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VÁROSUNK

szeretem Balatonfűzfőt
„Az életemben rend van, de amikor valaki ezt a rendet felborítja, káosz keletkezik, és én nem hagyom, hogy az én életemben
ez káosz uralkodjon.” (Ismeretlen szerző)
Iskolánkkal kapcsolatos fejlesztésen, oktatási innováción dolgoztam,
s mindeközben a minap azt kérdezte
tőlem egy érdeklődő ismerősöm, hogy:
„Mi történik Balatonfűzfőn?” Aki
ismer, tudja, hogy keresztény konzervatív értékrendet képviselek, szeretem
az innovációt, a modernitást, a tehén
pedig nem lila. Nagyon nem tetszik,
amit bizonyos hivatkozásokkal képvisel Balatonfűzfő 100%-ban megválasztott új vezetése, - szerintem nem is
tudnak róla a Fehér Házban, hogy mi
történik Balatonfűzfőn. Ez egyébiránt
nem csak engem, de sok más embert
is elgondolkodtatott a választás estéjén történtek miatt és azóta is. Az
igazság mindig kiderül, csak idő és
egy- egy megsértődött ember kérdése.
Ez jellemző Balatonfűzfőre manapság.
Mondhatni káosz kezd el uralkodni
a józanész felett. A város vezetésnek
nincs kapcsolódási pontja a civil szervezetekkel, és a sportegyesületekkel.
Jól példázza a Nemzeti Összetartozás Napján megtartott megemlékezés,
ahol se a nyugdíjas klubok, sem az
egyéb szervezetek nem vettek részt,
érdektelenségbe fulladt a morálisan
széthullott megemlékezés. Akadályt
próbálnak gördíteni az új bevásárló
központ engedélye elé. Dolgozók tucatjai távoztak a hivatalból a nyolc
hónap alatt. Kirúgták a jegyzőt, a
főépítészt, átszervezték a Vagyongazdálkodási Kft-t, folyamatos emberhiánnyal küzd a pénzügy az adóosztály,
többször lecserélődött a titkárság, és
folytathatnám a sort még tovább.
A volt jegyzőnek a munkaügyi pere
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végén vélhetően több tíz millió forint
végkielégítést, kártérítést lesz kénytelen kifizetni az Önkormányzat, mert
nem bízott benne a polgármester.
A folyamatban lévő büntető eljárások tucatja ide-oda, az átláthatatlan
intézkedések sora, a képviselők az
intézményekben vezető pozícióba helyezése, gondolom a rendkívüli jogrend eredményeként testületi döntés
nélkül, mert kihasználjuk a törvény
adta lehetőséget. Az alpolgármester a
felhívásomra, hogy gond van, beszéljünk róla, azt válaszolta nekem, hogy:
Mi történt már megint? Hát semmi.
Kérdem én, jól van ez így? A kikötő
végi terület értékesítéséről még nem
is tudunk semmit, pedig azt a vagyon
elemek között kellett volna tartani és
úgy fejleszteni. A vezetés megfélemlít
vállalkozókat és nyomást gyakorol a
civil szervezetek vezetőire.
A kedvenc mondásom jutott eszembe: „attól, hogy ha egy polgármester
mond, vagy állít valamit, attól az még
nem biztos, hogy igaz”. Mert a másik
oldalról minden szép és minden jó,
csak mi nem értjük az intézkedéseket.
Megítélésem szerint a szavazók egy
részét megtévesztették a választások
előtt. Az események tükrében a barátok egyszer csak elfogynak és nem
lesz tovább. Tudom kemény szavak,
de az igazság az igazság, még akkor
is, ha az nem tetszik. A mai helyi politikai helyzetben Balatonfűzfő város
vezetése előre vetíti az eredményt,
kivéve, ha nem történik valami nagyon
gyorsan, hogy újabb munkahelyek,
sorsok, egzisztenciák ne forogjanak
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veszélyben. Nem lepődnék meg, ha egy
újabb időközi választás lenne kedves
képviselő hölgyek és urak! Biztosan
mondhatom, hogy várom a helyzet
megoldását, mert annál jobban szeretem Balatonfűzfőt, hogy engedjem ezt
a káoszt megerősödni.
Bárdi Farkas János

Már nyílnak
a tavirózsák
az iskolában
A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi
Iskolában 2019 nyarától létezik egy
kerti tó, melyben most kezdtek el
virágozni a tavirózsák a gyerekek
nagy örömére. A tóban megtalálható
még koi ponty, compó és vízimenta.
Esténként pedig békák brekegnek és
többször lehetett látni már tőkésrécéket is. A kerti tavat oktatás céljából
hozták létre, jó időben többször az
iskola udvarán folyik a tanítás.
Szendi Péter
Fotó: Bóna Veronika

VÁROSUNK

Nem értem…
Nem ma történt, mégsem tudom elfelejteni a napot, amikor
Balatonfűzfő várossá avatásának 20. évfordulója alkalmából
ünnepinek szánt köszöntőmet felolvastam: Nem kellett volna
felolvasnom és előre leírnom az akkor elhangzottakat, mert
fejemben, szívemben minden benne volt!

Azonban volt valami, ami miatt,
szerencsére így tettem! Előző nap,
Almádi felől hazaérve, megláttam azt
a táblát, ami addig fel sem tűnt, de
azóta sem hagy nyugodni: „Magyar
falu program”, s ami azt jelentette,
hogy a Balatonfűzfő nevű település,
ami közigazgatási státuszát tekintve
város, részese ennek a programnak!
Egy város, ami falu! Ekkora, szégyenteljes visszalépést legvadabb álmomban
sem tudtam volna elképzelni! Nem
tudom, hogy a Tisztelt Olvasó tudja-e,
hogy mi e program célja? Ha nem,
dióhéjban felvázolom, pontosabban
egy mondatban: az, hogy a 19. század
színvonalán tengődő magyarországi
kistérségek vegetáló, s ezért teljes kihalással fenyegetett falvait legalább
levegővételhez juttassák! Ezekben a
térségekben nincsenek munkahelyek,
hiányos vagy hiányzik az orvosi ellátás, nincsenek oktatási intézmények, a
közlekedési infrastruktúra lepusztult,
hiányzik az egészséges vízellátás, nincs
szennyvízelvezetés és kezelés, stb.
Hosszú ciklusokon keresztül voltam
a Községi Önkormányzatok Országos
Szövetségének alelnöke. Négy alkalommal Fűzfőn rendeztük közgyűlésünket. Az idelátogató falusi polgármeste-

rek elkeseredetten látták településük és
a fűzfői valóság közötti különbségeket.
Ünnepi köszöntőmben, – amiből érdemben az önkormányzat hivatalos
lapjában szinte semmi nem jelent meg
– mindezt be is mutattam. Jó lenne,
ha az itt élőkben is tudatosulna, hogy
valójában településünk a fejlettségnek
milyen szintjén is áll? S, hogy legyen
összehasonlítási alapjuk, kérem, vegyék kezükbe Moldova György: „Ha az
isten hátranézne” című, az Ormánságról
írt két kötetes munkáját! Ennek fényében teljességgel érthetetlen, hogy
miért pályázunk, pályázhatunk olyan
forrásokra, amikre másutt alapvető hiányok miatt lenne szükség? Nem vitás:
mindig, mindenki tudna még költeni,
akkor is, ha mindene meg van: a harácsra, a „kaparj kurta” magatartásra bőven
van országosan és helyben is példa! De,
hogy még világosabban fogalmazzak:
önkormányzatunk ez irányú tevékenysége olyan, mintha egy étterem tulajdonosa beállna a hajléktalanok ételosztó
sorába! Vagy, ha polgármester asszony
szociális segélyért folyamodna az önkormányzathoz! Azaz: szégyenletes!
Mindenhez szervesen hozzátartozik a
pályázati forrásból megvalósult valami
átadása utáni, elmaradhatatlan mondat: „És köszönjük Dr. Kontrát Károly
képviselő úr segítségét!” Mért is? Ő volt

