenről szól, Őt
hirdeti; ott hit, szeretet, megértés,
őszinteség, nyíltság, igazság és egyértelműség van. Jöjj, teremtő Szentlélek,
járj át, és teremts újjá bennünket!

emberi hatalomtól, a tudománytól és a
gazdasági fejlődéstől remél egy szebb
jövendőt. És csúfos kudarcok sorában
vergődik világunk. De van örömüzenet!
A Pünkösd, a Szentlélek kitöltetése nem
csak egy, a régmúlt idők homályából
felcsillanó esemény volt, hanem a ma
legáldottabb, személyesen megszólító
eseménye lehet! Isten Szentlelke által
ma is munkálkodik. Figyeljünk oda
ennek életünket érintő jeleire.
Vágyat ébreszt szíveinkben a vele való
találkozásra. Közelebb visz bennünket
Igéjének megértéséhez. Önismeretre,
bűneink felismerésére vezet bennünket,
majd felébreszti bennünk a vágyat, hogy
megszabaduljunk céltévesztett állapotunktól. Ez egy fajta Jézus élményhez
vezet bennünket, vele való lelki találkozásra. E találkozáskor felismerjük
az ő tökéletes igazságát, tisztaságát és
szentségét. Amaz első Ádám bűneset
előtti állapotát, amelynek fényében
meglátjuk saját életünk torzulásait és
átéljük a bűn súlyát, amelyből emberi
lehetőség szerint nem látunk szabadulást. Lábai elé hullunk bűnbocsánatért
esedezve. Aztán ő feloldoz, hatalmasan, szívünket megtölti a szabadulás
örömével. Új emberekké válunk. Ekkor
életünk legnagyobb lehetősége adatik
számunkra: vele maradhatunk és napról napra az ő társaságában vághatunk
neki életutunk elkövetkező eseményeinek. Megszűnnek félelmeink, eltűnnek
szorongásaink, mert innentől kezdve
megtapasztalhatjuk, hogy velünk az
Isten, és Szentlelke bennünk lakozik,
aki folyamatosan erőforrást jelent minden feladataink véghezviteléhez. Adja
Istenünk, hogy ez a felülről való áldás
legyen osztályrészünk, ez a Pünkösd!

Isó Zoltán

Kovács Attila

evangélikus lelkész

nyugalmazott református lelkész
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HITÉLET

Egyházi ünnepeink sorában, a karácsonyi és húsvéti ünnepek
mellett, szinte jelentéktelennek tűnően húzódik meg Pünkösd,
a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Pedig személyes életünk
legdöntőbb változásáról szólhat.

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

LELKI EGÉSZSÉGÜNK

N Y ITOGATÓ Covid alatt/után/közben

De mit is? A szabadságot!- hangoztatjuk. De mi volt ez a szabadság?
Ahányan vagyunk annyiféle módon
élünk szabadon. Vagy korlátok között!
De ahhoz nem kell a vírus! Mivé lett a
szabadság? Mérhetetlen fogyasztássá?
A bevásárlóközpontok kínálta árudömpingben való átláthatatlansággá?
Ki tud nagyobb, gazdagabb bulit szervezni baráti kapcsolatokká? Csak a
külföldön, lehetőleg a legegzotikusabb
helyeken megélt nyaralásokká? Felszínen megélt semmitmondó dolgokká?
Vajon mit hozott, mit változtatott ez a
már több mint egy éve tartó kényszerű
együttélés a vírussal az életünkön?
Semmit? Sokat? Néhány dolgot?
Elengedtünk olyan dolgokat, amelyekhez már csak azért ragaszkodtunk,
mert nem volt más? Vagy nem is
voltunk hajlandóak észrevenni eddig,

Elgondolkodom… Már több mint egy éve élünk együtt. Covid
és mi. Alkalmazkodunk hozzá, félünk tőle, védekezünk ellene, harcolunk vele, menekülnénk előle, nyitunk és zárunk,
jelenléttel tanítunk, s ha kell, átlépünk az online világba,
tervezünk, majd újratervezünk, oltatunk és nem oltatunk, de
legfőképp a régi életünk után sóvárgunk, s alig várjuk, hogy
visszakapjuk azt.
hogy van más? Mertünk változtatni
azokon a helyzeteken, kapcsolatokon,
amik már nem szolgálták a fejlődésünket, vagy egyenesen romboltak
bennünket? Észrevettük, hogy mennyi
szeretet vagy épp annak az ellenkezője
van jelen az otthonunkban? És ha igen
kezdtünk ezzel valamit? Mertünk
netán még jobban szeretni?
Észrevettük, hogy iskolás gyermekünk mennyi mindent képes önállóan
elintézni? Hogy mennyi felelősségérzet van benne? Hogy tanul, pedig senki sem noszogatja érte? Vagy pont az
ellenkezőjére kellett rádöbbennünk?
Megfigyeltük pici gyermekünket,
amint épp felfedezi az életet? Megértettük lázadó kamaszunkat, akinek
az otthon fogsága egyenesen börtönné

