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Az élő örökségünk

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

Csíksomlyón, a „nyeregben” Csaba testvér miséje, a szokásos
mély mondanivalója megindította a gondolataimat a magyarságunkkal kapcsolatban. Eszembe jutott a fiam, aki egy korábbi
utunk alkalmával akkor kilencedikes tanulóként azt kérdezte
több órányira a magyar határtól: Apa, ez itt még Magyarország
volt? Majd később újra kérdezte: Ez itt még mindig Magyarország volt? Kisvártatva közölte: Apa, én ezt egyszer visszaszerzem!
Fenyéden átutazóban akadtam egy
gyöngyszemre, mikor a Csíki család
a 70-es években készült székelykaput pingálta. Érdekelt a téma, mert
a székelykapu egyedülálló örökség a
világon, mert nincs még egy nép, aki
ily módon őrizné a hagyományát. Itt
döntöttem el, hogy hagyom a Balatonfűzfő témát, mert ha a népek így döntöttek, egy sort sem érdemel egyelőre,
és majd úgyis megoldódnak az ügyek.
A családfő azt mondta a kapujáról,
nemcsak a múltunk, az örökségünk,
hanem a mindennapunk van a kapuba
faragva. Hosszasan magyarázta, hogy
az élet kapuja, ami kint, és ami bent
van, ez elválik. Érti azt, hogy ami a
ház falán belül történik, az csak a
családra tartozik, elválik a falu és a
tágabban vett közösségtől. A mondás, hogy „takarodj az életemből”
jelenti azt, hogy tiszteletben kell tartani a magánélet szuverenitását. Ugye
milyen magvas gondolatok? Charles
herceg azt mondta évekkel ezelőtt –
mintha csak sejtette volna a világban
zajló folyamatokat – az erdélyi emberek megőrizték a természetességüket,
az Istenbe vetett hitet, és Európába
az élet innen fog újra sarjadzani. Én
kiegészíteném a személyes tapasztalatommal: a templomok hétről hétre
tele vannak minden korosztállyal,
mert meg tudják szólítani a papjaik
a híveiket.
Különös a székely nyelv a magyarul beszélőnek, mert ugyan értik a
beszédet, hallja mit mond, de megér2

teni nem tudja. Egyszóval Európa az
erkölcsi válságát éli, a hatalomért arra
is képesek az idegen szívűek, hogy
elárulják azt az országot, mely fedelet
ad a fejük fölé, mert ugye hazájuk az
nincsen. Amennyiben bekövetkezne
egy politikai fordulat, visszafordíthatatlan károkat okozna a magyar
identitás megtartására, talán soha
többé nem lehet helyreállítani, mert a
világ modernizációja, globalizációja legyalulja a nemzetállamokat. Mondhatni jó bulinak tűnt a „rendszerváltáskor”, mikor azt mondták korábban,
hogy „gondolkodj globálisan”. Az erdélyi emberek hite, lelkesedése irigylésre
méltó számomra, minden erővel azon
kell lenni, hogy a több ezer éves múltunk végképp el ne törlődjön.
Bárdi Farkas János
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védelmében
Bolond világban élünk.
Úgy tűnik, az emberiség
végzetesen belefáradt
a viszonylagos jólétbe,
abba, hogy egyre nagyobb
tömegek engedhetik meg
maguknak vágyaik kiélését, és egyre kevesebben
gondolják a túlélést stratégiának.

Ám a vágyak furcsán viselkednek.
Minden beteljesülés szül két újabb
hiányt, és az ember egy semmibe
vesző spirálba kerül, ahelyett, hogy
elöntené az éteri boldogság. Persze a
túlélésért folyó küzdelembe ugyanúgy
belefáradhatunk, mégis úgy sejtem,
abban több az emelkedettség, siker
esetén jobban megőrzi az ember Isten
képére formált arcélét. Gyerekkorunkban sokat használtuk azt a kifejezést
egy-egy megterhelő szellemi vagy
fizikai igénybevétel után, hogy „annyi
a gondom, azt sem tudom, hol áll a
fejem, fiú vagyok-e vagy lány.” Vagyis
a ránk zúduló megoldatlan problémák
egy bizonyos mérték után kikezdik
még az önazonosságunkat is. Persze
egy szeretetteljes közegben élő, szilárd hittel bíró embernek ez csak egy
röpke pillanatra suhan át gondolatain,
és gyorsan regenerálódik szeretteibe
és Istenébe kapaszkodva. Mára ez a
kicsit bohókás, kicsit túlzásba vitt
mondás megkeseredett a szánkban.
Soha semmilyen körülmények között