talán, aki irányítottan pályáztatott?
Netán ő bírálta el a pályázatokat? Vagy
ő állapította meg a nyertes pályázat
összegét? Ő folyósította? Ugye, minden oktalan felvetésre csupán egyetlen válasz létezik: nem! Akkor pedig
minek? Forogjon a név, tegyünk úgy,
mintha? Propaganda újság lettünk?
Vajon meddig tudunk még süllyedni?
Amikor a polgármester által kinevezett főszerkesztő felkért, hogy írjak
az újságba, nemet mondtam. Egy sajtóorgánum, amelynek a főszerkesztője
alárendeltje a lap tulajdonosának, nem
tud őszintén tájékoztatni, nem közöl
megalapozott kritikákat, az nem a
közösség, hanem a városvezetés érdekeit szolgálja. Ebben nem kívántam
szerepet vállalni! Mára, a mindnyájunk
forintjaiból megjelentetett lap a propaganda céljait szolgálja. Silány minőségű
fotók és semmitmondó, ködös tájékoztatói jellemzik, kivételt csupán a jó
szándékú, objektív írások jelentik. Az
olvasókra bízom, hogy mire gondolok!
Ezek a gondolatok jártak a fejemben,
miközben lélektelenül, fakón, hangsúlyok nélkül olvastam az általam
leírtakat. Ha nem így tettem volna,
bizonyára elragadott volna az indulat,
s nem tortaszeléssel, hanem botránnyal
ért volna véget a jeles nap!
Dr. Varjú Lajos
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Napelemrendszerek telepítése
továbbra is szaldó elszámolással

A veszprémi Solar Rendszerépítő Kft. megoldást kínál
azon napelemrendszerek telepítésére, amelyeknek a
kivitelezését június 30. után tervezik. A cég kedvező ﬁnanszírozással, továbbra is szaldó elszámolással vállal
energetikai korszerűsítést.
Talán az ipari forradalom idején fejlődött olyan ütemben az
energiaipar, mint manapság a napelemek térhódításával.
Ám amíg a XIX. századi modellváltás a környezet szennyezésével járt együtt, addig a mostani solar-rendszerek pont
ellenkezőleg: környezetterhelés nélkül szolgáltatják az energiát a mindennapokban.
Ráadásul nem csak naperőműfarmok termelnek elektromos
energiát, de a saját háztartásunkat is könnyedén felszerelhetjük ilyen technológiával. A veszprémi Solar Rendszerépítő Kft. szakembereivel néztük meg a lehetőségeket és a
beszédes statisztikákat.
A ’90-es évek elejéhez képest 30 százalékkal nőtt a hazai
lakossági villamosenergia felhasználásának mértéke, derül
ki a KSH adataiból. A megnövekedett energiaigényt sokáig
fosszilis energiahordozókkal elégítették ki, ezzel is növelve
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Magyarország ökológiai lábnyomát. A fordulópontot a 2010es évek hozták el, amikor a magyar piacon is kezdett elterjedni a napelem-technológia, ráadásul meredeken emelkedő görbével.
Egy döntés, ami egyszerre kíméli a pénztárcánkat és a
környezetünket
Minek köszönhető a Napból származó megújuló energia térnyerése? A kérdésre Szakos Ferenc, a Solar Rendszerépítő
Kft. ügyvezetője a számok nyelvén ad választ:
– Egy átlagos családi ház energiafelhasználása 5-6000
kW/h között van éves szinten. Ezt az igényt egy 4,5–5 kW-os
rendszerrel már ki lehet váltani, ami 12–13 napelemet jelent
a tetőn. Amikor megtervezzük ezeket a rendszereket, mindig
az előző évi fogyasztásból indulunk ki, tehát mondhatjuk azt
is, hogy minden háztartás személyre szabott konstrukciót
kap tőlünk, amikor a tulajdonosok belevágnak ebbe a beruházásba.
A laikusok számára kérdés, hogy működnek-e a napelemek,
ha felhős az égbolt.

– Felhős és ködös időben is termelnek. Igaz,
ilyenkor kisebb mennyiségben, mint ideális, napos időben. Magyarország éghajlata
egyébként kedvez a napelemeknek, és mivel
éves szinten nézzük a termelést, a rendszer
a nyári hónapokban bőven megtermeli azt a
mennyiséget, amit elvárhatunk egy ilyen berendezéstől.
Szintén gyakori kérdés, hogy mi történik, ha
több áramot termelünk, mint amennyire háztartásunknak szüksége lenne?
– A Solar Rendszerépítő Kft-nél mindig úgy
tervezzük meg a berendezéseket, hogy az megközelítőleg
annyi áramot termeljen, amennyi éppen fedezi a háztartás
fogyasztását. Ha mégis többlettermelés van, azt az áramszolgáltató megvásárolja, ám számla ellenében jóval kevesebbért, már-már elhanyagolható összegért.

lakos. – Döntésünket költségtakarékosság és környezettudatossági szempontok befolyásolták. Szerettük volna a
háztartásunk villamosenergia-felhasználását napenergiából
biztosítani, valamint szempont volt az is, hogy a napelemek
segítségével a fűtési szezonban be tudjunk segíteni a ház
hőháztartásába, alternatív fűtési módozatok alkalmazásával, minimálisra csökkentve ezzel a fűtési költségünket. 2020
májusában egy baráti ajánlást követően felvettük a kapcsolatot a Solar Rendszerépítő Kft-vel. Egy gyors helyszíni és
szakmai konzultáció után testre szabott ajánlatot kaptunk a
rendszer kivitelezésére. Az ajánlatot elfogadtuk, és korrekt,
precíz kivitelezés mellett kulcsrakész rendszert vettünk át.
Az új technológiát 2020 júliusában élesítettük. Elégedettek
vagyunk, a telepített rendszer azóta is kifogástalanul működik. Utólag is köszönet a Solar Rendszerépítő Kft.-nek!
Az ügyfél marad a kedvező szaldó elszámolásban

Tegyük fel, hogy régóta szeretnénk lakásunk kényelmét egy
jakuzzival bővíteni, esetleg egy elektromos autó vásárlásán
gondolkodunk. Egészen eddig bele kellett kalkulálni azt is,
hogy ezek a berendezések – amellett, hogy költséges a beszerzésük – megnövelik az áramszámlát. Viszont, ha napelemekkel váltjuk ki a hálózatot, a villanyszámla a jövőben
kikerül a családi költségvetésből, a megspórolt pénzt pedig
nyugodtan fordíthatjuk ezekre a régen vágyott termékekre
és működtetésükre.
Testre szabott ajánlatot kaptunk
– 2020 tavaszán elhatároztuk, hogy napelemet szereltetünk
családi házunk tetőjére – mondja Répási Balázs gyulaﬁrátóti

2021. június 30-áig lehet megvalósítani azokat a napelem-fejlesztéseket, amelyeknek az Otthonteremtési program
akár 50 százalékát is támogatja a magyar háztartásokban.
Tehát már nincs idő ilyen jellegű fejlesztésben gondolkodnunk, viszont a Solar Rendszerépítő Kft. megoldást talál
azoknak, akik lemaradtak erről a támogatásról.
A cég által nyújtott megoldással 2023. december 31-éig lehetséges napelemrendszert telepíteni úgy, hogy az ügyfél
továbbra is marad a kedvező szaldó elszámolásban.
Ezért érdemes most meghozni a döntést! Keresse fel a
Solar Rendszerépítő Kft. munkatársait, akik a tervezéstől a
megvalósulásig segítenek Önnek.

Solar-rendszerépítő Kft.
Solar-rendszerépítő
Kft.