vált? Vagy épp az ellenkezője történt?
Végre volt időnk „megismerni” egymást?
Észrevettük, hogy a párunknak
mennyi jó tulajdonsága van, amit
eddig nem is tapasztaltunk meg? Vagy
ennek épp az ellenkezőjére kellett rádöbbennünk. Felfedeztük egyáltalán
azt, hogy mi magunk is létezünk?
Megláttuk azt, hogy hogyan működünk? Rádöbbentünk, hogy szülők
vagyunk? Hogy a szüleink gyerekei
vagyunk? Hogy a párjaink párjai
vagyunk? Vagy éppen nem? Megtapasztaltuk, hogy hogyan reagálunk a
kihívásokra? Hogyan tudjuk megszervezni és kézben tartani a családot?
Vagy mennyire nem? Rádöbbentünk
az elmúlt egy évben, hogy az élet mely
területein vagyunk erősek, és melyeken van javítanivalónk? Megéltük a
történéseket, vagy átszáguldottunk
rajtuk? Vállaltunk felelősséget magunkért, vagy nem? Elgondolkodtunk
azon, vajon miért „zárt be bennünket
ez a vírus”? Vagy nem? Így vagy úgy,
de mindannyiunkra hatással voltak
az elmúlt másfél évünk történései,
tapasztalatai, megélései. Akár hogy
is, de nincs már „régi életünk”. Szabadságunk viszont van. Abban, hogy
válasszunk. Mert MINDIG minden
helyzetben VAN VÁLASZTÁSUNK. S
ha nem választunk, az is egy választás.
Mi lenne, ha választanánk?
Antal Zsuzsanna
kineziológus
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Ilyenkor előfordul, hogy a földön madárfiókát látunk, esetleg a kis tollgombócok egy-egy bokor ágain hangoskodnak. Sok esetben ezek a fiatal madarak
elhagyatottnak vagy sérültnek tűnnek.
Ilyenkor sok aggódó madárbarát kétségbeesetten próbálja „megmenteni” ezeket
a fiókákat. Ebben az időszakban rendkívül megszaporodnak a telefonhívások
Igazgatóságunk felé.

MIT TEGYÜNK EZEKKEL
A FIÓKÁKKAL? BIZTOS,
HOGY BAJBA JUTOTT?
Tudomásul kell vennünk, hogy az
énekesmadár fiókáknak több mint a
70%-a elpusztul, ez a természeti folyamatoknak a szerves része. Tudnunk
kell, hogy a természetben vannak bizonyos természeti törvények. Ezeket
a törvényeket nekünk tiszteletben kell
tartanunk, bármennyire is kegyetlennek tűnnek. A madarak ezekkel tisztában vannak és mindent megtesznek
az ellensúlyozására. Például egy fekete
rigónak nem véletlen, hogy másod-, sok
esetben harmadköltése is van. Korai
fészekelhagyás általában csak emberi
beavatkozás vagy viharos időjárás kö-

Sérült madarat, fiókát találtam.

MIT TEGYEK?
vetkeztében történhet. Ebben az esetben a kiesett, csupasz vagy tokos fiókákat helyezzük vissza a fészekbe. Ha
nem látjuk a fészket, tegyük egy kicsi
vesszőkosárba, erősítsük fel egy faágra
a szülők meg fogják találni. Ezekre a
madárfiókákra a legnagyobb veszélyt
a házikedvencek jelentik (különösen
a macskák), igyekezzünk ezeket távol
tartani. Amikor az énekesmadár fiókák
maguktól elhagyják a fészküket, még
gyámoltalanok, alig vagy egyáltalán
nem tudnak repülni. Ez egy teljesen
természetes folyamat náluk, legtöbbször egy bokor aljában vagy egy faágon
várják a gondoskodó szülőket, akik etetik és óvják őket. Ilyenkor válik a család
szociális közössége rendkívül fontossá,
a fiatalok a szülői mintát látva megpróbálnak alkalmazkodni az összetett környezeti hatásokhoz. Az ilyen fiókákat
nem kell megmentenünk, nem árvák.
Ezt a leggondosabb, legszakszerűbb
emberi ellátás sem tudná biztosítani.
Arról nem is beszélve, hogy lehetetlen
olyan változatos étrendet biztosítanunk
a fiókáknak, mint a felnőtt madarak
tudnának, ami így fejlődési problémákat
okozhat (toll-, és csontnövekedésnél).

AKKOR SEMMILYEN
ESETBEN SEM KELL BEAVATKOZNI?

Ha sérült, lógó szárnyú, vérző, bármilyen korú madarat találunk, segítenünk kell. Azonban jó, ha tudjuk,
hogyha a macska megfogta a madarat,
a fogaival, nyálával olyan kórokozókat

juttatott be, ami miatt a legtöbb madár
menthetetlen. Nem csak énekesmadarakkal találkozhatunk, hanem más
rendbe tartozókkal is: baglyokkal és
más gyakoribb ragadozókkal (karvaly,
egerészölyv), vagy fehér gólyával. A
kiesett fehér gólya fiókát az áramszolgáltató segítségével vissza tudjuk tenni
a fészekbe. Előfordul, hogy autónknak
repül egy-egy ragadozó madár, sok
esetben ezek menthető madarak, csak
enyhe agyrázkódást kaptak.

KIT ÉRTESÍTSÜNK EBBEN
AZ ESETBEN?

