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Erkölcsi válság 
Balatonfűzfőn?

Alapvető morális válságot élünk át, ahol nincs jobb és bal oldal, 
csak mi emberek. Tisztelt, kedves olvasó! Már - már szappa-
noperába illő események történnek, de ha jól meggondolom, 
inkább nem történnek szeretett kisvárosunkban komoly dolgok. 

Nézzük meg Pécselyt és a környező 
települések pályázatai ügyeit. „Agyon-
ra nyerik” magukat sok 10-100 milliós 
pályázatokkal, de Pécselyen nem tör-
ténik érdemleges, számításba vehető 
dolog, az óvoda felújítását kivéve. 
Helyi illetőségű emberek szerint in-
kább hasonlít Zrínyi várára mintsem 
egy óvodára a lőrésnyi ablakaival. 
Sokan nem is értik, hogy mi került 
160 millió forintba rajta. A felújításra 
kapott összegen pedig osztozkodott 
az ominózus négy szomszédos ön-
kormányzat. Csak nem az iskolaügy 
miatt került parkolópályára Pécsely? 
Hogy miért foglalkozok még mindig 
Pécsellyel? Mert kísértetiesen hasonlít 
az ügy a balatonfűzfői eseményekre. 

Kérdem én, hogy Balatonfűzfő miért 
a Magyar Falu Programba került és mi-
ért nem a Modern Városok Program-
ba? Talán túl zűrösek az ügyek? Néz-
zünk pár példát! Az önkormányzati 
dolgozók jó része elment, más munka 
után nézett. Az informális indokolás 
az volt, hogy nem dolgoztak elég jól. 
A vagyongazdálkodás átszerveződött 
- szabaddá téve az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok eladását, a műve-
lődési ház, mint intézmény megszűnt 
létezni úgy, hogy nem jöttek-mentek 
emberek, hanem csak mentek. A két 
járvány között, nincsenek a progra-
mok rendesen megszervezve, mert 
nincs is kivel, pedig az elszigeteltség 
egyik jó ellenszere lett volna a közös-
ségi élet. Nem látni a működést, nem 
tudni a döntési mechanizmusokról 
semmit, mi miért van, és miért úgy 
történik, ahogy. Szoktam mondani, 
hogy a bolond és normál emberek kö-
zött igen vékony a jég, mert a bolond 

is azt hiszi, hogy az igazat mondja. 
Különösen veszélyes, ha még hatalom 
is kerekedik valahogy a kézbe. 

Nézzük a tényeket! Az időközi 
választások hajrájában megpróbál-
tak lejáratni mindenféle módszerrel. 
Ugyan a választást elvesztettem, de 
erkölcsileg megerősödve jöttem ki 
belőle. A választáskor jószerivel csak 
egyetlen célpontja volt Szanyi Szilvia 
csapatának, én! Kígyót, békát kiabál-
tak, próbáltak hamis színben a sötét 
oldalnak feltüntetni, akkor még csak 
független trollkodók. Mondhatni éli 
„békés csendes” kisvárosi életét Bala-
tonfűzfő, de a régi új barátaim Pécsely-
ről még mindig velem foglalkoznak, 
pedig nincs is kampány és már nem 
is vagyunk Pécselyen. Különös kegyet-
lenséggel pszichopata módjára sziszte-
matikusan már - már hihetném azt is, 
hogy ezt valahol tanulták volna, aka-
dályoznak, mintha az életük múlna 
rajta. A különbség csupán annyi, hogy 
most már nyilvános lájkokkal fel is 
vállalja Szanyi Szilvia és Keil Norbert 
képviselő „úr” magát. Nem a település 
rendjének megtartásán, megerősítésén 
dolgoznak Jerry „D” Shorttal és Hor-
váth Balázs SOTE esélyegyenlőségi 
koordinátorral, mert egyébként kik 
Ők? Ugye kedves Balázs, az esélyt meg 
kell adni mindenkinek. Ugyanakkor 
a Fideszes alpolgármester nem szólal 
meg. Vagy úgy gondolja, hogy minden 
rendben van? Vagy nincs is már ott? 
Ez pont olyan, mint az, hogy az LMB-
TQ-nak mindenki rasszista, aki nem 
ért velük egyet, de a gyermekeinknek 
kötelezővé tennék, hogy eldönthessék, 
hogy fiúk vagy lányok akarnak-e len-
ni. BORZASZTÓ!!!

Jerry „D” Short azt írja Keil Norbert 
képviselő oldalán, minden tiltó ret-
orzió nélkül, hogy hiéna vagyok, ha-
zugnak titulál és hogy jogerősen pert 
nyert az engem képviselő Szendi Péter 
ellen. Továbbá megköszöni mindenki 
segítségét, hogy megtisztíthassa a köz-
életet tőlem és hogy Balatonfűzfőt a 
helyes úton tarthassa. (RÖHEJ!) És ezt 
lájkolja Szanyi Szilvia, Keil Norbert és 
még páran. A perekről! Két büntető 
per van folyamatban, az egyik Bacsi 
Gábor, a másik Slemmer Gyula ellen, 
jó hírnév rontás miatt. Mindkettő-
nek a mentora a korábban említett 
SOTE esélyegyenlőségi koordinátor. 
VÉLETLENÜL. De a tények azok 
tények. Ezzel mindenki elkönyvel-
hetné, hogy újabb feljelentést teszek 
jó hírnév rontásért. De, nem teszem! 
Sőt olyannyira nem, hogy ezeket az 
arcátlanságokat, amellyel szándékos 
fájdalmat okoztak ezen emberek ne-
kem és a környezetemben élőknek, 
emberi bíróság nem hozhatja helyre. 
Ezennel visszavonok minden pert, 
amit velük szemben kezdeményez-
tem, a Jóistenre, vagy a hitük szerinti 
Jehovára, Allahra vagy Buddhára bí-
zom a döntést. Mert az biztos, hogy 
dönteni és ítélni is fog, mint ahogy 
eddig minden esetben megtette, aki 
az Iskola vagy ellenem volt, mert 
sajnos a személyem összefonódik az 
iskolával. El a kezekkel az iskolától! 
És egy cseppet sem csodálkoznék, ha 
ezek után Kontrát képviselőnek terhes 
lenne Balatonfűzfő.

Bárdi Farkas János
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Kérdések-válaszok nélkül
Alább olvashatják június 26-án írt levelemet Szeli Dóra igaz-
gatóhelyettes asszonynak, melyet a privát és a szerkesztőségi 
e-mail címről is elküldtem a szeli.dora@balatonfuzfo.hu és a 
kultura@balatonfuzfo.hu e-mail címekre. Annyi válasz sem 
érkezett: „Hogy nem kívánok nyilatkozni”. Az olvasókra bízom, 
döntsék el Önök, hogy ez rendben van így?

Tisztelt Szeli Dóra Igazgatóhelyettes 
Asszony!

-Először is gratulálok, hogy sikeresen 
pályáztak, hiszen az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 3 millió forint támogatást 
biztosított a Tehetségtámogató Mini Jazz 
Fesztiválra. Legyen szíves tételesen beszá-
molni, hogy ebből mire, mennyit költöttek, 
hiszen feltörekvő zenekarokról van szó. La-
ikusként úgy gondolom, hogy több százezer 
forintba nem kerül az ő fellépésük.

 -Nem gondolja, hogy etikátlan, hogy 
a négy fellépő együttes közül, hármat az 
Ön szervező irodája, az IAM Booking & 
Promotion közvetített ki? Más együttesek 
nem léphettek volna fel? Így nem keveredik 

bele az Ön neve, mint igazgatóhelyettes a 
rendezvénysorozatba? 