11118200
Budapest,
Budafoki
útút31
Veszprém,
Budapest
75.4/2.a
Tel.:
+36
30
298
55
85
Telefon: +36 30 298 5585, +36 30 831 2167
E-mail:
E-mail:info@solar-re.hu
info@solar-re.hu
www.solar-re.hu
www.napelemveszprem.hu
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KISTÉRSÉGI HÍREK

FOLYAMATOSAN FEJLŐDIK
BALATONALMÁDI
– bíznak a jó szezonban
Dr. Kepli Lajos Balatonalmádi polgármestere szívélyesen fogadott az irodájában. Beszélgetésünk során kitértünk a pandémia
helyzetre, a fejlesztésekre, hogy milyen szezont remél a város
első embere, egyben örömét fejezte ki, hogy sikerült orvosolni a
„bódé” ügyet.
- Beszélgetésünk idején a koronavírus
harmadik hulláma már enyhülőben van
Magyarországon. Tavaly március óta nagyon sok minden megváltozott az emberek
és az önkormányzatok életében. A város
hogyan tudta kezelni mindezt?
- Bennünket is természetesen megviselt ez a helyzet, de az éremnek
mindig van másik oldala. A tavalyi
nyári szezonunk messze felülmúlta az
elképzeléseinket, bízunk abban, hogy
ez most is így lesz. Azokkal az óvintézkedésekkel, amelyeket 2020 március
óta megtettünk, sikerült elérnünk azt,
hogy kordában tartsuk a járványt.
Természetesen az elvesztett életeket
semmi sem pótolhatja. A gazdasági
téren igyekeztünk minden egyes kieső
forintot racionálisan átcsoportosítani a
költségvetésünkben.
- Bebizonyosodott, hogy a koronavírus
mellett is van élet, hiszen számos beruházás
már megvalósult a városban. Ezekről legyen
szíves beszélni polgármester úr!
- Azokkal a fejlesztésekkel kezdeném,
amelyeket én megörököltem az előző
képviselő-testületnek köszönhetően.
Rögtön a ciklusom elején adtuk át
a 10 csoportos óvodánkat, illetve a
kolostor és a sportpálya építését végig
kísértem a kezdetektől, de ezekre a
pályázatokat az előző önkormányzat adta be. Sikeresen pályáztunk a
Kisfaludy strandfejlesztés harmadik
és negyedik stádiumára. Mind a két
alkalommal strandonként 30-30 millió
forintot nyertünk. Létrehoztunk egy
6

kerékpáros akadálypályát, állami forrásból. Tervben van egy vizesjátszótér,
melyet az elkövetkezendő hónapokban
valósítunk meg, a hajóállomás melletti
önkormányzati területen. A hivatal
épülete pedig tavaly évvégén belügyminisztériumi forrásból megújult.
- Milyen fejlesztések várhatóak még idén?
Vannak függőben lévő pályázatok, amelyektől sokat remél, ha igen miről lenne szó?
- Függőben van egy 180 millió forintos TOP-os pályázatunk, amelyből a
Wesselényi strandon egy szaunaházat
építenénk. Ezen kívül a piac felújítására is pályázunk, illetve az EKF 2023
program keretén belül a kolostorkertnél
egy rendezvénytérnek a megvalósítása
is szerepel a terveink között. Nagy
örömünkre ingyenesen visszakaptuk
a volt rendőrség épületét az államtól,
azzal a céllal, hogy ott majd szolgálatilakások épüljenek. Erre a forrást még
keressük. 2020 tavaszán nyertünk egy
550 egy millió forintos TOP-os pályázatot, melynek köszönhetően jövő év
márciusában elkészül egy 5 csoportos
bölcsőde, melyre nagy szükség van a
városban.
- Balatonalmádi, mint a többi Balaton-parti település, a turizmusból is él.
Milyen szezont remél?
- Bízom abban, hogy a vendégéjszakák száma és a strandjaink látogatottsága eléri vagy meghaladja a tavalyi
szezont. A Wesselényi strand előtti
rendezvényterünket egy vállalkozónak
bérbe adtuk. Már látszódnak ennek a
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jelei, hiszen színes faházak fogadják
a vendégeket. Az óriáskerék idén is
üzemel, de minőségi gasztró- és zenei
programokkal is várjuk a kedves vendégeket. Leginkább az augusztus 20.
hosszú hétvégére fektetjük a nagyobb
hangsúlyt, amikor is fellép nálunk a
Budapest Bár Zenekar. Itt szeretném
megemlíteni, hogy 7 és fél millió forintos állami támogatást kaptunk a tavalyi
évben kiesett bevételekből, melyet a
rendezvényeinkre csoportosítottunk át.
- Nagy felháborodást okozott, hogy a
Bahart az önkormányzat tudta nélkül
egy pénztárépületet épített, mely tájidegen
jellegű, ráadásul komoly károkat okozott
a környezetben. Szerencsére azonban ezt
sikerült orvosolni.
- Önkormányzatunk egyöntetűen
kiállt amellett, hogy ezt a bódét le kell
bontani és a továbbiakban sem engedünk, hogy bárki a képviselő-testület
tudta nélkül bármit is felépítsen. Dr.
Kontrát Károly, a térség országgyűlési
képviselője támogatta az itt élők és az
önkormányzat kérését, ezért azonnali
egyeztetést kezdeményezett a Magyar
Turisztikai Ügynökség és a Bahart
vezérigazgatójával, valamint velem. A
Bahart vállalta, hogy elbontja a bódét,
azt onnan elszállítja, majd visszaállítja a személyhajózási forgalmat a
balatonalmádi kikötőben. Ráadásul
a szennyvízátemelőt sem építik meg.
Reméljük, hogy az ügy nyugvópontra
jut és visszaáll az eredeti állapot.
Szendi Péter

-IRÁNY AZ NB II!

A Resolute KC-Alsóörs női kézilabdacsapata már bajnokként
fogadta, nézők előtt a második helyen álló Úrkútot. A végig
magabiztosan játszó hazai csapat 27:18-ra győzött, majd utána
elkezdődött a fieszta.
A szervezők mindenre gondoltak.
Zenére, név szerint szólították be a
már bajnokcsapat tagjait, melyet a
közönség felállva, vastapssal honorált.
A mérkőzésen végig az Alsóörs akarata
érvényesült, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az első félidőben mindössze
öt gólt kaptak.

Miután a játékvezetők lefújták a mérkőzést, kezdetét vette a fieszta. Öcsi
Tamás a Veszprém Megyei Kézilabda
Szövetség főtitkára legelőször Horváth
Kittynek adott át egy kupát, mivel ő lett
a bajnokság gólkirálya. Majd a pálya
közepén sorakozó hölgyek és edzők
nyakába akasztotta az aranyérmeket,

Településtakarítás

A gyülekező a művelődési ház előtt
volt, ahol a részt vevőket Hebling
Zsolt polgármester köszöntötte. A hagyományteremtő szemétszedő akción
több korosztály is képviseltette magát,
melynek a falu előjárója örömét fejezte
ki. Egyben felhívta a figyelmet arra,
hogy Alsóörs mely részeit érinti a településtakarítás. Az önkormányzat kesztyűt, zsákokat, valamint védőmellényt
biztosított. Hebling Zsolt megköszönte
a két civilszervezetnek a segítséget.
A közösségi hálón úgy hirdették
meg a településtakarítást, hogy a környezetünk védelme és tisztán tartása
alapvető kötelességünk, ugyanakkor
ez az esemény egy kitűnő alkalmat is
teremthet arra, hogy az utóbbi hónapok
frusztrált időszakából kiszabadulva,
családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel együtt tegyünk valamit a telepü-

Alsóörsön

Az AEGIS Egyesület, az OltAlom Állat, Természet-és Környezetvédelmi Egyesület és az
önkormányzat szervezésében
településtakarítást szerveztek
Alsóörsön.