A leggyorsabb, ha mi magunk el
tudjuk vinni a legközelebbi madármentő állomásra. Veszprémben a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és
Természetvédelmi Mentőközpontba
érdemes szállítani, vagy Sukorón a
Vadmadárkórházban kaphatnak szakszerű ellátást (van székesfehérvári átvevőhelyük is). Ha szakmai segítségre
van szükségünk, vagy nem tudjuk
eljuttatni a mentőpontok valamelyikére,
keressük a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóságot (www.bfnp.hu/hu/
termeszetvedelmi-orszolgalat-1). További információkat olvashatunk a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület alábbi oldalán: www.mme.hu/
madarmentes).
Írta és fényképezte:
Szentmiklósi-Nagy Kornél
Természetvédelmi őr
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
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KÖRNYEZETÜNK

A szokatlanul hideg áprilisunk után az egyre melegebb
nappalokkal és éjszakákkal
visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. Lakókörnyezetünkben előforduló madárfészkek többségében eddig
még csak tojások voltak, de
májusra a fiókák már a fészekben nevelkednek, vagy épp
kirepülnek.

Kedves Bea, kedves János, kedves tanári kar!
Máthé András, amikor
elkészítette a baglyot.

szetartozást sugárzó, szeretetteljesen
bíztató fogadtatásotokkal, üzentétek, hogy nem vagyunk „árvák”.
A két iskolai év alatt továbbra is

ISKOL A

folyamatosan átéltük a nemzethez
tartozás élményét. Elsősorban a
magyar és történelem tananyag által

Anyák napi

köszöntés

az iskolában

ért impulzusok, és a vizsga időbeni
találkozások és barátságok kapcsán.
Így már egyértelmű, hogy Andris
magyar nyelvből és történelemből is
kitűnt a középiskolában. Kell-e nagyobb elismerés a tanártól, amikor

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

kis segédként, a többiek ösztönzéséAndris középiskolai tanulmányainak

re, maga mellé emeli a diákot? Ezen

első féléves állomásához érkezett.

a ponton nagy szerepe volt a projekt-

Ezen félévzáró örömteli eredményei,

munka elsajátításának is.

számvetésre ösztönöztek, amit enge-

Köszönöm mindannyiótoknak a

delmetekkel megosztok veletek is.

nemzeti identitástudat átadását,

Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy

amit mi sem bizonyít ma jobban,

hálámat, fejezzem ki munkássá-

hogy alig 16 évesen értékként tekint

gotok fő erényvonala a nemzeti és

a saját magyarságára. Nem utolsó

keresztény – kulturális értékrend

sorban én is köszönök minden szé-

nevelése-oktatása iránt, ugyanakkor

pet, kedvességet, szeretetet, nemzeti

Tanulóink is nagy készülődésben

arra kérjelek, bármilyen nehézséggel

hovatartozás tudatomban való erő-

voltak április végén, mikor anyukáik-

találjátok magatokat szembe, ne

södést, amivel barátságotok segí-

nak ötletes, kreatív üdvözlőkártyákat

engedjétek, hogy a haza, keresztény-

tett, és azáltal gazdagodtam, hogy

fabrikáltak a tanórákon.

ség, család, fogalmak bármi mögé

édesanyaként kísérhettem a gyereket

Több fajta készült, hiszen nemcsak

szorulhassanak.

tanulmányaiban.

az édesanyák, hanem a nagymamák

Andris döntését tiszteletben tartva,

Isten áldja és, jutalmazza a nemzet

is kapnak meglepetést. A kézműves

otthonától 2oo km-re Erdély szívé-

javára kifejtett munkátokat!

ajándék azért szép, mert egyedi,

ben, a gyulafehérvári várban folytat-

Hálával, és baráti szeretettel,

és sokkal nagyobb öröm, ha azt

ja most középiskolai tanulmányait.

Máthé Katalin

gyermekünk készíti. Sok szülő gyűjti,

Első féléves tanulmányi eredménye:

Székelyudvarhely, 2021.04.18.

félreteszi ezeket, és mikor évekkel

ösztöndíjas osztályelső. Először a
korához viszonyított kiemelkedő
céltudatosságával, önállóságával,
időbeosztásával, hívta fel magára

később előkerülnek, megmelengetik
Az elkészült bagoly, mely az iskola főbejárata
mellett található.

a szívüket. Elég csak rápillantani, és
eszükbe jut a kedves pillanat, május
első vasárnapján.

elöljárói figyelmét, ami egyértelműen

A kreatív meglepetésen felül a gyer-

az egyéni munkarendben eltöltött 2

mekek verssel és énekkel is készül-

év eredménye. Ez iskolátok másik

tek. Volt, aki virággal is kedveskedett.

kiemelkedő tartópillére!