-Információink szerint, a mini jazz fesz-
tiválon nem voltak túl sokan, nem volt, 
aki felkonferálja az együtteseket. Nyilván 
ebben közrejátszott a péntek esti vihar is, 
melyről előre lehetett tudni. Miért nem 
gondoltak „B” verzióra, teszem azt a kö-
zösségi ház színterére? A jazz, mint tudjuk 
„rétegzene”. Csak jazz fesztiválra lehetett 
pályázni? Nem lett volna célszerű, ha úgy-
nevezett populárisabb zenekarokat hívnak 
meg? Gondolok itt arra, hogy első nap rock 
and roll est lett volna, a második nap retro 
party a kilencvenes évek előadóival? Ebben 
tudtam volna Önöknek segíteni, kedvezőbb 

áron lejöttek volna Balatonfűzfőre. A kon-
ferálás miért maradt el? 

-Mit gondol arról, hogy amióta Ön 
a művelődési háznál dolgozik (rendez-
vényszervező, igazgatóhelyettes, megbízott 
igazgató), hét hónap alatt, hét ember 
távozott? Nem érzi úgy, hogy túlságosan 
nagy a fluktuáció? 

-Mikor és hogyan kívánják pótolni, 
hogy a könyvtárból egyszerre három ember 
távozott? Van most olyan személy, aki 
ezt a felelőségteljes munkakört betölti? 
Amennyiben nem, akkor kérnek segítséget 
a megyei könyvtártól? 

-Miért kellett egyik-napról a másikra a 
művelődési központot „lefokozni” művelő-
dési házra?

-Ismét kiírtak pályázatot az igazgatói 
állás betöltésére. Pályázott erre, ha igen 
milyen elképzelései vannak a jövőt illetően?

-Amennyiben sikeres lesz a pályázata, 
akkor az összeegyeztethető a képviselői 
tisztségével? 

-Idén a képviselő-testület mennyi pénzt 
különített el a költségvetésből a rendezvé-
nyekre? Ebből mennyibe kerülnek a nyári 
programok?

-Megfelelőnek találja a rendezvények 
propagálását? A hagyományos juniálisról 
legelőször én nyolc nappal előtte találkoz-
tam egy plakáton. 

-Mikor tervezik, hogy a civil szervezetek-
kel leülnek és egyeztetnek a programokról? 

Július 10. 16:00 óráig várom a kérdésekre 
a válaszokat, melyeket változtatás nélkül 
közlünk az újság olvasóival, kérem, hogy 
egy fotót is szíveskedjen küldeni magáról, 
hiszen egy interjúhoz ez elengedhetetlen. 
Előre is köszönöm szépen! Amennyiben 
nem válaszol a feltett kérdésekre, úgy a 
kérdések megjelennek válaszok nélkül az 
Iránytű újságban, annak Facebook olda-
lán, illetve a Kelet-Balatoni Kistérségért 
Facebook csoportban. Úgy gondolom, hogy 
ezek a kérdések olyan jellegűek, amelyekre 
a fűzfői lakosok is kíváncsiak, várom szí-
vélyes válaszát!

Üdvözlettel:
Szendi Péter
főszerkesztő
Iránytű
Balatonfűzfő, 2021. június 26. 

Jerry D. Short esete a jereváni rádióval - avagy az álhíreket nem kell elhinni

Slemmer Gyula, „művésznevén” Jerry D. Short a Balatonfűzfő ahogy mi látjuk és a 
Balatonfűzfő a mi városunk Facebook csoportban azt állította, hogy jogerősen pert 
nyert, ami nem igaz. 

Csak, hogy a helyén kezeljük a dolgokat:
1. feljelentést tettem rágalmazás miatt a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon 
19080/105/2021 számon rágalmazás vétségében.
2. a nyomozást elutasítják azzal, hogy „közvádra üldözendő bűncselekmény nem való-
sult meg, mert Bárdi Farkas János lenne jogosult magán indítványra”. Ugyanitt később 
– „fentiek alapján az ügyben rágalmazás gyanúja merült fel, ami magánvádas eljárás”.
Ezzel összefüggésben semmilyen per nyertességről nincs szó! Hiszen nem volt per! 
Slemmer Gyula egyszerűen - nem mond igazat! Ezek a tények!
Végül egy régi, de máig közismert hír, ami egyenértékű a hétvégén kitett poszttal.
Jereváni rádió
Megkérdezik a jereváni rádiótól, igaz-e, hogy Jerevánban Moszkvicsokat osztogatnak. 
Válasz. „A hír igaz. De nem Jerevánban, hanem Tbilisziben. Nem Moszkvicsokat, hanem 
Volgákat. És nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.”

Szendi Péter
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Nem csak a technológia,
a finanszírozási konstrukció is
innovatív a napelem piacon

Pár hónapja futótűzként terjedt el a hír, miszerint a nape-
lem-rendszerek esetében megszűnik a szaldós elszámolás, egy-
szerűbben lefordítva, hiába vannak napelemek a tetőn, így is 
meg fog érkezni a sárga csekk a villanyszámláról. Az igazság 
azonban ebben az esetben is árnyaltabb, és korán sem kell még 
temetni ezt a gazdaságos megújuló energiaforrást. A bonyolult-
nak látszó elszámolási rendszerben és az új, továbbra is gazdasá-
gos lehetőségek erdejében a veszprémi Solar Rendszerépítő Kft. 
ügyvezetője, Szakos Ferenc segít eligazodni.

2021. június 30. fontos dátum mind-
azoknak, akik napelem-rendszer kiépí-
tésén dolgoznak. Ez az utolsó időpont, 
hogy akik igénybe vették az állami 
otthonfelújítási támogatás forrásait, 
végleg elkészüljenek a napelem-rend-
szerük kiépítésével és a villanyórájukat 
is lecseréljék. Mindenki, aki kicsúszik 
ebből a határidőből, elvileg már nem 
tud bekapcsolódni a szaldós elszámo-
lásba. Abba az elszámolási rendszerbe, 
amely biztosítja, hogy a nyáron meg-
termelt többletenergiát télen, a kevésbé 
napsütéses időszakban például fűtésre 
tudják felhasználni.

Tehát nem légből kapott híresztelés 
volt, hogy átalakul a napelem-felhasz-
nálás módja és lehetőségei. 

Ugyanakkor mielőtt sokan lemonda-

nának erről a környezetbarát energia-
forrásról és elvetnék efféle otthonfelújí-
tási terveiket, érdemes megismerkedni 
a veszprémi székhelyű Solar Rend-
szerépítő Kft. egyedi megoldásával. 
A cég az elsők között kezdett bele 
Magyarországon napelem-rendszerek 
kiépítésébe. Innovatívak voltak a pia-
con és azóta is követik a legújabb mű-
szaki megoldásokat. Viszont vannak 
olyan helyzetek, amikor nem csak a 
technológiai trendekben kell inno-
vatívnak lenni, hanem a különböző 
gazdasági megoldásokban sem árt az 
újító gondolkodásmód.

Ennek jött el az ideje most, 2021. 
június 30. után, amikor a már említett 
módon átalakulnak a napelem-fel-
használók lehetőségei, a Solar Rend-

szerépítő Kft. pedig már készen is áll 
egy új konstrukcióval, ahol ugyanúgy 
maradni fog a szaldós elszámolás.