nem használom, amióta áltudományt
és ideológiát kreáltak belőle, amelynek
követői valóban megkérdőjelezik saját
nemüket, és attól sem riadnak vissza,
hogy hormonokkal tömjék magukat és
kés alá feküdjenek egy más identitás
reményében. Józan ésszel fölfoghatatlan, mi vezet arra valakit, hogy
azt feltételezze önmagáról, ő nem jó
testbe született. Mit romlott el azokban a férfiakban, akik azt gondolják,
hogy ők tulajdonképpen nők? És mi
visz rá egy nőt, a teremtés csodáját,
aki életet képes adni a gyermeknek,
hogy férfi akarjon lenni?
A pszichológia régóta tisztában van
vele, hogy minden férfiban fellelhetők
feminim vonások, és minden nő rendelkezik férfias tulajdonságokkal. Az
is előfordul, hogy valakiben extrém
vagy kóros mértékben mutathatók ki
a másik nemre utaló jellegzetességek.
De mindez nem kérdőjelezi meg a
hitünk szerint megváltoztathatatlan
alapot, a születési nemet. Keresztény
ember számára elfogadhatatlan, ha
valaki Istent játszik, és beavatkozik
a teremtésbe. De megkockáztatom,
még a józan eszüket őrző ateisták
is azt vallják, hogy az ember férfinak és nőnek születik, amit sokszor
nagyon nehéz elviselni, de annyira
sohasem, hogy bárki belekontárkodjon, és megpróbálja megváltoztatni a
természet rendjét. Mindezek fényében
teljesen abszurd, amit manapság naponta át kell élnünk, hogy nekünk,
az örökérvényű isteni és természeti
törvény betartóinak kell védekeznünk
a törvényt semmibe vevő kisebbség
agresszív támadásai ellen. A születési
nemet helyrehozható balesetként kez-

elő gender-lobby ugyanis nem elégszik
meg azzal, hogy mély sóhaj közben,
de tudomásul vesszük a számunkra
felfoghatatlant, és elviseljük őket,
hanem elvárja, gondolkodjunk mi is
úgy, ahogyan ők. Döbbenetes, amikor
nyugaton már azt a szülőt vonják
felelősségre, aki nem engedi nemváltó
műtétre gyermekét, ahelyett, hogy
a műtétet végző orvost tiltanák el
örökre hivatása gyakorlásától. De az is
súrolja az elmebaj határát, hogy Brüszszel azért támadja a magyar gyermekvédelmi törvényt, mert nem engedjük
óvodáinkba, iskoláinkba a gyerekeink
közelébe az LMBTQ-propagandistákat. Sőt, az ilyen propaganda létét is
tagadják.
Véget ért az idei pride-hónap, és
újra felmerült az emberben a kérdés,
miért része rendszeresen a provokatív
rendezvényeknek, felvonulásoknak a
keresztény vallás gyalázása, a hívő
emberek érzéseinek felkavarása. Ha
végig gondoljuk azt a fáradt, földre szegeződő pillantású ideológiát,
amely mentén ezek a közösségnek
csúfolt, ám inkább atomizált, csak
önmagukkal foglalkozó emberekből
álló csoportok szerveződnek, végleg
lehull a lepel nem is annyira titkolt
keresztényellenességükről. A teremtéstörténettől kezdve tagadják meg a
Bibliát, az Ó- és Újszövetség minden
törvényét és példázatát. Közben pedig
elvárják, hogy keresztényi szeretetünk
némítson el bennünket, és fogja le
ökölbe szoruló kezünk. Mint mondtam, bolond világot élünk.
Gajdics Ottó
újságíró
Szabad Föld főszerkesztője
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KÖZÉRDEKŰ