Egy orgonabokorról leszedett virág

Ennek a két fő vonalnak összefonó-

vagy egy kirándulás alatt gyűjtött me-

dásával, élve a technikai lehetősé-

zei csokor hatalmas örömet tud okoz-

gekkel, teremtettétek meg számunkra

ni. A mi kisdiákjaink papírszívekkel és

is nemzeti identitástudatunk gyógyí-

virággal díszítették a képeslapjaikat,

tását, erősödését. Már a beiratkozás

melyeket a fotón megtekinthetnek.

napján, amikor mi idegen, félszeg

Kárpáti-Beneda Ágnes

érzésekkel telítve megjelentünk, ösz-
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A szerelem az akrobatikus
rock and roll és a tánc iránt a
mai napig töretlen. Ez a sportág jelenti nekem a mindent, az
életet, a szabadidőt, a munkát,
az adrenalint, a barátokat, a
közösséget, az aktív mindennapokat, az egészséges életformát, és a
lehetőséget a kreativitásom kibontakozására – meséli Virág a Kid Rock and
Roll SE vezetője, miközben mutogatja
azokat a kupákat, érmeket melyeket
kapott. Háromszoros magyar bajnok,
köztársaságkupa győztes volt formációs
kategóriában, illetve regionális bajnok
és ranglistavezető páros kategóriában
többször is. A saját eredményei helyett
tanítványai sikereit emelné ki, mert
ezekre sokkal büszkébb. Az egyesület
2006. május elsején alakult. Fő profilja az
akrobatikus rock and roll. E mellett foglalkoznak színpadi látványtánc, pompon tánc, musical tánc, show, páros- és
divattánc oktatásával is. Az elmúlt évek
során több dobogós helyezést értek el az
országos bajnokságokon. Világkupák és

IDÉN LESZ 15 ÉVES

a Kid Rock and Roll SE

ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI
VERSENYEKEN IS SIKEREKET ÉRTEK EL

Bondor Virág 10 éves korában kezdett el a tánc színes világával
megismerkedni. A barátnői szerették volna ezt a sportágat kipróbálni, így velük tartott. Több féle táncstílusban is kipróbálta
magát, de végül az akrobatikus rock and roll lett a kedvence.
világbajnokságok rendszeres résztvevői voltak a koronavírus előtt. Felnőtt
csapatuk világkupa döntős volt. Ezzel
bebizonyították, hogy a nemzetközi
mezőnyben is megállják a helyünket.
Virág megemlíti, hogy a koronavírus
mindent felülírt, megváltozott az életük.
Online oktatás és zártkapus versenyek
jellemezték az elmúlt időszakot. Jelenleg a sport, a közösség, a szeretet, és az
odafigyelés az egyetlen, amit adhatnak
a gyerekeknek, hogy ne süppedjenek bele
a szürke hétköznapokba. - Balatonfűzfő

az otthonom, a hely ahol élek. Évek óta
dolgozom azon, hogy egy szerethető,
táncos közösséget alakítsak ki a gyerekeknek. A helyi önkormányzat támogatásának hála térítésmentesen működik
az akrobatikus rock and roll, mint sport
– zárja szavait Virág, aki reméli, hogy
nemsokára visszatérnek a normális élethez. Fellépésekre, versenyekre járhatnak,
szeretnék megismertetni, megszerettetni ezt a sportágat a lehető legtöbb fiatal
gyermekkel.
Szendi Péter
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A karantén ideje alatt
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INTERJÚ

szappanvirágokat
kezdett el készíteni

- Nem elég szeretni a gyerekeket. A
szeretet mellett tudnunk kell jól és értelmesen tanítani, gyermekcipőket bekötni,
odahajolni és lehajolni sírós és elkeseredett
tanítványunkhoz. Ezt a munkát végzem
immáron tizennyolc éve,az alapítványi
iskolában iskolában pedig két és fél éve.
Munkám során mindig nagyon kedveltem
a technika tantárgyat, amelynek művelése
során a pici gyermekkezek alkotásokat
hoznak létre. Az elkészült tárgyakban,
gyermekszintű műalkotásokban benne van
a gyermeki lélek - meséli Polett, akiben
a tavalyi karantén ideje alatt fogalmazódott meg, hogy alkotni szeretne.
Maradandót, olyan tárgyat felmutatni,
amit ízlése szerint formálhat. Volt
kolléganője korábban szappanfőzéssel
foglalkozott, aki félretette a már elkészített szappanvirágait, alapanyagait
és eszközeit. Polett megvásárolta tőle
a szükséges eszközöket, és alkotni
kezdett. Elkészültek az első szappanvirágok, amelyeket feltett a közösségi
oldalára. Sok dicsérő hozzászólást,
„lájkot” kapott, ami jó érzéssel töltötte el, és ekkor határozta el, hogy
komolyabban foglalkozik ezzel. Férje
mindenben támogatta, nagyon sokat
köszönhet neki.
A szappanvirágok alapanyaga egy
kilogrammos szappantömb, mely növényi alapú. A tömbszappant kisebb
darabokra aprítja, majd főzi és egyéni
ízlés szerint bőrbarát festékanyaggal
színezi. A folyamat közben néhány
10