„Egyik partnerünkkel közösen egy 
speciális hitelkonstrukciót alakítot-
tunk ki.” – Kezdi a részletezést Szakos 
Ferenc, aki a hitelkonstrukció kapcsán 
rögtön hozzá is teszi, hogy sok évig 
népszerű volt a piacon a Magyar 
Fejlesztési Bank (MFB) 0%-os kamat-
támogatott hitele, viszont ha összeszá-
moljuk az összes járulékos költséget, 
körülbelül 3,5-4,5%-os költsége volt 
a teljes hitelösszeghez képest, főleg 
adminisztrációs díjak miatt. Mindezt 
összeadva, egy átlagos háztartás nap-
elemes rendszerének beüzemelése 250 
ezer forint körül volt.

„A mi konstrukciónk lényege, hogy 

Nem csak a technológia,
a finanszírozási konstrukció isa finanszírozási konstrukció is
innovatív a napelem piacon
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megkönnyítsük az ügyfeleink beruhá-
zást, mind anyagilag, mind adminiszt-
ratív vonatkozásban.” – Folytatja Sza-
kos Ferenc. „Lényege, hogy partnerünk 
az egyik nagyobb banknál lekötött egy 
kvótát, így mi gyakorlatilag ugyanazt 
a hitelkonstrukciót meg tudjuk aján-
lani, mint amit korábban az MFB 0 
állami támogatás tartalmazott.” – De 
mit jelent ez a valóságban, milyen jogi 
és adminisztratív folyamatokon kell 
átesnie azoknak, akik így szeretnének 
napelemeket a házuk tetejére? – Foly-
tatva a kérdezősködést.

„A bank megfinanszírozza a 
napelemes rendszert, a hitel visz-
szafizetését pedig be tudjuk úgy 
állítani, hogy ugyanúgy az addigi 
villanyszámla összegét törleszti az 
ügyfél, de immáron nem az áram-
szolgáltatónak, hanem a banknak 
hiteltörlesztés gyanánt. Azonnal 
természetesen nem vesz észre az 
ügyfél megtakarítást, viszont a 
napelem már ott van a tetőn, 
amikor pedig visszatörlesztette a 
banknak a hitelt, az áramszámla, 
mint olyan megszűnik a rezsi-
költségek tételsorán a háztartás 
költségvetésében.”

Mindez 2023. december 31-ig bizto-
san így marad, tehát még sokáig biz-
tosított a szaldós elszámolás azoknak, 
akik most vágnak bele a megújuló ener-
gia befektetésébe a Solar Rendszerépítő 
Kft-vel közösen. Néhány apróságra, 
viszont a pénztárca szempontjából 
egyáltalán nem elhanyagolható rész-
letre még felhívta a figyelmet Szakos 
Ferenc.

„Ez a hitelkonstrukció abban is kü-
lönbözik az államihoz képest, hogy 
nem kér önerőt az ügyféltől, valamint 
a járulékos költségek is nagyjából fele 
akkorák, mint az MFB 0 esetében. Sőt, 
bizonyos esetben még ezeket az admi-
nisztrációs díjakat is bele lehet építeni 
a hitelbe, így valóban csak el kell indí-
tani a beruházást, bármilyen egyszeri, 
nagyobb befizetés nélkül. Azt pedig 
már nem lehet számszerűsíteni, hogy 
a szakemberek végig ott vannak az 
ügyfél mellett és pontról pontra segítik 
a hitelügyintézést, mi pedig ezután a 
szokott magas minőségben végezzük a 
napelemek felszerelését a tetőre.”

Elérhetőségeink:

Solar-rendszerépítő Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75.

honlap: napelemveszprem.hu

E-mail: info@solar-re.hu

Telefon: +36 30 298 5585, +36 30 831 2167
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SPORTÉLET ANNO
Balatonfűzfőn

Elmúlt havi számainkban elkezdtem visszaemlékezéseim al-
apján lakóhelyünk sportéletét bemutatni a hatvanas évektől 
kezdve. Most ugorjunk egy kicsit előre az időben, egészen a 
kilencvenes évekig. Sorozatom ezen részét egy olyan esemén-
nyel folytatnám, aminek csak nyomokban van köze az aktív 
sportélethez.

Történt pedig, hogy a kilencvenes 
évek elején, Kanadában valakinek ki-
pattant a fejéből, hogy egy olyan vala-
mit kellene kitalálni, ami megmozgatja 
a Föld lakosságának lassan eltunyuló, 
mozgásszegény életet élő, elég nagy 
számban lévő részét. A mozgalom a 
Kihívás napja elnevezéssel vált világ-
szerte ismertté. Lényege az volt, hogy 
egy ország településeinek lakosságát 
minél nagyobb számban mozgósítsák 
egy évben, legalább egy napot állja-
nak fel a fotelből és mozogjanak. Az 

akció legalapvetőbb kritériuma volt, 
hogy nem kellett hozzá különösebb 
sportmúlt, nem volt korhatár, nem volt 
nemek közti szétválasztás. A rendez-
vény minden év május utolsó szerdáján 
került lebonyolításra.

A mai fiatalok -akik ez idő tájt szület-
tek - kedvéért elmondanám egy ilyen 
nap történéseit. Az idősebbek, akkori 
résztvevők pedig gondoljanak vissza, 
némi nosztalgiával a letűnt idők egy-
kor oly népszerű eseményeire. Egészen 
a reggeli órákig kell visszamenni! Az 
iskolák, óvodák udvarán a gyerekek 
már korán tornával, játékkal kezdték 
a bemelegítést. Nagyobb csoportok az 
uszodát, a városi stadiont vették célba. 
De nem csak iskolák, óvodák, hanem 
munkahelyek, lakóközösségek tagjai 

is igyekeztek aktívan kivenni részüket 
az eseményből. Munkában megfáradt 
szakik, gép mellett folyamatosa dol-
gozó munkásnők, munkások azonnal 
kaphatók voltak egy kis munkaközi 
mozgásra, felfrissülésre.

De a nap fénypontja nagyrészt a 
sportpályán zajló versenyek voltak. 
Felidéznék egy pár eseményt az egyik 
évből. A pályán a gyerekek osztályon-
ként sorversenyekkel igyekeztek minél 
több pontot elérni. Tudniillik egy erre 
az alkalomra összeállt egy értékelő 
bizottság, mely arra hivatott, hogy 
eldöntse, országosan melyik település 
érdemli ki létszám függően a „legspor-
tosabb település” címet.  Folyamatosan 
teltek meg a helyszínek. Hetes dobó-, 
11-es rúgó versenyek, női és férfi kis-
pályás foci, tenisz, kosár- és kézilabda 
meccsek, mind-mind amatőr résztve-
vőkkel. A Fűzfa vendéglő (akkor még 
Rozoga büfé) udvarán szkanderver-
seny zajlott  Falter János égisze alatt. 
De olyan „sportágak” is szerepeltek, 
mint Trabant toló, illetve Trabantba 
préselődő bajnokság. Ha jól emlék-
szem az Öveges iskola lánycsapata 
nyerte meg tizenkét fővel, azaz any-
nyian tudtak egyszerre a Trabantban 
lenni. Az uszoda parkolóban ezalatt 
erős fiúk próbálták a több tonnás 
kamiont minél messzebb elhúzni. A 
garzonházban kipróbálhatták, hány 
perc alatt futnak fel a kilencedik eme-
letre. A csapatsportok mellett váltó-
futás, rönkhajító verseny, kötélhúzás, 
zsákban futás követték egymást. A 
Falatka büfénél izgalmas tekebajnok-
ság zajlott. A késő délutáni órákban, 
bár fáradtan, de mégis jóleső érzéssel 
könyvelhettük el magunkban, hogy 
ha nem is sportolunk versenyszerűen, 
de ilyen alkalmak lehetőséget adnak 
egy egészséges életmód első lépéseinek 
megtétele felé. Sajnos, mint több más 
ilyen jellegű megmozdulás, pár év után 
érdektelenség miatt megszűnt. De jó 
is lenne, ha valaki újra felélesztené 
ezeket az eseményeket! Higgyük el, 
csak nyerhetünk vele!