miközben Hebling Zsolt polgármester,
az Alsóörsi Sport Egyesület elnöke és
Ferenczy Gábor alpolgármester egy-egy
szál virággal kedveskedett a hölgyeknek, az uraknak pedig finom alsóörsi
palackozott bort adtak át.
Horváth Tamás a női kézilabdacsapat
elnöke örömét fejezte ki, hogy teljesült
az álmuk, hiszen a bajnokság elején a cél
az volt, hogy feljussanak az NB II-be.
Elmondta, hogy mindent megtesznek
annak érdekében, hogy egy stabil, jó
csapat legyen a következő szezonra, ezért szükség lesz megerősíteni a
keretet. Ignácz Krisztián vezetőedző
elismerően nyilatkozott csapatáról, bár
olykor voltak hullámvölgyek, de szerencsére ebből hamar sikerült kilábalniuk.
Horváth Kitty meghatódottan vette át
a gólkirálynak járó kupát. Szerényen
megjegyezte, hogy ez a csapat érdeme,
hiszen ha ők nincsenek, akkor nem
dob 16 mérkőzés alatt 153 gólt. Hebling
Zsolt szerint kiváló szakmai munka
folyik Alsóörsön évek óta, egyben a
csapategységre hívta fel a figyelmet,
szerinte ezeknek köszönhető, hogy
bajnok lett a Resolute KC-Alsóörs, ezzel
tovább öregbítve a település hírnevét.
Szendi Péter

lésért, a környezetünkért, egymásért.
Az esemény védnöke Nagy László,
egykori kiváló kézilabdázó, a Telekom
Veszprém sportigazgatója volt, aki ezer
szállal kötődik a településhez és számára mindig is fontos volt a környezetvédelem. A világklasszis kézilabdázónak
annyira fontos volt a meghirdetett
esemény, hogy a Római úton ő is szedte
a szemetet. Bizony volt mit takarítani,
mert rengeteg hulladék volt. Ezért is
lesz jó, hogy hamarosan kamerákat
helyeznek ki, ezzel is megfékezve az
illegális szemetelőket. Ugyanakkor
az Amfiteátrum és környékén is volt
mit szedni, ráadásul itt gyerekek is
csatlakoztak a településtakarításhoz.
Összességében elmondható, hogy sikeres volt az esemény, melynek ősszel
valószínűleg lesz folytatása.
Szendi Péter
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KISTÉRSÉGI HÍREK

A RESOLUTE KC-ALSÓÖRS
bajnokhoz méltóan játszott

A balatonfűzfői
mozgáskorlátozottak

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

INTERJÚ

olyanok, mint egy nagy család
Több mint két éve dolgozom Balatonfűzfőn, Hegedűs Józsefné
személyében egy segítőkész, pozitív beállítottságú embert ismertem meg, akire igaz az a mondás, hogy jobban szeret adni,
mint kapni.

-Mióta a vezetője a Mozgássérültek
Veszprém Megyei Egyesülete Balatonfűzfő
és Körzetének Csoportjának, hogyan és
miként választották meg? Egyből igent
mondott a felkérésre?
-Megyei egyesületünk körzetekre
volt osztva, ebben a térségben nem
volt olyan csoport, ami képviselné a
területünkhöz tartozó mozgássérülteket. Filep Zoltán akkori elnök kért fel
erre a feladatra. A megtisztelő felkérést elvállaltam és 1992-ben Dr. Varjú
Lajos akkori polgármester segítségével
megalakult a csoportunk.
-Mit lehet tudni a civilszervezetről? Balatonfűzfőn mennyire „érvényesültek” az
elmúlt években (rendezvények, közösségi
ház fejlesztés)?
-Balatonfűzfőn van a központ, havi
rendszerességgel találkozunk a közösségi házban. Év elején programtervet
készítünk, vannak saját nagy rendezvényeink, de részt veszünk a városi
és a megyei programokon is. Fontos
megemlíteni, hogy minden segítséget
megkaptunk kezdetektől fogva az
önkormányzattól, működésünkhöz
anyagi támogatást, a rendezvényeinkhez az ingyenes teremhasználatot,
munkánkat több kitüntetéssel is elismerték. Külön ki kell emelni azokat
8

a fejlesztéseket, amik Balatonfűzfőn
elkezdődtek és hálásan megköszönni, hogy minden beruházásnál, ami
érinti az akadálymentesítést a kezdetektől az átadásig, bevontak és kikérik
a véleményünket, itt érvényesül az,
hogy „semmit, rólunk, nélkülünk”.
-A koronavírus milyen hatással volt
önökre?
-Sajnos a bezártság mindenkit megviselt, több hónapig nem találkoztunk, elmaradtak a klubnapok, a rendezvényeink, és csak telefonon tudtuk
tartani a kapcsolatot egymással, de
a legnagyobb problémát az egészségügyi ellátás okozta. Elmaradtak
a szükséges rehabilitációs kezelések,
amire egy fogyatékossággal élő embernek szüksége van, hogy állapotát
szinten tudja tartani.
-Mennyire fogadják el Magyarországon, Balatonfűzfőn a mozgáskorlátozottakat?
-Örömmel mondhatom, hogy mi
már olyanok vagyunk, mint egy nagy
család. Számomra nagyon meghatá-

Kedves Olvasók!

rozó, hogy a lehetőségeimhez mérten
képviseljem és segítsem a sorstársaim
érdekeit. Egy településen nagyon fontos, hogy hogyan viszonyul a sérült
emberekhez vagy az idősekhez. Sajnos
Magyarországon, beleértve a városokat és községeket még sok mindenben
komoly elmaradások vannak. A sok
közül az egyik legnagyobb probléma
az akadálymentesítés, ami elengedhetetlen az önálló élethez, hogy a lehető
legkisebb akadályokkal és segítséggel
tudjuk a mindennapjainkat élni.
-A harmadik hullám szépen fokozatosan talán a végére ér, hogyan és miként
tudnak tervezni?
-Reményekkel indulunk el az év
második felének, az elmaradt rendezvényeinket szeretnénk megtartani.
A nyári hónapokra több programunk
van, ősztől „Lecsó fesztivál-szüreti
vigadalom” és természetesen a csoport és a városi rendezvények, decemberben pedig az évzáró szeretet
ünnepünk.
Szendi Péter
A csoportba bárki tud posztolni. Tegyenek
fel fotókat, információkat, osszák meg

A Kelet-Balatoni Kistérségért nyilvános

velünk ügyes-bajos dolgaikat. Ha lehető-

Facebook csoport a térségben található

ségünk van, segítsünk egymásnak! Cé-

11 települést (Alsóörs, Balatonakarattya,

lunk, hogy egy pozitív szemléletű csoport

Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balaton-

működjön ebben a gyönyörű kistérség-

fűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs,

ben. A trágár, személyeskedő posztokat,

Küngös, Litér, Szentkirályszabadja) fog-

kommenteket töröljük! Amennyiben még

lalja magában. Célunk, hogy a városok,

nem tagja a csoportnak, kérjünk lépjen be,

községek híreiről, rendezvényeiről időben

hívja meg ismerőseit. Köszönjük szépen!

értesüljenek, egyben bemutatkozzanak a

Szendi Péter

vállalkozások is.

adminisztrátor
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a zenéig

Az INFORMATIKÁTÓL

Varga Áron az általános iskola megkezdésével Balatonfűzfőn
tanult zongorázni. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem osztatlan, hatéves képzésén vesz részt. Februárban volt a
diplomahangversenye, diplomatanítások sora és szakdolgozatírás előtt áll.

- 2006 nyarán lettem a fűzfőgyártelepi református gyülekezet kántora, majd 2007-2013-ig nyaranként
elvégeztem a három-három hetes
kántorképző tanfolyamot a fővárosban. Miután informatika tagozaton
érettségiztem a Lovassy László Gimnáziumban, már egyértelmű volt,
hogy zenével tanulok tovább, és a
szép emlékű Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola érettségire
épülő képzésére felvételiztem, ekkor
még mindig zongora főtárggyal. A
hároméves képzés második esztendejétől Kővári Péter érkezett az iskolába tanítani, akinél formálisan is
megkezdtem orgonatanulmányaimat.