Polyák Polett a Báró Wesselényi Alapítványi Iskola második és
harmadik osztálynak osztályfőnöke. Vallja, hogy egy tanítónak mindenhez értenie kell. A karantén ideje alatt kezdett el
szappanvirágokat készíteni.
csepp illóolajat ad hozzá. Ezután a meleg folyós masszát szilikonformákba
önti, mely kihűlést követően elnyeri
végső alakját. A leírt folyamat nagyon egyszerűnek tűnik, ám komoly
odafigyelést, állandó hőmérséklet ellenőrzést és némi ügyességet kíván.
Ezt követi mindaz a munka, ami
még inkább egyedivé teszi a szappanvirágokat. Egy kompozíció készül,
amihez nem mindegy, hogy mi lesz a
tartóelem. Pici faláda vagy kaspó. - A
virágokat hordozó ládákat kibélelem, majd
egyéni elképzelésem szerint, - szín, méret és

virágfajta - elhelyezem benne a virágokat.
Ha az előzőekben felsoroltak megtörténtek,
következik a további díszítés, melyhez
többféle színű és anyagú organza áll rendelkezésemre. Mindig az a legfontosabb,
hogy a fejemben összeálljon az adott csokor
színe, illata, formája. Az elkészült művek
többcélúak, hiszen betölthetnek dekorációs
szándékokat, ám akinek kedve tartja
tisztálkodásra is használhatja – avat be
a szappanvirágok készítésébe Polett,
miközben elkészül néhány csokor,
melyek igazán tetszetősek és egyediek.
Szendi Péter

jól megfér egymás mellett Balatonfűzfőn
Diósi Péter lassan hetven éve, hogy a városban él, aki ismeri, az
jól tudja róla, hogy egy élő „sportalmanach”, aki szívén viselte
és a mai napig előtérbe helyezi Balatonfűzfő sportéletét. Havi
rendszerességgel publikál újságunkban. Nemrégiben pedig az
értéktár bizottság elnökévé választották.

- A hatvanas évekig visszamenőleg van
némi rálátásom a lassan 100 éves Fűzfői
Atlétikai Klub méltán sikeres évtizedeire,
egészen napjainkig. Mivel akkoriban
számítógép, okostelefon még hírből sem
létezett, sőt televízió sem volt minden
családban, napjaink nagy részét a sportpályán töltöttük. Eleinte hobbiból, később
már rendszeres edzések mellett igazolt
játékosokként űzhettük kedvenc sportágunkat – kezdi a beszélgetést Péter,
aki az 1998-ban megjelent Csak az

első 70 év nehéz – A Fűzfői Atlétikai
Klub története című könyvbe is írt,
szeretett sportágáról, a labdarúgásról,
melyet egy súlyos sérülés következtében fiatalon abba kellett hagynia. Az
1960-as években a Nitrokémia, mint
fő támogató által fenntartott egyesület a következő szakosztályokkal
rendelkezett: asztalitenisz, atlétika,
birkózás, cselgáncs, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, koronglövészet,
tenisz, torna, természetjárás, úszás,

Szendi Péter
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A SPORT ÉS
AZ ÉRTÉKTÁR

vitorlázás. Ezen sportágak versenyzői
országos szinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Sajnos idővel megszűnt az atlétikai, birkózó, cselgáncs,
torna szakosztály, míg a vitorlázó, a
tenisz, koronglövő, és úszó szakosztály kivált az egyesületből és külön
utakon járva, de a FAK gyökereket
nem feledve működik tovább. - 1977ben a székesfehérvári illetőségű Szőke
Miklós érkezett, akinek irányítása alatt a
szakosztály történetének addigi és azóta
is utolérhetetlen, legmagasabb osztályban,
az egy csoportos NB II-ben játszhatott a
labdarúgó klubunk. Olyan csapatokkal
együtt, mint Debrecen, Vác, Vasas Izzó,
Ózd, Budafok. Volt olyan mérkőzés,
ahol a Népsport tudósítása szerint 5500
néző volt. Manapság sok NB I-es csapat
örömmel látna ennyi szurkolót – tekint
vissza a múltba Péter, aki örömmel
nyugtázza, hogy folyamatosan fejlődik a sportkomplexum Balatonfűzfőn.
Bár a kosárlabdában nem jeleskedett,
de mégis jó szívvel emlékszik vissza
azokra az időkre, amikor Balatonfűzfőn ez a sportág is a fénykorát
élte. Tóth „Janika” edzősége alatt az
NB II-ben szerepeltek. A csapatban
sok olyan fiatal pallérozódott, akik
később a legmagasabb osztályban is
megfordultak. A mai napig jó szívvel
emlékszik vissza a Balaton-bajnokságra, ahol a magyar kosárlabda sport
krémje szerepelt. Abban az időben egy
Bp. Honvéd-MAFC döntő igen sok
nézőt vonzott.
Nemrégiben az a megtiszteltetés
érte, hogy az értéktár bizottság elnökévé választották. Az értéktárban
jelenleg a Balaton Csillagvizsgáló, a
Mámai templomrom, a volt földalatti
erőmű építménye, a Balaton Dalkör
működése, valamint Vágfalvi Ottó
festőművész alkotóművészi és közösségépítő tevékenysége szerepel. Ezeket
szeretnék bővíteni, mert vallja, hogy
Balatonfűzfőn rengeteg érték van,
amelyekre méltán büszkék lehetnek.
Várják a lakosság javaslatait is, hogy a
bizottság milyen értékeket vegyen fel.

KÖNYVESPOLCAIMRÓL
Legutóbb, „A Budapest erőd-A magyar főváros ostroma 194445” című könyv ismertetője során felhívtam a figyelmet két, a
főváros ostromát személyesen átélő és azt végigszenvedő két
ember korabeli naplójára! Ezeket a könyveket szeretném ez alkalommal a tisztelt olvasó figyelmébe ajánlani.