Diósi Péter

Diósi Péter, amint éppen farönköt dob 
a stadionban. 
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KÖNYVESPOLCAIMRÓL
Időben és térben, valamint témáiban is egymástól igen messze 
álló két könyvet kívánok a kedves olvasók figyelmébe ajánlani: 
Vaszlilij Akszjonov „Moszkvai történet” valamint Joe Eszterhás 
„Amerikai rapszódia” című műveit.
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KÖNYVESPOLCAIMRÓL
Időben és térben, valamint témáiban is egymástól igen messze 

Akszjonov könyve több évtizedet 
átívelő „családregény”, amely a sztálini 
Szovjetunióban játszódik, s a polgár-
háború éveitől Sztálin haláláig tartó 
éveket öleli át. A Gradov család sorsán 
keresztül ismerjük meg a sztálini ön-
kényuralom ördögi mechanizmusát, a 
vélt vagy valódi ellenség fizikai meg-
semmisítését, börtönbe vagy száműze-
tésbe kényszerítését, majd a második 
világháború és az azt követő személyi 
kultusz borzalmait. Szereplői valósá-
gos történelmi személyiségek, az író 
csupán annyi szabadságot enged meg 
magának, hogy a Gradov család tagjait 
szerteágazó baráti, munkatársi, művé-
szi kapcsolatait alkotja meg képzeleté-
ben, azonban olyképpen, hogy azok a 
regényben a valóságos történéseknek 
megfelelően szerepelnek. Harcolnak a 
polgárháborúban, a világháborúban, 
áldozatául esnek a tisztogatásoknak, 
egyes tagjai megjárják a büntetőtábort 
a Gulagot, születnek, szeretnek, meg-
halnak, s mindezt rendkívül színesen, 
emberien ábrázolja! Magát a könyv 
cselekményét bemutatni nem tudom, 
nem is tekintem feladatomnak, azon-
ban ide másolom az amerikai lapokban 
megjelent rövid kritikákat: „V. Aksz-
jonov ebben az erőteljes és gyönyörű 

könyvben arra vállalkozott, hogy meg-
írja a Szovjetunió történelméről szóló 
nagyregényt, a XX. század Háború és 
békéjét” (The Washington Post) „Mr. 
Akszjonov mesterien vegyíti a fikciót 
a történelemmel.” (Wall Street Jour-
nal) „A modernista, mágikus realista 
elemek is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a regényben a folyamatosan növekvő 
feszültség atmoszférája jöjjön létre.” 
(Boston Globe) „A moszkvai történet 
csodálatos, gazdag, olvasmányos és 
erkölcsileg jelentős mű. Megérdemli, 
hogy az orosz regényirodalom legna-
gyobb alkotásai közé soroljuk.” (Wa-
shington Sunday Times). A könyv 
olvasása számomra kissé nehézkesen 
indult, hiszen meg kellett ismerked-
nem a nekünk furcsa orosz nevekkel, 
a számunkra ismeretlen helyszínekkel, 
azaz, bele kellett helyezkednem a 
történetbe. Ami aztán, meg kell val-
lanom, magával ragadott, „elsodort”, 
s nem is eresztett addig, amíg a több 
mint 1100 oldalas olvasmánynak a 
végére nem értem. Egyetértve a fenti 
kritikákkal, azt kell mondanom, való-
di, értékes olvasási élmény. 

A másik könyvet a Magyarországról 
kisgyermek korában elszármazott, 
s ma Amerikában élő, Joe Eszter-
has jegyzi. Műfaját tekintve a té-
nyirodalom témakörébe sorolható, 
s tulajdonképpen egyetlen esemény 
inspirálta íróját az alkotásra, ez pe-
dig az elhíresült Clinton-Lewinsky 
botrány. Ennek apropóján keresztül 
mutatja be az amerikai politikai élet 
rejtett, nem éppen szebbik arcát, s 
illeti nem egy alkalommal vitrio-
los kritikával a politikai élet köz-
szereplőit. Bepillantást nyerhetünk 
a politikai boszorkánykonyhába, a 
média kegyetlen világába, s annak az 
érintettekre gyakorolt hatására! Ami 
az olvasást kissé megnehezíti az az a 
tény, hogy az amerikai politikában 
járatlan nehezen ismeri ki magát a 
hivatkozott szereplők között, így a 
szokásosnál gyakrabban kell igénybe 
venni az internet segítségét. J. Esz-
terhas olyannak ábrázolja Amerikát, 
s tulajdonképpen az egész nyugati 
világot, „Amelyben már rég nem 
társadalmi vagy emberi értékek és 
a felelősségtudat határozza meg a 
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nagy- és kispolitikát, az országos és 
a helyi döntéseket, hanem a felelős-
ség alóli kibúvás mindent elsöprő 
kényszere, a hazudozás, az önérdek 
gátlástalan érvényestése, a telekom-
munikációs imázs görcsös istenítése.” 
(Idézet a könyv hátsó borítójáról, 
2002.) Nem tartozik ide, de meg 
nem állhatom, hogy közbevetőleg 

meg ne kérdezzem: ismerős? Amint 
a fenti sorokból is kiderül, ez a mű 
nehezebben befogadható, de bátran 
állítom, sok-sok érdekességet tartal-
mazó, tanulságos olvasmány, bőven 
megéri a fáradtságot! J. Eszrehas 
egyébként sikeres filmforgató-könyv 
író, többek között az Elemi ösztön, a  
Flashdance, a Showgirls, a Sliver című 

nálunk is ismert nagy, kasszasikerű 
filmek jegyzője. Végül: a „Moszk-
vai történet”-hez ajánlom még: S.E. 
Montefiore: Sztálin, a vörös cár udva-
ra, Kun Miklós: Sztálin alkonya, M. 
Mikolin: Sztálin, a zsarnok élete, és  
Baberowski: Felperzselt föld- Sztálin 
erőszakuralma című műveket.  

Dr. Varjú Lajos

Fontos, hogy a gyerekeket
rávezesse az alkotás örömére

Kárpáti-Beneda Ágnes szerint már egész kiskorban ki lehet, és 
ki kell bontakoztatni a tehetséget, ha azt felfedezzük, és a mi 
gondozásunkba kerül. A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Is-
kolában tanít rajzot, amely alapfokú művészeti iskola is egyben. 

Itt a nappali tagozatosok fele művé-
szeti alapképzős, akik nagy élvezettel 
alkotnak, és alig várják a kreatív tevé-
kenységet. Csodás munkák születnek, 
amiket közzé is tesznek a világhálón és 
a helyi havilapban. Mint mondja, akik 
kevésbé fogékonyak erre, őket finoman 
kell irányítani, és minél érdekesebb, 
játékosabb feladatokkal rávezetni az 
alkotás örömére. A kreatív munka 
során fontos a zene is számára, amit a 
gyerekek is nagyon igényelnek, ellazítja 
őket, így jobban megy a koncentrálás.