2016 szeptemberétől járok a Zeneakadémia egyházzene-orgonaművész
és ének-zene művésztanár képzésére
– tekint vissza a múltba Áron, miközben megmutatja a templomban
az orgonát, melyen már nagyon sokszor játszott. Alap- és középfokon is
szívesen tanítana a későbbiek során
orgonát, egyházzenét, de a gimnáziumi ének-zene tanítás is rendkívül
motiválja.
Áron időközben a Balatonfűzfői
Fiatal Művészek Klubjának a vezetője
lett. Gróf Tibor 2012 végén lett a művelődési ház igazgatója és rengeteget
küzdött a fiatalok megszólításáért.
2014 őszén, a zene világnapján fogalmazódott meg benne a BFMK
alapötlete, melyet néhány hónap
szervezés után 2015-ben indítottak
közösen útjára. A mai napig jó szívvel emlékezik vissza a korán elhunyt
Gróf Tiborra, aki mindig segítőkész
volt. Az első éveket néhány önálló

rendezvény mellett újabb és újabb
tagok bemutatkozása határozta meg.
- Teljesen természetes, hogy mára
többé-kevésbé maradtunk aktívak,
de van egy nagyon is kézzel fogható
„kemény mag”, akikkel egyre több
és egyre komolyabb rendezvényt tudunk lebonyolítani. A teljesség igénye
nélkül kiemelném a Váradi Bence
nevével fémjelzett néptáncgáláinkat,
a Horváth Eszter, Unghváry Eliza és
jómagam által tartott komolyzenei
koncerteket a város templomaiban,
Németh Tamás kabarés estjeit, és
persze Gertner Bettina grafikusunk
számtalan kiváló plakátját – hangsúlyozza Áron. Beszélgetésünk Bozay
Attilára terelődik, aki 1939-ben született Balatonfűzfőn, máig ő a város
egyetlen Kossuth-díjas művésze. Alig
több mint hatvan esztendősen, 1999ben hunyt el, második nagy operájának, utolsó művének bemutatója
előtt. Szülői házánál minden évben
megemlékeznek róla, mely eseményeknek Áron az egyik főszervezője.
Nem ismerte személyesen a kiváló
zeneszerzőt, de műveivel már fiatal
korában találkozott zongoristaként.
Az utóbbi szűk évtizedben zenetörténeti érdeklődése kapcsán foglalkozott
többször életével és munkásságával.
Az idők folyamán szívügye lett Bozay Attila életművének gondozása,
családtagjaival is folyamatos kapcsolatban van.
Szendi Péter
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PORTRÉ

Hat éve sikeresen működik
a Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja

Mit jelent nekem Balatonfűzfő?

- Az életet, az életem!
Születésem után pár hónappal 1950-ben szüleim Fűzfőgyártelepre költöztek 9, 6 és 5 éves nővéreimmel. Édesapám a Nitrokémia Ipartelepek művezetője volt, aki Mosonmagyaróvárról jött
a Lőporgyár alapításkor a 30-as évek végén. Édesanyám, mint
háztartásbeli nevelt bennünket, s több kisgyerekre is vigyázott,
akiknek dolgoztak a szülei. Szorgalmas emberek voltak, örök
hálával tartozom nekik. Itt nyugszanak a fűzfői temetőben.
Családunkban mindig a szeretet,
példamutatás, tanulás, szorgalom
volt az érték! Ennek tulajdonítom,
hogy jelenleg is összetartó családot
alkotunk. Rendszeresen, évente akár
többször is együtt vagyunk, immár
18-an is. Két nővérem jelenleg is a
gyártelepen lakik. Édesapám példáját
követve életemet a család-, munka-,
sport-, és zene szeretetem határozta
meg. Gépész végzettséggel először
a Nike-Cell üzem technológusa voltam, majd 1982 -től a Balaton Uszoda
megnyitása óta 27 éven át dolgoztam,
mint műszakvezető és úszóoktató.
Hálás vagyok a Nitrokémia Ipartelepek
akkori vezérigazgatójának, Gyuricza
Lászlónak, hogy a vállalat nyeresége
terhére, s széles megyei összefogás
eredményeként megépülhetett a méltán országos hírű uszodánk. Országos
versenybíróként újra bekapcsolódhattam a versenysportba. Aktív munkás
éveim városunkhoz kötöttek, mindig
Balatonfűzfőn dolgoztam. Sportoló
múltam is ideköt, gyermekéveimben a
FAK úszószakosztályában versenyeztem. Országos vidékbajnokságokra,
balatoni távúszó versenyekre az öbölben kialakított úszópályán edzettünk,
vagy róttuk a kilométereket az öböl
– 21-es (Fövenyfürdő) – Tobruk – öböl
útvonalon, mintegy 4 kilométert. Ma
is, ha tehetem, rendszeresen úszom
az uszodában, vagy a tobruki strand
nyílt vizén. A sport az egészséget,
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állóképességet, kitartást, szorgalmat, s
nem utolsó sorban a sportbarátságokat
hozta az életembe.
Általános iskolásként lehetőségem
volt, hogy zenét tanuljak. A zeneszeretet csíráját a fűzfői zeneiskolában
ültették belém. A zongorát választottam, majd felnőttként a kóruséneklést.
Ez a döntés meghatározta a további életemet. A Hóvirág Énekegyüttes
alapító tagjaként zenei élményeket,
sikereket, csodálatos közös művészeti
munkát élhettem át 35 éven keresztül. Bejárhattam a világot Amerikától,
Európa szinte minden országán át
Japánig. Csodálatos katedrálisokban,
hangversenytermekben, élő televízió
műsorokban, rádiófelvételeken énekelhettem. Hangversenykörútjaim sorából
pár élményt megosztok Önökkel. Wassingtonban a NASA központjában tett
látogatásunk során énekelhettünk az
űrben lévő asztronautáknak élő kapcsolattal, Japánban a sapporói koncertünk elnyerte, az az évi komolyzenei
nívódíjat, hangversenyt adhattunk a
párizsi Notre Dameban. Sorolhatnám
a megszámlálhatatlan élményt, sikert.
Zenei munkásságomért Pro Urbe, és
Pro Meritis Comitate Veszprém kitüntetésekben részesültem.
A munkám, családom Fűzfőhöz, a
hobbim Veszprémhez kötött. Húsz
éven át laktam Veszprémben, édesanyám betegsége miatt hazaköltöztem
1995-ben, azóta élek újra Balaton-

Gyurkovics Ágnes

Miért szeretem Balatonfűzfőt?
1964-ben szakmai gyakorlaton voltam a Nitrokémia Számviteli
Főosztály, Könyvelési Osztályán. Egész életemre kiható élmény
volt. Szakmailag, emberileg kiváló csapatot ismertem meg, így
természetes volt, hogy érettségi után itt kezdtem el dolgozni,
negyven évig el sem mozdultam innen.