A nők és
a férfiak

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

RÉGIÓ

Hatszázhúsz millió forintos pályázati
támogatásokat nyert el Balatonalmádi
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJÁK A VENDÉGEKET

Ötszáz és százhúsz millió forintos pályázati támogatásokról
számolt be lapunknak Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi polgármestere. Beszélgetésünk idején elmondta, hogy a tavalyi évhez
képest emelkedtek a strandi bevételek és jól alakul a vendégéjszakák száma. A város első embere kitért a színes, minden
korosztályt érintő nyári programokra.
Július elején jött a jó hír, hogy 500 millió forintból valósul meg Balatonalmádi
úthálózat fejlesztése és javítása, valamint
egy többfunkciós sportcsarnok előkészítése
Magyarország Kormányának jóvoltából.
Mely utcákat érinti a beruházás? Mikor
kezdődhetnek meg a munkálatok?
Először is köszönjük szépen a kormány támogatását, természetesen
nagyon örültünk a jó hírnek! 400
millió forintot tudunk fordítani a
belterületi úthálózat fejlesztésére.
Ebből az összegből jónéhány utca
felújításra kerül. A 100 millió forintot
pedig egy többfunkciós sportcsarnok
előkészítési munkálataira tudjuk felhasználni. Ezalatt értem a tervezést,
közművesítést, ingatlan vásárlásokat,
amennyiben azok még szükségesek.
Hogy mely utcákat érinti a fejlesztés,
erről hamarosan dönt a képviselő-testület. Természetesen van egy prioritási
listánk, melyet igyekszünk betartani.
Célunk, hogy minden városrész részesüljön a beruházásból. A pénzt még
nem utalta a kormány, de reményeim
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szerint még az ősszel elkezdődhetnek a munkálatok, amelyek tavasszal
folytatódnak. Vannak olyan központi
utcák, melyeknek elég kritikusak az
állapota, gondolok itt az Óvári Ferenc
és a Szabadság utcákra.
Az EKF pályázatán nemrégiben nyertek
120 millió forintot. Konkrétan miről is van
szó?
A nemrégiben megújult kolostor épületnek az első és hátsó kertjét kívánjuk
rendbe hozni. Itt gondolok kertépítésre
és egy közösségitér megvalósítására,
ahol rendezvényeket lehet majd tartani. Öröm lesz majd gyönyörködni,
hogy a kolostor épülete egy méltó
díszkertet kap.
Augusztus elején beszélgetünk, még egy
hónap hátra van a nyárból. Eddig hogyan
alakultak a strandi bevételek, illetve a
turizmus a városban?
Szerencsére nagyon jó szezont tudhatunk eddig a magunk mögött. A
tavalyi évhez képest emelkedtek a
strandi bevételek és egyelőre jól alakul
a vendégéjszakák száma. Bízom benne,
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hogy egy nagyon jó augusztusunk lesz,
és akkor elmondhatjuk, hogy minden
idők egyik legsikeresebb szezonját
zárta Balatonalmádi.
A nyári rendezvények eléggé változatosak, sokrétűek, igyekeznek valamennyi
korosztályt megszólítani. Ön hogyan értékeli a programokat?
Alapvetően meg kell szólítanunk
a helyi lakosokat és az ide érkező
nyaraló vendégeket. Valóban sokszínű a programkínálatunk, hiszen
a klasszikus zenéktől kezdve, a vers
előadásokon át a könnyű zenei koncertekig felvonultatunk mindent.
Úgy gondolom, hogy eléggé széles a
paletta. Szerencsére sokan látogatják
a rendezvényeinket, melyekről pozitív visszajelzéseket kapunk. Természetesen mindenkinek nem tudunk
megfelelni, az építő jellegű kritikákat
elfogadjuk és igyekszünk az esetleges
hibáinkból tanulni.
Ősszel miért lesz érdemes ellátogatni
Balatonalmádiba?
Egyrészt a színvonalas programok
miatt, hiszen lesz szüreti- és tökfesztivál és természetesen egyéb rendezvények is, melyeket igyekszünk majd
megfelelően propagálni. Az elmúlt
években megszokhattuk, hogy a szeptemberi hónap, majdhogynem nyári
hónapnak számít, legalábbis az időjárást illetően, így reménykedem abban,
hogy strandjainkat akkor is sokan
felkeresik. Célunk, hogy egész évben
jöjjenek hozzánk a turisták. Függőben
van egy 180 millió forintos TOP-os
pályázatunk, amelyből a Wesselényi
strandon egy szaunaházat építenénk.
További terveink között szerepel egy
kisebb méretű műjégpálya megépítése,
mert sajnos az elmúlt években a Balaton nem fagyott be.
Szendi Péter