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni és
Fenyő Miksa naplóiról van szó. Írásom
két okból is aktuális: április l6-a volt a
a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, és erről a helyi önkormányzati lapunk, de az önkormányzat
vezetése is elmulasztott megemlékezni.
E hiányt is próbálom némiképp pótolni,
másrészt a vírusjárvány okozta kényszerű korlátozások miatt lázongóknak
bemutatni, hogy mit jelentett a valódi
mozgásszabadság megvonása!
Mindkét napló szerzője zsidó származású, ezért a fennálló törvények és
egyéb rendelkezések miatt, több ezer
sorstársukkal együtt, bujkálni kényszerültek. Magyarország német megszállását, majd a nyilasok hatalomra
kerülését követően mindketten közvetlen életveszélyben voltak. Deportálás,
Dunába lövés, vagy más módon történő
elpusztításuk lehetett volna a sorsuk.
Tisztességes embereknek és jó szerencséjüknek köszönhetően elkerülték ezt
a sorsot! A két napló sokban különbözik
egymástól. Gyarmati Fanni gyorsírói
tudásának köszönhetően nagy részletességgel számol be mindennapjaikról,
az 1935-1946 évek között történtekről. Természetes, hogy a legnagyobb
hangsúlyt a költővel való kapcsolatára
helyezi, az ő mindennapjaikat rögzíti.
Rendkívül őszinte, nem véletlen, hogy
12

életében nem járult hozzá kiadásához.
Hogy mennyire szerette a költőt, féltette, védte, óvta, s jóllehet ő volt a
fiatalabb, időnként szinte anyáskodva
ösztönözte, korholta, ez a szerelem
Radnóti halhatatlan versében, a Hetedik ecloga utolsó soraiban tükröződik
vissza. „Csak én ülök ébren, féligszítt
cigarettát érzek a számban a csókod íze
helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert nem tudok én meghalni se,
élni se nélküled immár.”
Fenyő Miksa, - a Nyugat című irodalmi folyóirat egyik alapítója és szerkesztője - naplója jóval kisebb időintervallumot ölel át. Magyarország német
megszállásától a főváros ostromának
végéig tart. Az író kitekintése azonban
már jóval korábbról, Hitler hatalomra
jutásáig nyúlik vissza. Innen követi,
négy nyelv birtokában, folyamatosan
az eseményeket, Budapest ostroma
alatt is több forrásból tájékozódva, s
ezek alapján értelmezve és értékelve
az ország helyzetét. Az olvasó előtt
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folyamatosan feltárul az író széleskörű
műveltsége és tudása, irigylésre méltó
éleslátása a múlttal, jelennel és a jövővel
kapcsolatban. A két naplót tartalmilag
bemutatni lehetetlen. Valamit azonban
nagy biztonsággal kijelenthetek. Tudásban, ismeretekben gazdagodva fogja
a tisztelt olvasó letenni e köteteket, s
nem azt fogja érezni, hogy elpazarolta
életéből az olvasásukra fordított időt.
Dr. Varjú Lajos

Fotó : Boa Éva

Ha némelyik horgász annyi halat
vihetne haza a Balatonból amennyit
szeretne, akkor nem hogy hal, de lassan már víz sem lenne a Balatonban.
A horgászat egy szabadidős sporttevékenység, mely a hal megfogásának élménye mellett a természet csendjének,
gazdagságának, szépségének „megölelését” is nyújtja a horgász számára.
Jó néhányszor megy haza a horgász,
bosszankodva, hogy nem volt fogási sikere, megfeledkezve arról az élményről,
melyet a Balaton nyújtott neki.

A magyar tenger felszíne 600 négyzetkilométer. Mint minden más vízterület
kínál jobb vagy rosszabb életteret a halaknak, jobb-rosszabb fogási eredményt
a horgászoknak. Ami a fürdőzőknek jó,
az a halaknak sajnos nem. A Balaton
keleti medencéjének vize sokkal tisztább, mint a középső, illetve a nyugati
medencében. Ennek köszönhetően jóval
kevesebb a természetes élelem, mely
táplálja halainkat. Planktonok, férgek,
lárvák hiányában kevesebb a kishal,
ennek hiányában jóval kevesebb a ragadozó hal is. A nyugati medencében közel
egyharmaddal nagyobb a halsűrűség,
mint nálunk. Ezt ismerve a halgazdálkodó jóval több pontyot, előnevelt süllőt
telepít a keleti medencébe, mint más
területekre. Kérésünknek megfelelően
inkább tavasszal telepítenek visszafog-

ható méretű pontyokat, tudva, hogy
sajnos az őszi telepítésű halak tihanyi
vermelés után a nyugati medencébe
vándorolnak tovább.
Minden rosszban azonban van valami jó is. A 2012. decemberében leállított halászat eredménye jól látszik a
keszegfélék állományában, ismét lehet
„lapát” keszegeket fogni. A pontyok pedig rákaptak a keleti medencében nagy
tömegekben található invazív kvagga
kagylókra, itt tartva őket, jelentős
tömegnövekedést eredményezve. Van
jócskán hal a keleti medencében, rájuk
kell találni! Horgászmódszer, csali, napszak, fogási hely változtatása eredményesebb horgászatot eredményezhet.
Balogh Tibor
elnök (Balatoni Horgászegyesületek
Szövetsége)

A Rózsaszín álom

sikert aratott a tortaszépségversenyen
Nemrégiben egy cukrászati alapanyagokkal foglalkozó veszprémi cég a közösségi oldalán torta szépségversenyt hirdetett,
melyet a Balatonfűzfőn élő Tóth Mariann nyert meg, Rózsaszín
álom nevezetű tortájával.