B

alatonfűzfőn ismertem meg
férjem, itt neveltük fel gyermekeinket, ma is itt lakunk. Munka
mellett a szakmai fejlődés is fontos
volt, így lettem a Nitrokémia első
Kft-jének a főkönyvelője, majd megalakítottam saját cégemet a családdal
közösen, ahol jelenleg is dolgozom.
Számomra, számunkra mindig is
fontos volt az a közösség, a közösségi élet, amelyben élünk. Több évig
voltam a Magyar Vöröskereszt helyi
csoportjának a titkára. Itt kiteljesedhettem a szocialista brigád mozgalomban, melyben a közösségépítés, a
szórakozás, az egymás segítése volt
a fő cél. Felejthetetlen kirándulások,
nőnapi bulik, közös munka az építkezéséken, kerítésfestések. Mindig
magunkkal vittük a gyermekeket is,
ennek tudom be, hogy gyermekeink
kiváló, önzetlen közösségi emberek
lettek. 2007-ben Moni lányommal
közösen hoztuk létre a Balatonfűzfői
Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesületét „Az élhetőbb Balatonfűzfőért,” melynek alapszabály
szerinti fő célja az érdekképviselet, a

hanyatló közösségi élet újraindítása
volt. Sok-sok programunk közül,
a teljesség igénye nélkül, a Retró
Vidám Május1, a falusi disznóvágás,
madáretető készítést emelem ki.
Legnagyobb munkánk a Nitrokémia
Csillagvizsgáló LEADER pályázat
útján történő felújítása Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont
néven. A pályázatot megnyertük és
az Önkormányzat pénzügyi előfinanszírozásával 2012. márciusában
ünnepélyes keretek között megnyitottuk. Kilenc éven keresztül működtettük a Balaton Csillagvizsgálót nagy sikerrel. Esti távcsöves
bemutatók, tudományos előadások,
kiállítások, gyermektáborok kerültek
megrendezésre. Ez idő alatt közel
húsz ezer látogatót fogadtunk. 2020.
október 30-án adtuk vissza az épületet az Önkormányzatnak.
A világjárvány mindenki életét,
munkáját, lelki világát erősen megtépázta. Az egyesületünk tovább
fog működni, megtalálom, megtaláljuk a lehetőségeket, hogy a közösségért dolgozhassunk. A „tuja
bokor” megmentésével, gondozásával
a településünk frekventált pontját
tettük szebbé. Balatonfűzfő várossá
válásának 20. évfordulójára, tagjaink adakozásából egy emléktáblát
készítettünk, melyet ezen a ponton
kívánunk elhelyezni, de a polgármester többszöri írásbeli kérésünkre
sem adta meg az engedélyt. Továbbra
is dolgozom az irodámban, lelkesen
szervezem az egyesület közösségi
munkáját. Látogassanak el rendezvényeinkre, melyeket megtalálnak a
www.vacisz.hu oldalon.
Kontics Ferencné
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MIÉRT SZERETEM BAL ATONFŰZFŐT?

fűzfőn. Először a Gagarin utcában,
majd 2005-ben családi házat építettem
Tobrukban. Háromszáz méterre élni a
Balaton partjától télen, nyáron élmény!
Kutyám napi sétáltatása során gyönyörködhetek a mindig más színű víztükör látványában. Utazásaim során
úszhattam két óceán vizében, – Atlanti
keleti és nyugati partjain, Csendes – de
a Balaton selymes, lágy vize a hazatérés
örömét is jelentette. Fel nem cserélném
más vidékkel. Az uszodai folyamatos
munkarendem még nem tette lehetővé,
hogy becsatlakozhassam a helyi közéletbe. Nyugdíjba menetelem nyitotta
meg ezt a lehetőséget. 2010 óta a helyi
önkormányzat bizottsági kültagjaként,
2012-től a Balatonfűzfőért Alapítvány
elnökeként, jelenleg felügyelő bizottsági tagjaként sokat teszek városunkért.
Húsz milliós pályázatból újítottunk
meg szabadidős- sportpályákat, játszótereket. Városszépítő akciókkal,
adománygyűjtésekkel, civil szervezetek, közösségek támogatásával, és még
sorolhatnám. Szívesen tettem, teszem,
mert szeretett városomért dolgozhattam. Amiért sajnos a visszavonulásom
miatt már nem tudok dolgozni, hogy
a sportturizmus révén kiemelt balatoni település lehessünk. Kevés olyan
kisváros van az országban, ahol 50
méteres uszoda van. Így csak arra tudok buzdítani mindenkit, hogy használják ki az uszoda adta lehetőséget,
egészségük őrzése céljából. Rajtam
nem múlt, hisz több ezer gyermeket,
felnőttet tanítottam meg e sport művelésére, mivel a Balaton partján élő
embereknek illik úszni tudni! Sokat
repkedtem szerte a világban, utazásaim során rengeteg szépet láttam, de
szívemhez mindig legkedvesebb táj a
Balaton keleti csücske. Városunk csodálatos helyen fekszik. Vigyázzunk
természeti értékeire. Búcsúzóul két
mottót választottam: „Csak az tud
gyújtani, aki maga is ég” (Sapszon
Ferenc) és „Az ember azzá válik, amit
cselekszik, tetteink meghatároznak
minket” (Böjte Csaba)

Nem várható negyedik hullám

FONTOS A BEOLTOTTSÁG
RIPORT

Dr. Merkely Béla Széchenyi-díjas orvos, kardiológus, egyetemi
tanár, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Semmelweis Egyetem rektora, a Magyar Tudományos
Akadémia doktorával beszélgettünk a koronavírusról.

- Tavaly márciusban megváltozott az emberek élete. Majdhogynem teljesen lezárták
az országot. Miért volt erre szükség, hiszen
akkor nem volt annyi beteg, mint például a
harmadik hullámban?
- Utólag beigazolódott, hogy mekkora szükség volt erre. Az időben
hozott korlátozó intézkedésekkel
sikerült ugyanis elébe mennünk a
járványnak, ezzel nyert időt a kormányzat az egészségügyi intézmények
számára. Fel kellett készülnünk: az
egyetemen ebben az időszakban állt
fel a járványügyi bizottság, felálltak a
zöld-sárga-vörös zónák, ennek érdekében költöztek a szervezeti egységeink,
kidolgoztuk azokat a protokollokat,
melyek sikeressé tették a következő
hullámokban a felkészült intézmények
működését, védekezését. Ne felejtsük
el azt sem, hogy mekkora nehézséget
jelentett akkoriban a védőfelszerelés
beszerzése, miután nemzetközi szinten is hiánycikk lett a gumikesztyű, a
maszk, a kézfertőtlenítő. Tudományos
vizsgálatok egész sora kellett ahhoz,
hogy kiderítsük, melyik szűrővizsgálat az eredményes a vírus, vagy az
átfertőzöttség kimutatására, ahogy
azt is ki kellett tapasztalnunk, hogy a
megfertőződés után hány nappal érdemes PCR-tesztet végezni. Alkalmassá
12

kellett tennünk az intézményeket a
tömeges COVID-beteg ellátásra.
- Ha jól tudom, Ön is átesett a betegségen. Milyen tüneteiket tapasztalt? Meddig
tartott a felépülés?
- Valóban, családom több tagjával
egyszerre betegedtünk meg a második
hullám idején tavaly ősszel, így a saját
tapasztalatom alapján mondhatom,
hogy jobb védőoltással elkerülni ezt
a betegséget. Kezdetben enyhe tüneteim voltak: köhögés és torok kaparás
érzés, majd a COVID-19 valóban ágyba kényszerített, mert egyszerre tört
rám a láz, az ólmos fáradtság és a test
szerte jelentkező erős fájdalom. Igazolt
fertőzésem után 3 hónappal az orosz
Szputnyik V vakcinából kaptam egy
adagot, hiszen a betegségen átesettek
esetében egy oltás is elég a védettség
kialakulásához. Ha azonban valakit
még teljesen elkerült a betegség, csak
a két oltással érhető el a közel száz
százalékos védelem.
- Több mint 5 millió embert oltottak be eddig. Miért van szükség az oltásra? Vannak
kétkedők, akik szerint ez teljesen felesleges.
Nekik mit mondana?
- Az intézményünk a legnagyobb
hazai COVID-ellátóként vett részt
a járvány elleni küzdelemben, 2020.
december 26-a óta pedig több klinikán
oltópontokokat is működtetünk. Már
elértük, de a cikk megjelenéséig meg is
haladjuk a 300 ezredik beadott oltást.
Ez az eredmény annak köszönhető,
hogy velem együtt, számos kollégám
december 26. óta május végéig hét
napból hetet dolgozott a budapesti
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klinikákon. Az oltás az egyedüli megoldás a járvány elleni küzdelemben, ezt
jól mutatja az az adat is, hogy miután
a Semmelweisen dolgozó 5800 egészségügyi munkatársunk megkaphatták
az oltást, gyakorlatilag megszűnt a
körükben a járvány. Pedig közülük
többen is a vörös zónákban dolgoztak
az elmúlt hónapokban. Tudom, hogy
többen a nemzetközi szinten is látható
eredmények és pozitív tapasztalatok
ellenére se szeretnék a vakcinát, mert
azt remélik, hogy „elbújhatnak” a vírus
elől az oltott honfitársaik háta mögé.
Egy ideig mindenkinek lehet szerencséje, azonban ahogy visszajön a hűvös
idő, illetve ahogy egyre több társas
programot szervezünk, ők továbbra is
veszélynek lesznek kitéve.
- Várható-e ősszel negyedik hullám?
- Mivel nagyon sok honfitársunk
átesett a víruson, tehát magas az átfertőzöttség, és már több mint ötmillióan
vették fel az oltást, nem számítok
újabb járványhullámra Magyarországon. Ez persze nem jelenti azt, hogy
megszűnnek a koronavírusos esetek
itthon. Akik nem védettek, továbbra
is megbetegedhetnek.
- Milyen nyarunk lesz a vírus szempontjából?
- Ahhoz, hogy a nyarunk tényleg felhőtlen legyen, nekünk is tennünk kell.
Azoknak a családoknak, akik szeretnének külföldön nyaralni, mindenképpen
ajánlott az oltást felvenniük, hiszen ha
külföldön betegszenek meg, egy idegen
országban kerülhetnek kórházba adott
esetben. De azoknak a fiataloknak is