- Szerencsés voltam, hogy már 11 
évesen felfigyelt rám akkori újpesti 
tanárom, aki kerületi komplex kép-
zőművészeti versenyre vitt, ahol grafi-
ka-festészet-plasztika műfajokban ér-
tem el harmadik helyezést. A nyertes 
munkáimat ekkor a többi résztvevőével 
együtt az Újpest Galériában állították 
ki. Szüleim is mindig támogattak 
ezen az úton, amiért hálás vagyok 
nekik – tekint vissza a múltba Ági, aki 

Újpesten kezdett ének-zene tagozaton, 
de ekkor már rajzszakkörös is volt. A 
zenélés és a kórusban éneklés alapozták 
meg a művészetre való érzékenységét. 
Balatonfüredre ezt követően került, 
ahol Pálffy Károly festőművész tanít-
ványa volt. Zircen vizuális nevelés ta-
gozatos gimnáziumban végzett. Sokat 
köszönhet ottani művésztanárainak, 
akiktől biztos alapokat kapott az azt 
követő szombathelyi tanárképző főis-
kolai és egyetemi tanulmányokhoz, 
ahol kiteljesedhetett. Nemcsak rajzta-
nári, hanem informatikus-könyvtárosi, 
valamint vizuális- és környezetkultúra 
mester diplomát is szerzett. Rendkívül 
nagy hatással voltak rá tanárai nem-
csak emberileg, hanem a pedagógia, 
a művészet és a könyvtártudomány 
területén is. 

Tóth Csaba Munkácsy-díjas fes-
tőművésszel a mai napig figyelemmel 
kísérik egymás munkásságát és segí-
tik egymást szakmailag. Mint tanul-
mányaiban, úgy a képzőművészeti 
tevékenységében sem egy műfajban 
aktív, szereti a változatosságot. Kedvelt 
technikái a pasztell, az akvarell, az 
olajfestészet és az akril. Mindegyiket 
ugyanúgy szereti, különböző tulajdon-

ságaik miatt. - Művészkörökben az 
olajfestészetet tartják a legnagyobbra, 
hiszen ez a legmaradandóbb és ezzel 
lehet a legnagyobb technikai bravúro-
kat létrehozni az anyag viszkozitása 
miatt – hangsúlyozza Ági, aki a fes-
tésen kívül turisztikai végzettségéből 
kifolyólag kiállítás-rendezéssel, tár-
lat rendezvényszervezéssel is népsze-
rűsítette saját, és mások művészeti 
tevékenységét. - A tizenegy egyéni 
kiállításon kívül még öt csoportosat 
szerveztem, melyeken én is szerepel-
tem képeimmel. Alkotó közösséggel 
harminchétszer állítottam ki ország-
szerte, melyből ötöt én bonyolítot-
tam le. A legbüszkébb akkor voltam, 
amikor nemcsak a barátaim, hanem 
már diákjaim és Tóth Csaba meste-
rem munkáival együtt voltak kint 
képeim a falakon, paravánokon. Nagy 
szó volt, hogy létrehozhattam négy 
éve egy iskolai galériát Vox Domini 
néven, amely a balatonfüredi szakkö-
zépiskola és gimnázium imaszobájában 
kapott helyet. A fűzfői iskolánkban a 
folyosógalérián van lehetőség a diákok 
munkáit kiállítani – miközben mutatja 
a gyönyörű alkotásokat. 

Szendi Péter
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Kedves Olvasók!
A Kelet-Balatoni Kistérségért nyilvános Facebook csoport a 
térségben található 11 települést (Alsóörs, Balatonakarattya, 
Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja) foglalja 
magában. Célunk, hogy a városok, községek híreiről, rendez-
vényeiről időben értesüljenek, egyben bemutatkozzanak a 
vállalkozások is.
A csoportba bárki tud posztolni. Tegyenek fel fotókat, in-
formációkat, osszák meg velünk ügyes-bajos dolgaikat. Ha 
lehetőségünk van, segítsünk egymásnak! Célunk, hogy egy 
pozitív szemléletű csoport működjön ebben a gyönyörű kis-
térségben. A trágár, személyeskedő posztokat, kommenteket 
töröljük! Amennyiben még nem tagja a csoportnak, kérjünk 
lépjen be, hívja meg ismerőseit. Köszönjük szépen!
Szendi Péter 
adminisztrátor

Hirdesse vállalkozását

AZ IRÁNYTŰBEN!
Újságunk a fűzfői lakosság körében 2.000 példányban 
olvasható, továbbá Balatonalmádi és Alsóörs legforgalma-
sabb helyein (strandok, boltok, művelődési házak, polgár-
mesteri hivatalok) megtalálható. Az Iránytű honlapján és 
Facebook oldalán, valamint a Kelet-Balatoni Kistérségért 
csoportban online is olvasható, így még több emberhez 
eljut a hirdetése. 

Hirdetés árai:
Teljes oldal – 60.000 Ft +ÁFA
Kétharmad oldal – 40.000 Ft +ÁFA
Fél oldal – 30.000 Ft +ÁFA
Harmad oldal – 20.000 Ft+ÁFA
Negyed oldal – 15.000 Ft +ÁFA
Hatod oldal – 10.000 Ft+ÁFA

Szendi Péter
főszerkesztő
E-mail cím: szerkeszto@balatoniranytu.hu

Telefonszám: 06-30-530-3466
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Mit jelent nekem Balatonfűzfő?

Röviden megfogalmazva: új 
honfoglalást. Imádom a Bala-
tont, lételememmé vált. Pápán 
születtem, több mint fél év-
százada, szerencsére a magyar 
tengertől nem nagy távolságra. 

Emlékszem gyermekként mennyire 
vártam a nyári szünetet, ami egyet 
jelentett a pálkövei gyermektáborral, 
a strandolással, horgászattal. Tatai 
középiskola évek, budapesti főiskola 
után előbb Pápán, majd később Veszp-
rémben láttam el katonai szolgálatot. 
Balatonfűzfőn természetesen nagyon 
sokszor átutaztam, emlékszem a város 
keleti határában mindig ott állt a zöld 
Skoda trafis autó, a gyorshajtókra 
vadászva.

Szorosabb kapcsolat a várossal 17 
évvel ezelőtt alakult ki, amikor is 
egy veszprémi írószerboltban megpil-
lantottam egy hölgyet, aki ma már 
a feleségem, gyermekeim édesanyja.  
Sokszor eltévedtem hozzá igyekezve, 
hiszen Gyártelepen sok a Bugyogó-
forrás út és a Nike körút. Nagyon 
megtetszett a lakótelep rendezettsége, 
a kastélyszerű mérnök lakásokkal, 
sorházakkal. Nem tudom, aki ott 
lakik, látja-e milyen szép és színes kis 
meseváros rész ez.

Újabb kapocs alakult ki, amikor 
Szécsényi Ferenc atya, korábbi plébá-
nosunk, egyben alakulatunk kisegítő 
lelkésze meghívott közös rendezvénye-

inkre. Örömmel vettem részt a Doni 
katasztrófa áldozatainak emlékére és 
a Hősök napjára szervezett megemlé-
kezésen, koszorúzáson, ünnepi misén. 
Itt találkoztam azokkal a számomra 
nagyon kedves fűzfői emberekkel, akik 
akkor is, és a mai napig is önzetlenül 
tenni akarnak a településért. Ők az én 
nagyon jó barátaim, akikre bármikor 
számíthatok. Itt lettem „vén” fejjel 
megkeresztelve, új értelmet nyerve 
életemnek.