Akvarellen a Balaton
nyári művésztábor
Alsóörsön

Napközis hittantábor
Alsóörsön

Hetedszer tartott a Budapesten
működő Manzart rajziskola és művészeti műhely kihelyezett nyári
tábort az alsóörsi Török-házban.
Ahogy szokták mondani, festeni
sem lehetett volna szebbet, hiszen
gyönyörű a környezet, csodálatos
a kiállítás.
A kéthetes tábor első részében felnőttek
sajátították el a festészet alapjait, őket
követték a gyerekek. A foglalkozások
meghatározott rendben folytak. Minden
napnak megvolt a maga célkitűzése,
varázsa, egy-egy technika megismerése,
elsajátítása. Először a grafitceruzával
ismerkedtek meg a táborozók, az árnyékolástechnika alapjait és az arányokat
sajátították el. Az akvarell festéshez adta
magát a Balaton. Ez kifejezetten alsóörsi
technika, Somos Zsuzsa művészetét
dicséri, ő is tartotta a kurzust.
Másnap a szénnel való rajzolás és a
pasztell volt soron, és a boltíves vörös
kövek történetével is megismerkedhettek
az alkotók. Ugyanakkor volt temperafestés, diófapác és tollal való rajzolás is. A
táborozók Alsóörs több pontján is festettek, így csodálatos tájképek, csendéletek
születtek. Megállapították, hogy a tópart
egyik legszebb helyén tartózkodnak. A
program kis létszámú csoporttal, gyakorlatilag személyre szabottan történt,
mindenkivel a tudásszintjének megfelelően foglalkoztak. Teljesen kezdő és
már gyakorlottabb jelentkezők egyaránt
részt vettek. Kérdésünkre elmondták,
hogy jövőre is visszajönnek, mert sokat
tanultak ez alatt a néhány nap alatt.
Szendi Péter

Harminckét gyermek és fiatal részvételével került megrendezésre az idei napközis hittantábor Alsóörsön, melynek a helyi
katolikus egyházközség adott otthont.
A résztvevő alsóörsi és szentkirályszabadjai gyerekek tölthettek együtt öt
tartalmas napot, melynek tematikáját
Jézus Krisztus hegyi beszédének nyolc
boldogsága alkotta. A hétfőtől péntekig tartó program alkalmat kínált
többek között túrázásra, strandolásra,
kalandpark látogatásra és mini zarándoklatra is.
A napközi nyitó szentmiséjét izgalmas robotika foglalkozás követte az
Eötvös Károly Művelődési Házban,
majd sor került a tábor tematikáját
adó nyolc boldogság ismertetésére,
amit kézműves foglalkozás és táncház
követett Timár Lajos tánc- és illemtanár vezetésével – kezdte az első nap
ismertetésével Berkes Péter plébános.
A keddi napon a csoport meglátogatta
a Csere-hegyi kilátót, délután pedig a
Balaton hűsítő vize kínált csobbanási
lehetőséget a megfáradt túrázóknak.
Szerdán jármű konvoj indult útnak
a táborozókkal Sümeg városa felé.
A ferences templomban bemutatott
szentmisét követően Rédey Zoltán
gondnok ismertette meg a csoporttal