és az elhunytak száma is nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a harmadik
hullám tetőzésekor, de orvosként a
magam részéről egy elhunytat is soknak tartok akkor, amikor a betegség
ellen létezik védőoltás. Véleményem
szerint a kamaszok és a fiatalok oltása
is éppen azért fontos, mert ugyan rájuk

nézve a betegség kevésbé veszélyes,
mint a szüleikre, nagyszüleikre, ám
ők a betegség vektorai, vagyis a fészekimmunitás szempontjából annak is
komoly jelentősége van, hogy a 12-16
vagy éppen a 16-18 éves korosztály is
megkaphassa az oltást.
Szendi Péter

PORTRÉ

javasolom az oltást, akik szeretnének
a barátaikkal találkozni, koncertekre,
buliba menni. Az oltás legjelentősebb
eredménye, hogy a betegség súlyos
lefolyását meg tudja akadályozni. Jelenleg – június elején – a járvány
harmadik hullámának végén járunk,
vagyis a napi megbetegedésszámok

„Ez nekem kínai”
Rosenberg Dáviddal beszélgettem, aki öt éve a
Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Általános
Iskola Gimnázium Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, és
Veszprémben kínai emelt
szintű érettségit tett.
- Miért kezdted tanulni a kínai nyelvet?
- Ezt a kérdést sokan felteszik
nekem. Amikor elkezdetem kínaiul
tanulni, - ennek most már bő tíz éve
- akkor még erről nem volt annyira
szó, hogy tulajdonképpen akár üzleti,
diplomáciai sikereket, eredményeket
lehet elérni. Nem is volt még akkor
népszerű. Megmondom őszintén,
hat éves koromban nem én választottam. Édesanyám látott egy cikket
egy kínai iskolával kapcsolatban,
és úgy gondolta, hogy ezt a nyelvet
kellene tanulnom, így kerültem a
kínai nyelvvel kapcsolatba. Eltelt egy,
másfél év, amikor lett kínai tanárom
és úgy tanultam, hogy mindenhova
mentem velük például piacra vagy
együtt főztünk. Nagyon családias
hangulatot teremtettek, és ezáltal
megszerettem. Miután elkezdtem
beszélni, több sikerélmény is ért,
mert a kínaiakkal már társalogni is
képes voltam. Ez volt a fő motiváció,
mert a dicséretek adták az energiát. A
beszédet könnyen meg lehet tanulni,

az írás a nehezebb. Mivel a kínai, azaz
a mandarin két fajta írásrendszerrel
rendelkezik, a karakterekkel és a pinyinnel, ami a latin betűs kiejtés. Tíz
év távlatában most már úgy vagyok
ezzel, hogy tanulom, tovább alkalmazom az életemben is, mert szeretem.
- Voltak nehézségek, amikor tanultad
a kínai karaktereket vagy a beszédet?
- A beszéddel nem volt sok problémám, viszonylag korán kezdtem és ez
az ami mindig jobban ment nekem.
Az írással voltak gondjaim, de nem
azért, mert nehéz volt. Tulajdonképpen bárki elkezdhet kínaiul tanulni,
csak kellő mennyiségű kitartás kell

hozzá. Volt olyan időszakom nekem is, amikor elhanyagoltam és az
eredmények is mutatták, hogy ez
így nem lesz jó. A kínai nyelv nem
olyan, mint a hagyományos latin
betűs ábécé, tehát a karakterek tanulása folyamatos gyakorlást igényel.
A mindennapokban fel kell áldozni
bizonyos mennyiségű időt a gyakorlásra, napi húsz, harminc percet. Így
lehet folyamatosan fejlődni. Ez volt
nekem is a nehézség, hogy meg kellett
tanulnom mindezt.
- Más nyelveken is beszélsz a kínain
kívül?
- A nyelvérzékemet szerintem
nagymamámtól örököltem. Angolul
jobban beszélek, mint kínaiul. Régi
nagy vágyam, hogy az orosz és olasz
nyelvet is megtanuljam.
- Mi ösztönzött, hogy emelt szintű
érettségit tegyél kínai nyelvből?
- Igazából tények elé lettem állítva,
hogy kínai emelt szintű érettségit
fogok tenni. Körülbelül másfél hónapom volt rá felkészülni, amit nem
reagáltam túl, mert csak az utolsó egy
héten kezdtem el tanulni. Az emelt
szintű érettségim jeles lett.
- Van konkrét célod a kínai nyelvvel?
- A továbbtanulást mindenképp
ezzel a nyelvvel szeretném folytatni,
lehetőleg kint Kínában, egy anyanyelvi környezetben, a tökéletességig
csiszolni a tudásomat. Számomra ez
kulcsfontosságú és szeretném, hogy
része maradjon az életemnek.
Bárdi-Farkas Linzi
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Megfelelő színvonalú
közbiztonság fenntartásával
KÖZÉRDEKŰ

igyekeznek hozzájárulni a térség turisztikai vonzerejéhez
Mint ismeretes Dr. Fellegi
Norbert rendőr ezredes, a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője március
1-jei hatállyal kinevezte Borbély Zoltán rendőr alezredest
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság élére, akivel a nyári
szezonról beszélgettünk.