- Ha jól emlékszem hat évvel ezelőtt
az öcsém ikerfiainak a születésnapjára
készítettem egy tortát. Akkor még több
kevesebb sikerrel, viszont az íze már
akkor is mindenkinek jobban ízlett, mint
a cukrászdai. Rengeteg YouTube videót

megnéztem, különböző praktikákat lestem
el, majd a családomon teszteltem. Mikor
elkészül egy torta mindig izgatott vagyok,
hogy tetszetős, finom, mert mindegyikben
benne van a szívem, a lelkem és soha nincs
két egyforma tortám – hangsúlyozza
Mariann, miközben megcsodálhatom
a győztes tortát. A versenyen azért
indult, mert a barátai már régóta
ösztönözték. Nem számított arra,
hogy megnyerheti, hiszen megnézte
az indulók tortáit, szerényen megjegyezte, hogy voltak sokkal szebbek,
mint amit ő készített.

A Rózsaszín álom torta, - ahogy a
díszítés is tükrözte - tejszínes eperkém
volt, fehér csokoládé forgáccsal és liofilizált eperdarabokkal. A habcsókok és
a macaronok is Mariann keze munkáját dicsérik, melyeket egyedül tanult
meg elkészíteni. A tortát egy nagyon
kedves ismerősének csinálta. Tudni
kell, hogy eddig ő sütötte maguknak,
de idő hiányában most megbízta Mariannt. Pontos receptet nem tudott adni,
mert mint mindig kísérletezik és a
tortái nem recept alapján készülnek el.
Szendi Péter
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Valamit
visz a
víz…

Csak egy laikus vagyok, aki sok horgásszal találkozik nap, mint
nap. A legnagyobb balatoni horgász-érdekképviselet vezetőjeként, több mint 40 éve balatoni horgászként szeretném megosztani gondolataimat a Kelet-Balaton, a Fűzfői öböl halállományáról, hal bőségéről vagy hal hiányáról.

KÖZÉRDEKŰ

Mit jelent nekem Balatonfűzfő?

Talán egy szóval fejezhetném
ki: ,,MINDENT”! Furán hangozhat ez egy ,,betelepülő”
szájából. 1995 őszén kerültem
Balatonfűzfőre, és azóta élek
itt. Tősgyökeres újpestiként
már ez az otthonom.
Gyerekkorom óta szerettem a Balatont, családommal sok-sok nyarat
töltöttünk itt. Nagyon jó érzéssel töltött el az, hogy amikor ide kerültem,
milyen szívélyesen fogadtak. Sok jó
barátom és ismerősöm lett, és azóta
is van. Bár közülük már jó páran a
másik dimenzióból szemlélik Fűzfőt.
Hogy mit látnak? Látják a nagy kék
vizet, a kikötőket a sok vitorlással és
csónakkal, a sétányt, a sok zöld között
megbújó házakat, nyáron a nyüzsgő
strandokat, egy kisváros mindennapi
életét a széppel és rosszal egyaránt.
Nap, mint nap a város utcáit járva
látom az építkezéseket, felújításokat,
bár az utóbbi időben épült ,,kocka” házak nekem nem tetszenek. Koromnál
fogva inkább a régi stílusú épületek a
kedvenceim. Az uszodát látva jó érzés
tölt el. Mindig is szerettem oda járni,
és amint lehet, újból látogatni fogom.
Emlékszem, hogy Hungexpós koromban milyen izgatottan készítettük a
megnyitóra a kiadványt a Nitrokémia
akkori PR munkatársaival. Két nagyszerű barátot ismeretem meg bennük,
Dufekné Évát és Szabó Attilát. Velük
később is jó barátságban voltam. A
bobpályát már az unokámmal próbál14

tam ki, még most is remeg a lábam,
ha az első csúszásomra gondolok.
Nagyon szerettem az Újpest-Fradi cukkolásokat, szívesen emlékszem vissza
a Művelődési Házban és Könyvtárban
eltöltött szép évekre, rendezvényekre,
a mai napig is jó barátokra.
Mindig csodálattal nézem a szobrokat, örülök, hogy alkotóikat ismerhettem. Minden egyes alkalommal rácsodálkozok Vágfalvi Ottó és Karácsony
Júlia Balaton ihlette festményeire. A
fotósokra, akik egészen más szemmel
nézik a várost, a tájat, a növényeket, a
madarakat, és megmutatják nemcsak
nekem a rejtett szépségeket. A végére,
de nem utoljára hagytam a Tobruki csónakkikötőt, melyet egyesületünk, a Vá-