a Sarlósboldogasszony Kegytemplom,
illetve a Segítő Szűzanya kegyszobrának történetét. Külön megtiszteltetést jelentett, hogy Barsi Balázs
OFM atya személyesen köszöntötte
a hittanosokat és kísérőiket. A lelki
feltöltődést igazi erőpróba követte,
hiszen Sümeg várának bevétele nem
is olyan könnyű feladat volt, még
egyszerű turistaként sem. A várbeli
idegenvezetés mellett a résztvevők
sólyomreptetést is megtekinthettek, és
mindenki megtapasztalhatta, hogy a
várból lefelé valahogy rövidebb az út,
mint felfelé. A hazaindulás előtt még
egy hűsítő fagylaltra is jutott idő a
vár mellett. A csütörtöki napon ismét
a túrázásé volt a főszerep. Ezúttal
Paloznakra látogattak el a hittanosok,
ahol megtekintették a kálváriát, és
együtt töltöttek egy játékos délutánt.
A bográcsban főtt ebéd mindenkinek
nagyon jól esett. A napközis hittantábor zárónapján a gyerekek a kislődi
Sobri Jóska Kalandparkban tehették
próbára ügyességüket és bátorságukat.
Szendi Péter
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Őszintén a koronavírusról

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

EGÉSZSÉG

beszélgetés Dr. Rusvai Miklós virológussal

Dr. Rusvai Miklós virológus professzorral több dologról is beszélgettünk. Igaz az, hogy Kína egyfajta biológiafegyvert gyártott a koronavírust illetően? Miért megy el „nyaralni” a vírus?
Várható negyedik hullám, ha igen milyen mértékben? Miért
fontos a beoltottság? A kínai vakcina valóban „nem teljesít úgy”,
mint a többi?
– Beszélgetésünk idején tombol a
nyár, szerencsére mindez a koronavírusról nem mondható el. Többen
a közösségi oldalakon megjegyzik,
hogy a „vírus is elment nyaralni”,
ami cseppet sem vicces, de hogy
is van ez professzor úr?
– A légzőszervi, vírusfertőzések
szezonja általában október második felétől április közepéig tart,
ilyenkor terjednek legjobban a
cseppfertőzéssel fertőző vírusok,
hiszen a hűvös, nyálkás, nyirkos,
csapadékos időben a fertőzés veszélye megnő. Ugyanakkor a száraz, meleg, napos időben a vírus
gyorsan inaktiválódik. Így volt ez
tavaly nyáron is.
– Tavaly márciusban berobbant
a koranavírus. Többen azt han6

goztatják, hogy a kínaiak egyfajta
biológiai fegyvert gyártottak. Ön
szerint ez lehetséges?
– Az a kínai laboratórium, ahonnan elvileg ez a vírus kiszabadulhatott, tizenöt éve foglalkozik
denevér koronavírusokkal, és már
többször kongatták a vészharangot. Különböző tudományos közleményeket megjelentettek a világ vezető folyóirataiban, amiben
felhívták a figyelmet arra, hogy
bármikor várható egy olyan, újabb
koronavírusnak a felbukkanása,
ami denevér eredetű, és ami a
SARS-CoV-1-hez hasonló, amely
2002 és 2003-ban majdnem világjárványt okozott. Bizonyíték nincsen, de cáfolat sem, hogy ebből a
laboratóriumból szabadult ki a ví-
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rus. Véleményem szerint nem manipulált vírusról van szó, inkább
attól tartok, hogy figyelmetlenség
okozta, hogy a koronavírus esetleg
onnan terjedt el, tehát biológiai
fegyverben én nem hiszek.
– Minek köszönhető, hogy a
harmadik hullám jóval több megbetegedést és halálesetet okozott
Magyarországon, mint az előző
kettő?
– Helyesbítenék, nemcsak Magyarországon, hanem a régióban!
A világ tíz Covid által legsújtottabb országa közül, - ahol a 100
ezer főre vetített halálozási esetek
számát vesszük alapul – öt Latin-Amerikában, nyolc pedig a mi
régiónkban van, és bizony ebben
benne van sajnos Magyarország
is. A világelső Peru, rögtön utána
Magyarország következik, majd
Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Észak-Macedónia,
Montenegró, Brazília, Szlovákia.
Többen azt mondják, hogy itt
sajnos a lakosság egészégtudatossága nem megfelelő szintű. Ezen
országokban gyakori a dohányzás,
az alkoholizmus, az egészségtelen táplálkozás, a túlsúly, a nem
kontrolált krónikus betegségek,
mint például a magas vérnyomás,
a különböző allergiás megbetegedések, cukorbetegség, amelyek
mind-mind hajlamosítható tényezők a Covid esetében.
– Többek állítása szerint ősszel
ismét várható negyedik hullám.
Amennyiben ez megtörténik, akkor fel kell arra készülnünk, hogy
hasonló lesz, mint a harmadik,
vagy ne adj Isten még rosszabb?
– Sajnos várható negyedik hullám, de biztos vagyok abban, hogy
nem lesz olyan magas a megbete-