Amikor 10 éve levetettem a ka-
tonai mundért, új otthont kellett 
találnunk. Nem volt kérdés, Balaton-
fűzfőt választottuk. Máma tetőn, 
a település szélén egy építési torzót 
alakítottunk át családi otthonná. 
Büszke vagyok arra is, hogy az álta-
lam irányított, több mint 20 ezer főt 

X. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó
2021. augusztus 1. vasárnap

számláló horgászszövetség székhe-
lye is Balatonfűzfőn van, ahogy az 
egyik legnagyobb létszámú, legjobb 
horgászközösség is a Balatonfűzfői 
Horgászegyesület. Azóta egy kicsit 
még mindig ismeretlenül nézem ezt 
a széttagolt, de ha kell, akkor együtt 
lélegző, dobbanó várost. A kisvárost, 
mely nem tagadja meg önmagát, a 
legnagyobb dübörgő szezonban is az, 
ami mindig, szerény, csendes, élhető 
település. Amikor késő este kievezek 
a csónakommal, a Balaton vizéről 
csodálom meg a Fürdővárost, az utcai 
lámpák sorát nézve találgatom, me-
lyik utcát látom. Mondanák mások, 
csak egy Gyütment vagyok. Lehet, de 
ez a Gyütment megtalálta új Hazáját, 
új Barátait itt Balatonfűzfőn.

Balogh Tibor
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Egy év kényszerű kihagyás után újra veterán jármű csodák 
érkezhetnek Balatonfűzfőre. A Balatonfűzfői „Kreitli Ferenc” 
Autós és Motoros Egyesület lelkes csapata a Föveny Strand 
melletti Sirály Sétány árnyas fái alá várja a kiállítókat. 
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Mit jelent nekem Balatonfűzfő?

Ha egy szóval kellene vála-
szolnom, a válasz az, hogy az 
otthonomat. Balatonfűzfő egy 
nagyon hangulatos, szép vá-
ros, ami lehetne szebb és jobb 
is. Mert sok kedves embert 
ismertem meg, mióta itt élek a 
családommal.

Gyerekként nagyon sokat voltam itt, 
- főleg nyáron, - a nagymamámnál 
Gyártelepen. Akkor még nem gondol-
tam, hogy én valamikor itt fogok élni. 
Sok szép zöld terület van, ott van a 
parti sétány is, - ami bár jelenleg nincs 
a legszebb formájában, -de amúgy egy 
csodaszép hely, sokat sétálunk ott a 
családdal. Gyerekkoromban a kedvenc 
helyeim a Doktorkert és a kosárlabda-
pálya volt. Mindegyikhez sok kedves 
emlék fűz. Emlékszem, akárhányszor 
jöttünk a mamámhoz, alig vártam, 
hogy érezzem a papírgyár jellegzetes 
illatát, mert akkor tudtam, megérkez-
tünk Balatonfűzfőre. Igaz, most már 
nem érzem, ha Veszprém felől jövök, 
de elmondhatom, most már ez a város 
az otthonom, nem csak nyaralni vagy 
látogatóba jövök, hanem haza. 

A gyerekeimnek is szuper óvodájuk és 
iskolájuk van itt, szeretnek ide járni. Le-
het, hogy a város három részből áll, de a 
gyerekeimnek is és nekem is, mindegyik 
részről lettek ismerőseink, barátaink. 
Nekik köszönöm, hogy befogadtak min-
ket pár éve, hogy sokakkal mára már 
szoros barátságok is kialakultak, hogy 

kölcsönösen számíthatunk egymásra. 
Fotósként is szívesen járom a város is-
mert és kevésbé ismert helyeit, szeretem 
felfedezni, melyik út merre visz. Legyen 
az a part vagy egy erdős rész, a téma 
ott hever előttem. Imádom a kilátást a 
városra a magasból. Tudatosan keresem 
a romosabb, elhagyatott épületeket, 
helyeket, ezeket is nagyon szeretem 
fotózni. A város minden évszakban 
ad fotó témát, amit igyekszem mindig 
kihasználni, hogy megmutassam úgy 
is, ahogy nem biztos, hogy mindenki 
látja. Szeretném, ha itt helyben, mint 
fotós, több lehetőséget kapnék, hogy 
bemutatkozzam, akár egy egyéni kiál-
lítással és nem a szomszédos városokból 
kapnék csak felkéréseket, hanem onnan, 
ahol élek. Bízom abban, hogy előre halad 
a város, szebb, élhetőbb lesz évről évre, 
látványos, pozitív változások jönnek, 
ahol tényleg fontos az, ha az itt lakók 
jeleznek egy hibát, akkor minél előbb 
megoldás születik rá. Hálás vagyok, 
amiért itt élhetek, hogy elmondhatom 
azt, Balatonfűzfő a múltam, a jelenem 
és a jövőm része is.

Strennerné Simon VeronikaX. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó
2021. augusztus 1. vasárnap

Ha nincs veterán autód, motorod, de 
szívesen gyönyörködnél bennük, vagy 
ha csak egy jó kis vasárnapi, családi 
programra vágysz, akkor itt a helyed! 
Nem láttál még „gulyáságyút” beveté-
sen, nem utaztál még „faros” IKARUS 
55 buszon, Csepel D420 teherautón? Itt 
az idő, most minderre lesz lehetőséged!

A rendezvény ingyenesen látogat-
ható, de a veterán járművek kiállítása 
regisztrációhoz kötött. Mint ahogy ed-
dig minden találkozón, a hagyományos 
programok mellett, újdonságokkal is 
készülünk. Ha nem tudsz az eseményre 
kilátogatni, de kíváncsi vagy a jármű-
vekre, akkor is érdemes figyelni, mert 
a kiállított veterán autók és motorok 
egy kb. 1 órás felvonuláson vesznek 
részt Balatonfűzfő és Balatonalmádi 
különböző utcáin.

Ha mindez nem lenne elég, akkor 
a találkozó előtti napon, szombaton 
2021. július 31-én veterán motoros 
túrára invitálunk! A programok rész-
leteit www.facebook.com/bavame.hu 
Facebook oldalunkon, illetve www.

balatonfuzfoiveteranosok.hu honla-
punkon tesszük közzé!

Minden kiállítót és látogatót szere-
tettel várunk:

Fejes Károly, elnök

BAVAME
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Tisztelt Tanáraink , Vendégeink!
Drága Szüleink! Kedves Diáktársaim!

Sokat gondolkoztam azon, hogy 
milyen ballagási beszédet írjak. Nem 
tudtam szavakat keresni, arra hogy 
milyen hálás vagyok az összes ta-
náromnak az elmúlt négy év, az 
elmúlt 12 év alatti folyamatos felké-
szítésünkért. Sok megpróbáltatáson 
mentünk keresztül, voltak jó és rossz 
napjaink. Az életünkben egy szakasz 
lezárult. Úgy gondolom, szerintem 
mondhatom az osztály nevében, hogy 
mindenki beleadott apait-anyait az 
elmúlt pár hónapban, hogy az érett-
ségit sikeresen letegyük. A felkészí-
tő tanáraink minden alkalommal 

hatalmas energiát fektettek belénk, 
hogy minden tudásukat át tudja 
adni nekünk. Nagyon sok odaadást 
és kedvességet, bíztatást kaptunk 
mindenkitől. Keményen dolgoztunk, 
hogy elérjük célunkat.