rosvédő és Fürdő Egyesület működtet.
Elnökként, de mint magánemberként
is hosszú oldalakon keresztül mesélhetnék az ottani életről, emberekről, a
Balaton nyújtotta látványról. Szeretem
hallgatni a horgászok elbeszéléseit, ki
mit, hogyan fogott vagy nem fogott. A
vitorlások élménybeszámolóit egy-egy
házi vitorlásverseny után, milyen volt a
szél, hogyan sikerült a forduló. A tavaszi időszakban a hétvégi munkákon találkozni régi tagjainkkal, a fiatalokkal,
akik nagyapáiktól, apáiktól örökölték
a horgászás szeretetét. Összességében
szeretek itt élni, élvezem a közvetlen
lakóhelyem környezetében a csendet,
nyugalmat, és az engem körülvevő
barátokat. Ezt kívánom mindenkinek, lássa meg a szépet, találja meg a
nyugalmat!
Béres Istvánné

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
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www.balatonfelvideki-iskola.com

Hozzávalók: 20 dkg rizs, 2 dl víz,
2 dl tej, 2 csomag vaníliás cukor, 3
evőkanál cukor, 1 tojás, csipet só, 40
dkg eper, 8 dkg barnacukor, 10 dkg
darált dió, 5 dkg margarin.
Elkészítése: Először felforraltam
a vizet, beletettem a sót és a rizst.
Főzés során, ha már beitta a rizs a
vizet, ráöntöttem a tejet és beletettem a cukrot. Ha már a tejet is beitta,
hozzáadtam a tojást és félretettem
fedő alatt dagadni. Közben az epret

Ha már itt az eperszezon!
Édes rizsgombócok eperöntettel
megmostam, negyedekbe vágtam. A
barnacukrot kis lángon olvasztani
kezdtem. Mikor folyóssá vált, beletettem a citromlevet és az epret.
Amikor a rizs meghűlt, kis gombócokat formáztam belőle. A gombócokat
a darált dióba forgattam és a felhevített vajon átsütöttem. Egymagában
is finom desszert, de egy tartalmas
leves után is tudom ajánlani.
Jó étvágyat kívánok!

KÖZÉRDEKŰ

FŰZFŐ ÍZEI

Lőrincz-Horváth Veronika

Miért szeretem
Fűzfőgyártelepet?

1973-tól a 303-as MÜM tanulójaként kialakult a Nitrokémiás kötődésem. A szocialista brigádok közösségével újítottunk fel épületeket a
lakótelepen. Ekkor még volt „élet” a
településen. Rendezvények sokasága,
munka után a dolgozókkal találkoztunk a kantinban egy sörözésre.
Mozgalmas sportélet volt ekkor, igaz
kellett ehhez a Nitrokémia támogatása is. Munkám mellett kötődtem a
helyi sportélethez, mint ifis focista,
majd tájfutó, vízitúrázó, természetjáró, aktívan vettem részt. Vezetője
voltam a tájfutószakosztálynak, a
FAK elnökségében is munkálkodtam
szakosztályvezetőként. A fiatalokat
tanítottuk a természet megismerésére, tiszteletére.

Gyártelepi kötődésem 62 évvel ezelőtt kezdődött. Szüleim
Nitrokémia dolgozói révén Gyártelepi bölcsődés lettem. Mivel
Litérre költöztünk, így pár év kihagyás következett. Általános
iskolai években a május elsejéket Gyártelepen töltöttük. Jó volt
látni a vidám arcokat, a tömeget. Ekkor ragadott meg a település
a ligetes jellegével, faluhoz képest mozgalmas életével.
Sajnos a rendszerváltás törést hozott a közösségek életében. Az emberek zárkózottabbak lettek, viszszavonultak a közösségi élettől. A
Gyártelep elcsendesedett, rendezvényekre egyre kevesebben mennek.
Ám ennek ellenére a település családias maradt. Jól esik sétálni délutánonként a fák alatt, hallgatni a
madarakat. Mindenkit nem ismerhetünk, de mégis köszöntjük egymást.
Jó kiülni a teraszokra, nézni közösen
a kivetítőn a meccseket. Ez a település
megérdemli, hogy fejlődjön a közösségi élete. Jó látni a fiatal családokat,

gyermekeket, akik tovább viszik a
Gyártelep jövőjét. A Gyártelepnek
van egy hangulata, amit nehéz leírni,
de mindenki érzi. Kisvárosi rész, mely
családias, nyugalmat sugároz. Ki kell
mozdulni, meglátni szépségét, lehetőségeit. A városi stadion, az uszoda
a sport lehetőségét kínálja. A művelődési ház, Csillagvizsgáló, a tudást,
kultúrát kínálja. A Balatoni Bob és
Kalandpark a szórakozást. Éljen mindenki a felkínált helyi lehetőségekkel,
mozduljunk ki a lakásból! Ne csak
éljünk, hanem éljük is Gyártelepet!
Horváth István
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FOTÓSAROK: FŰZFŐ NÉGY ÉVSZAKBAN

FEJES DÓRA

Fotóin a természet szépségét szeretné megörökíteni és
megosztani családjával, barátaival. Kedvenc témái közé
tartozik az év bármely napszakában a csodálatos és megunhatatlan Balaton, a hihetetlen formákat és színeket
mutató felhők, az erdő különböző fái, gombái.