- Kapitány úr milyen előjelekkel várják
az idei szezont? Hogyan és milyen formában kell ilyenkor önöknek felkészülniük?
- A térség különleges földrajzi adottsága, a Balaton természeti szépsége,
az itt élő emberek vendégszeretete
alapján elmondható, hogy a rendőrkapitányságunk illetékességi területéhez tartozó parti településeink a
kedveltebb idegenforgalmi területek
közé tartoznak. A Balatonalmádi
Rendőrkapitányság a helyi lakosok
és a térségbe látogatók elvárásának
megfelelő színvonalú közrend, közbiztonság fenntartásával igyekszik
hozzájárulni a térség turisztikai vonzerejének megőrzéséhez, az itt élők
nyugodt életének és az idelátogatók
zavartalan pihenésének biztosításához. Ennek érdekében a települések
polgármestereivel, illetve az együttműködő szervezetek képviselőivel
a területen jelentkező feladatokat
átbeszéltük. Célunk az eseményekre
történő gyors reagálás, az állampolgárok biztonságérzetét negatívan befolyásoló körülmények csökkentése.
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- Mennyiben lesz más a mostani nyár
az előzőekhez képest? Egyáltalán lehet-e
párhuzamokat vonni?
- Valamennyi frekventált területen
kiemelt figyelmet kell fordítani a
betöréses, a besurranásos, az alkalmi és a strandi lopások, valamint a
köznyugalmat, a vendégek szubjektív
biztonságérzetét jelentős mértékben
befolyásoló cselekmények megelőzésére, felderítésére annak érdekében,
hogy a korábbi szezonokat jellemző,
szélsőségektől mentes bűnügyi-közbiztonsági viszonyokat tudjuk biztosítani. Kiemelt feladat az idegenforgalmi területekre vezető utakon
a közlekedés rendjének fenntartása, a forgalom segítése, az esetleges
torlódások felszámolása. A rendőri
eszközök és a baleset-megelőzési intézkedések komplex alkalmazásával
kell biztosítani, hogy a fokozottan
veszélyes útszakaszokon - főként az
üdülőövezetekbe vezető utakon – a
csökkenjen a személyi sérüléssel, valamint az anyagi kárral járó közúti
közlekedési balesetek száma.
- Milyen tanácsokat adna az olvasóknak? Mire figyeljenek oda, hiszen a
Balaton-partján ismételten nagy vendégforgalom várható.
- A jelentős hétvégi forgalomnövekedésre figyelemmel időben induljanak el és indulás előtt tájékozódjanak
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a balesetekről, a torlódásokról. Vigyázzanak és figyeljenek értékeikre,
ha lehetséges használjanak értékmegőrzőt. A közlekedésre vonatkozó
szabályokat tartsák be, nem érdemes
száguldozni, legyenek figyelmesek a
közlekedésben érintett más járművezetőkre, gyalogosokra.
-Nyáron előreláthatólag fokozottabb
lesz az ellenőrzés? Ha igen, akkor ez
miben mutatkozik meg?
- A hétvégi forgalomnövekedés kezelése érdekében a szomszédos rendőrkapitányságokkal közös ellenőrzéseket tervezünk végrehajtani, amivel
a biztonságosabb közlekedést, illetve
az esetleges közlekedési torlódások
feloldását igyekszünk kezelni, elősegíteni. A tömegesen látogatott helyeken elsősorban gyalogos, kerékpáros,
segédmotoros-kerékpáros járőrszolgálatot alkalmazunk. A nagyobb forgalmat lebonyolító strandokra lehetőség
szerint rendőröket vezénylünk, valamint a parkokban, ligetekben, fás,
bokros közterületeken gondoskodunk
a visszatérő ellenőrzésekről. Diáktolmácsok is segítik a rendőrkapitányság
munkáját a szezonban. A térségbe
látogatók az eddigi gyakorlatnak megfelelően bűnmegelőzési mini-centrummal Balatonalmádiban találkozhatnak, ahol tájékoztatást, segítséget
kaphatnak. Több közös szolgálatot
tervezünk együttműködő partnereinkkel, kiemelten a polgárőrökkel,
a közterület-felügyelőkkel, halászati
és természetvédelmi őrökkel. Ezek
mellett nagyon fontosnak tartjuk a
bűn-és balesetmegelőzést, ezért idén
is megszervezzük a korábbi évek sikeres bűnmegelőzési programjait a gyerektáborokban és a minicentrumban.
Szendi Péter

Nyár, forróság, grill. Egy
recept, amiben a lime karika
és a menta nem a limonádéba
kerül – Grillezett pisztráng
mentaszósszal.
Hozzávalók – Halpác: 1 ev. kanál
citromlé, 1 ev. kanál meleg víz, cayenne
bors, őrölt koriander, kömény, fokhagyma, só. Mártás: 4-5 szál menta,
fél lime leve, kis csokor petrezselyem
(ízlés szerint), 1 kávéskanál porcukor,
fél kávéskanál őrölt gyömbér.

FŰZFŐ ÍZEI
Elkészítése: A halpác alapanyagait összekevertem. A halként filézett
pisztrángot készítettem elő. A halszeleteket a grillezés előtt 2 órára a
pácban hagytam. A mentaleveleket és
egy csokor petrezselymet aprítógépbe
tettem. A lime levét és egy kiskanálnyi
porcukrot a gyömbérrel kikevertem,
majd a zöldekkel összekevertem. Amíg
a grillezéssel foglalatoskodtam, a szósz
ízei összeértek. Igazán üdítő, citrusos
ízvilágot kapunk, mely az intenzíven
fűszerezett grill ételekhez remekül
passzol.
Jó étvágyat kívánok!
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Grillezett pisztráng
mentaszósszal

Lőrincz-Horváth Veronika

Teljesítették a kitűzött célt a fűzfői labdarúgók
– Csucsánszky Zoltánnak azonban van némi hiányérzete

2019 nyarától, az ötszörös
válogatott labdarúgó, Csucsánszky Zoltán irányítja a
fűzfői labdarúgókat. Legutóbb
a januári számban beszélgettünk a kiváló trénerrel, aki
akkor elmondta, hogy az NB
III, azaz a feljutás is szóba
került.

Mindez köszönhető volt annak, hogy
az őszi szezonban kifejezetten jól szerepeltek a fűzfői labdarúgók. A vesztett
pontokat tekintve az első helyen álltak,
de a koronavírus miatt négy mérkőzésük elmaradt, melyeket tavasszal kellett
pótolniuk. Csucsánszky Zoltán bizakodó volt a jövőt illetően. A csapat végül a
hatodik helyen zárt, jócskán lemaradva
a dobogóról is. A harmadik helyezett
Balatonalmádi 13 ponttal gyűjtött többet a zöld-fehér alakulatnál. A bajnokságot a Tihany magabiztosan megnyerte.
– Az évad elején a vezetőség részéről az
volt a célkitűzés, hogy az első hatban
végezzünk. Ezt teljesítettük, de némi
hiányérzetem természetesen van. Egy
fantasztikus őszi szezon után volt egy
viszonylag gyenge tavaszi idényünk.
Mindez köszönhető volt annak, hogy
az ősszel elmaradt négy mérkőzést
pótolni kellett. Szerda-szombat ritmusban játszottunk, kiállítások, sérülések
tizedelték a csapatot, szűk volt a kere-

tünk. Természetesen nem szeretnék
kifogásokat keresni, de ezek a tények
– meséli őszintén Csucsánszky Zoltán.
Ráadásul az utolsó három-négy mérkőzésen olyan játékosokat szerepeltettek,
akiket az ifi csapatból hoztak fel, nem
volt kellő rutinjuk. Volt olyan mérkőzés
is, ahol éppen, hogy csak ki tudtak állni.
A jövőt illetően még nem tudott
semmi biztosat mondani Csucsánszky
Zoltán. Nyilván lesznek olyan játékosok, akikre nem számít a klub vagy ő
megy el, de természetesen a keretet meg
kell erősíteni, ha a következő szezonban
azt szeretnék, hogy előre lépjen a csapat. Sajnos az U19-es csapat az előző
évhez képest gyengébb teljesítményt
nyújtott, így ez is problémát vet fel a
klubnál. Csucsánszky Zoltán azonban
optimista természetű és reméli, hogy
a következő bajnokságban semmi sem
hátráltatja őket abban, hogy jól szerepeljenek.
Szendi Péter
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FOTÓSAROK: FŰZFŐ NÉGY ÉVSZAKBAN

SZEKERES PÉTER
Magára nézve még amatőr kategóriában sem tartja megalapozottnak a „fotós” minősítést. Kattintgat a fényképezővel, és
ő is meglepődik, hogy miután a CPU dekódolta a kamera által
rögzített bináris adatokat, néha egészen látványos, tetszetős kép
jelenik meg a kijelzőn. Azonban a fotózásnál is jobban szórakoztatja az
elkészült fotókkal folytatott utólagos játék: több fénykép összevágása, montázsok,
kollázsok, mémek készítése.