Az élet egy akadályt helyezett 
elénk a koronavírus képében. De úgy 
gondolom, hogy a pandémia időszaka 
alatt is gördülékenyen folytattuk a 
tanulást. Egy hatalmas út ért véget és 

egy másik kezdődik. Kilépünk abba a 
világba, amire felkészítettek minket 
szüleink, tanáraink. Sok sikert kívá-
nok minden kedves osztálytársam-
nak, hogy a céljaikat sikeresen elérjék! 

„A szárny megnőtt, üresen áll a 
fészek, Csak álom volt a régi jó világ, 
És mint a fecske alkonyati szélnek 
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.” 
(Részlet: Wass Albert)

Bárdi Farkas Linzi

Eltelt egy hosszú év az iskola életé-
ben. Nagyon sok örömmel és szomo-
rúsággal búcsúztunk az idei évben a 
nyolcadik évfolyamtól. A tanévzáró 
ünnepségen köreinkben tudhattuk az 
alapítókat, iskolánk igazgató asszo-
nyát, valamint meghívott vendégeink 
között volt Simon Jójárt Sándor ezre-
des urat, a MATASZ VME nyugalma-
zott elnökét, valamint Molnár Erikát a 
BANONA kuratóriumi elnökét. 

A Himnusz meghallgatása után 
Lengyel-Vizl Eszter igazgató asszony 
elmondta ünnepi beszédét. Ezt követő-
en zenei blokkot hallhattunk Hunyadi 
Andrea tanárnő vezetésével. Nagyon 

sokszínű zenei műfajok mutatkoztak 
meg mind az alsó tagozat, mind a 
felső tagozat diákjai produkciójában. 
A műsorok után a nyolcadik évfolyam 
diákjai elbúcsúztak tanáraiktól, ba-
rátaiktól, és elindultak egy újabb cél 

eléréséhez. Kívánom, hogy sikeresek 
legyenek a jövőben Ők is, valamint 
többi diáktársaik is.

Mészáros Bence

a nyolcadikos osztályosok osztály-

főnöke

„Ballag már
a vén diák…”
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Fontosak vagyunk egymás számára

A balatonfűzfői Báró Wesselényi Miklós 
Alapítványi Iskola munkatársainak szóló 
foglalkozás címe akár lehetett volna 
„Csapatépítés” is, de sokkal több volt 
annál. 
Antal Zsuzsa szakszerű irányítása ál-
tal olyan feladatokkal találkozhattak 
a résztvevők, amelyek játék közben 
közelebb vezettek a napi munkavégzés 
során felmerülő helyzetek hatékonyabb 
megoldási lehetőségeihez. Miközben a 
rendkívül jó hangulat garantálva volt, a 
munkatársak megismerhették egymás 
emberi értékeit, rácsodálkozhattunk 
addigi rejtett képességekre. A résztve-
vők hálásan köszönik az értékes, együtt 
töltött időt, amelyet a későbbiekben 
hasznosítani tudnak, nem csak az isko-
lában, hanem az élet egyéb területein is!
Bóna Veronika

-Annak idején nagyapám is tűzoltó 
volt és sokat voltam náluk. Állítólag 
beszélni alig tudtam, de már akkor 
azt mondtam, hogy „tízoltó” leszek 
– mondja nevetve Levente, - hiszen 
nem tudta kimondani, hogy tűzoltó 
-, aki a polgári szolgálat letöltése után 
tűzoltónak állt húsz évvel ezelőtt Bala-
tonfűzfőn. Az elmúlt években nagyon 
sok pozitív és negatív élmény érte, de 
mivel örök optimista, ezért igyekszik 
azokra a pillanatokra visszaemlékezni, 
amikor életeket mentettek, segítséget 
nyújtottak embereknek, akik a mai na-
pig hálásak neki és bajtársainak. Mint 
mondja ezért is szép hívatás, ha valaki 

Gyerekként is tűzoltó akart lenni
Lukács Levente lett az év tűzoltója Balatonfűzfőn

A közelmúltban Balatonfűz-
fő önkormányzata munkája 
elismeréseként a balatonfűzfői 
év tűzoltója kitüntető címet 
adományozott Lukács Levente 
címzetes tűzoltó zászlósnak 
és szerparancsnoknak, akivel 
a felelősségteljes hivatásáról is 
beszélgettünk. 

tűzoltó, mert sok pozitív visszajelzést 
kapnak. Mindig is szeretett másokon 
segíteni, gyerekkora óta így nevelték. 

A Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságnál minden feltétel és 
körülmény adott ahhoz, hogy megfele-
lően lássák el a feladatukat. A legfonto-

sabb viszont a csapatmunka, hiszen itt 
nem engedhető meg, hogy ne kollektí-
ven dolgozzanak. Nagyon jó a társaság 
Balatonfűzfőn. Nemcsak a munkában, 
hanem ha kell, a magánéletben is 
segítenek egymásnak. – A balaton-
fűzfői tűzoltósághoz Balatonfűzfőn 
kívül Alsóörs, Balatonalmádi, Litér, 
Királyszentistván, Papkeszi, Vilonya, 
Balatonkenese, Balatonakarattya, Ba-
latonfőkajár, Csajág, és Füle tartozik, 
de ha szükséges más településeken is 
segítséget nyújtunk – folytatja tovább 
a beszélgetést Levente, aki Vas Gábor 
alezredestől tudta meg, hogy felter-
jesztették az önkormányzatnál az 
év tűzoltója díjra. Mindez nagyon jól 
esett neki, hiszen ezzel visszaigazolták 
nemcsak a vezetői, hanem a képvise-
lő-testület is, hogy mindaz, amit csinál 
az jó és olykor bizony emberfeletti. 
Négy gyermeke van, egy kamasz fiú és 
három tini lány, akikre nagyon büszke, 
igyekszik mint édesapa is helytállni 
az életben. 

Szendi Péter
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Közel egymilliárd forintból, a Ma-
gyar Kormány támogatásával teljesen 
megújult a Vörösberényi Jezsuita Ko-
lostor Balatonalmádiban. Az épületben 
a 18 szoba és a közösségi terek is új 
életre keltek, és kulturális központként 
fognak funkcionálni. - A mögöttünk 
hagyott év a csönd éve volt, különösen 
rendezvény- és programszempontból. 
A Veszprémi Petőfi Színházzal kö-
tendő megállapodásnak köszönhetően 
viszont új élettel telik meg hamarosan 
a kolostor épülete – kezdte a beszélge-
tést Kepli Lajos polgármester, akiben 
pozitív érzések kavarogtak az átadás 
során, hiszen ő, mint polgármester a 
beruházás kezdetétől a kivitelezésig 
nyomon követte mindezt. 

Az Almádi Magocskák Óvoda a 
közelmúltban ünnepelte fennállásá-
nak 70. évfordulóját. A jubileummal 
egybeesett a város első ovisportpályá-
jának átadója. A tizenkét méter hosszú 
és hat méter széles, műfüves, hálóval 
körülvett többfunkciós létesítmény a 
Nemzeti Ovisport Program sikeres pá-
lyázatával és az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány támogatásával valósult meg. 
A Pumptrack pálya az Aktív Magyar-
országért felelős kormánybiztosság és 
a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szö-
vetség összefogásával jött létre, mely 
a 2020-ban meghirdetett Országos 
Bringapark Program keretében valósult 
meg. A kerékpáros ügyességi pályát fő-
leg terepkerékpárosok használhatják, de 
mivel aszfaltozott a pálya, így rollerrel, 
gördeszkával is lehet rajta „közlekedni”. 
A város első embere elmondta, hogy a 

kamerás sebesség jelző készülék kihe-
lyezésre már nagy szükség volt, hiszen 
az autósok Balatonfűzfő irányából nagy 
sebességgel közelítik meg Balatonal-
mádit. Reményeik szerint ezzel arra 
ösztönzik őket, hogy lassítsanak és a 
lakott területen belül a megengedett 
sebességgel közlekedjenek. Mindegyik 
beruházás során részt vett Dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselő, aki 
elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy 
Balatonalmádi folyamatosan fejlődik. 

Szendi Péter
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BALATONALMÁDIBAN

Az elmúlt egy hónapban négy fontos beruházás történt Bala-
tonalmádiban. Ünnepélyes keretek között átadták a Vörösbe-
rényi Jezsuita Kolostort, az óvodai sportpályát, a Pumptrack 
pályát és egy kamerás sebesség jelző készülék került kihelye-
zésre – tudtuk meg Dr. Kepli Lajos polgármestertől. 
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Áfonyás őzragu 
bográcsban,
töltelékkel tálalva

Hozzávalók a raguhoz: 1 kg őz hús, 
2 nagy fej vöröshagyma, 5 gerezd 
fokhagyma, 2 paprika, 2 paradicsom, 
egy marék áfonya, zsír, 3 dl alaplé, 1-2 
dl vörösbor, só, bors, őrölt kömény, 
fűszerpaprika, borókabogyó.
Zsíron az apróra vágott vöröshagymát 
dinsztelni kezdjük, majd hozzáadjuk 
a felszelt paprikát, paradicsomot. 
Igazából egy lecsós alapot készítünk. 
Majd hozzáadjuk a kockára vágott 
őzhúst és fűszerezzük. Felöntjük az 
alaplével és a húst puhulásig főzzük. 
Időközben beleöntjük a vörösbort 
is több részletben. Mikor a hús már 
puha beletesszük az áfonyát. Ezzel 
még pár percig főzzük. Figyelni kell, 
mert hamar elfőli a levét, azt pótoljuk! 
Igazából sokféle körettel tálalhatjuk: 
főtt krumpli, tört krumpli, krokett, 
szalvétagombóc. Én most azzal a 
bizonyos petrezselymes töltelékkel 
tálaltam, melyet a húsokba szoktunk 
tölteni. Szerintem egymagába sütve 
is finom.
Hozzávalók: 4 zsemle, 2 tojás, 1 kicsi 
vöröshagyma, 1 csokor petrezselyem, 
só, bors, 2 evőkanál olaj.
A zsemlét tejben megáztatjuk, kicsa-
varjuk és morzsolva egy tálba rakjuk 
a tojással és a fűszerekkel. A vörös-
hagymát nagyon apróra vágva vagy 
reszelve megdinszteljük úgy adjuk a 
többihez. A petrezselymet is jó ap-
róra vágva rakjuk bele. Összekeverés 
után kivajazott tepsiben megsütjük. 
Kovászos uborkával és kapros tejföllel 
tálaltam. 
Jó étvágyat kívánok!
Lőrinczné Horváth Veronika

Háromszor futotta le a New York Maratont – 
készül az idei versenyre 

Dr. Varjúné Cseh Beáta ed-
dig háromszor futotta le a 
New York Maratont, és ősszel 
készül a negyedikre, reméli, 
hogy semmi nem jön közbe. 

Négy évvel ezelőtt kezdtem el rend-
szeresen futni. Előtte az Ultrabalaton 
versenyeken, még csak 4-5 kilométeres 
szakaszokat vállaltam a céges csapa-
tunkban. Ott szembesültem azzal, 
hogy több kollégám lefutotta a mara-
tont is, akkor gondoltam először arra, 
hogy egyszer talán én is. 2017 tavaszán 
határoztam el, hogy az év novemberé-
ig, az 55. születésnapom előtt lefutom 
életem első maratonját. New York- 
ra esett a választás. Egyrészt mert pont 
30 évvel azelőtt jutottam ki először 
New Yorkba, és akkor arra gondoltam, 
hogy egyszer visszajövök ide, másrészt 
ez a világ legnagyobb létszámú mara-
tonja. Az már csak ráadás volt, hogy 
2017. november 5-én rendezték a ver-
senyt, a születésnapom előtti napon, 
pontosan ez a dátum volt a kitűzött 
cél. Teljesítettem! Nyolc hónapom volt 
a felkészülésre. Húsz évnyi amatőr 
teniszező múlttal a hátam mögött, 
egy fizikai állapotfelmérést követően, 
egy futóedzőt ajánlottak, akivel a mai 
napig is együtt dolgozunk.  Ez volt a 
kezdet – tekint vissza a múltba Bea, 
miközben megmutatja az érmeket. 
Heti három alkalommal futott, munka 
előtt 6-8 kilométereket, hétvégeken 

10-20 kilométer közötti távot. A fel-
készülés során 30 kilométer volt a 
leghosszabb táv, amit lefutott, majd el-
érkezett 2017. novembere. Leírhatatlan 
volt a hangulat, közel ötvennégyezer 
futó volt ott. Minden rajtzónában a 
start előtti pillanatokban elhangzott 
az amerikai himnusz, majd agyúdör-
renés után hatalmas ováció közepette 
Frank Sinatra New York, New York 
című számára indultak.  A teljes útvo-
nalon egymást követték a zenekarok, 
szinte extázisban szurkoltak a nézők 
végig. Bea 2018-ban és 2019-ben is lefu-
totta a New York Maratont. Évről évre 
jobb eredményeket ért el. Legelőször 
öt és fél óra, másodszor négy és félóra, 
utoljára 4 óra 15 perc alatt futotta le a 
42 ezer 195 métert.

Sajnálja, hogy tavaly a koronavírus 
miatt elmaradt a verseny. Idén ha-
sonló ok miatt sok a bizonytalanság, 
de ősszel mindenképpen indul egy 
maratonon, csak a helyszín kérdé-
ses. - 2019-ben volt alkalmam részt 
venni a Magyarország New York-i 
Főkonzulátusán a futók tiszteletére 
tartott fogadáson. Sikerült bejutnom 
azon kiválasztott futók közé, akik 
a megnyitó ünnepségen, a Central 
Parkban felvonulhattak az országuk 
zászlaja alatt. Megtisztelő volt, hogy 
én vihettem a „Hungary” táblát. Inte-
gettünk a lelátón ülő magyaroknak, 
igazi sportünnep volt ez az este, egy 
életre szóló élmény. Így lettem „New 
York Maraton függő”. Minden verse-
nyen az a szabály, hogy aki öt órán 
belül lefutja a maratont, annak a neve 
bekerül a másnapi New York Times-
ba, és bevallom jó volt viszontlátni 
a nevemet az újságban – fejezi be a 
beszélgetést Bea.

Szendi Péter
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VAS VERONIKA  
Életében a fotózás rapszódikusan jelen van. Időnként 
elmélyül benne, máskor épphogy csak foglalkoztatja, min-
denesetre kikapcsolja és megújulásra sarkallja. Valami újat 
és valami mást szeretne megmutatni. A meglátása szerint 
ez még nem sikerült. 

„Fényképezni annyit jelent, mint visszatartani a lélegzetet, 
amikor az illékony valóság pillanatában minden képessé-
günk egyesül. Akkor a fej, a szem, a szív is ugyanazért 
működik. A fényképezés egyfajta kiáltás, de nem azért, 
hogy eredetiséget bizonyítsuk. A fényképezés az élet egyik 
formája.” (Henri Cartier-Bresson)