Szendi Péter

GYÖNYÖRŰEN SZÓLT A NÉLKÜLED ÉSA
SZÉKELY HIMNUSZ
Csodálatos koncertet adott Balatonfűzfőn László Attila
Tavaly minden idők legsikeresebb romkerti estjét adta a Mámai templomromnál László Attila. Jó döntés volt a szervezők
részéről, hogy ismét meghívták. A rossz időjárás ellenére sokan
voltak a Föveny strandon.

Gyülekeztek a viharfelhők Balatonfűzfő felett. Fújt a szél, többen
attól féltek, hogy az eső elmossa
majd a koncertet. Szerencsére nem
így történt! László Attila a tőle
megszokott profizmussal, jó értelemben vett lazaságával, szerénységével, jó humorával és csodálatos
hangjával hamar belopta magát a
nézők szívébe. A Csillag születik
hajdani győztese, akkor mindössze
15 éves fiú volt. A hosszú hajú kamaszból egy érett fiatalember lett.
Attila a székelyföldi Kézdivásárhelyen született. Már kisgyerekként is érdeklődött a zene iránt,
ezért szülei kilenc éves korától
zongorázni taníttatták. Egy alkalommal a helyi templomban Bach
D-moll toccatáját adta elő hallás
után. A templom kántora ekkor
figyelt fel rá, majd magánórákon
tanítani kezdte. Ezután a fiú az
egyházi kórusban zongorázott,
orgonált az ünnepek alkalmával.
Szívesen énekelt Zámbó Jimmy-,
Demjén Ferenc- és Máté Péter-dalokat, elmondása szerint az ő hangjukban volt valami különleges, ami
a mai előadókból hiányzik.

– Csodálatos gyerekkorom volt, én
még az utcán nevelkedtem, jó értelemben véve, rengeteget fociztunk.
Szüleim a tiszteletre, az őszinteségre
és a hazaszeretetre neveltek. Szerencsére én nem éreztem ellentétet
a magyarok és a románok között,
igaz, ahol én éltem, ott többségben
voltunk mi, magyarok. Székelyföld
egy csodálatos hely, rengeteg nevezetességgel, gyönyörű természeti
adottságokkal, ha valaki még nem
látta, mindenképpen jöjjön el, garantálom, hogy feltöltődik. Persze a
finom pálinkát és töltött káposztát
okvetlenül meg kell kóstolni – jelenik
meg egy csibészes mosoly Attila
arcán. Mint mondja, a karantént
nagyon nehezen élte meg. Közösségi oldalán többször bejelentkezett
élőben, olykor egyedül, máskor a
zenekarával, jó érzés volt, hogy sokan
nézik, de egy zenész számára az ad
katarzist, ha élőben zenélhet, közönség előtt. A fűzfőiek pedig végig
lelkesek voltak, többször vastapssal
fejezték ki hálájukat a fantasztikus
előadás miatt. Attila saját dalain
kívül énekelt Koncz Zsuzsától, Máté
Pétertől, Presser Gábortól, Demjén
Ferenctől – a teljesség igénye nélkül.
Megható volt, amikor a közönség
a legvégén felállva együtt énekelte
a Székely himnuszt. Attilát és családját Trianon mélyen megérintette.
Szerinte az erdélyi emberek soha nem
lesznek képesek feldolgozni mindazt, ami 1920. június 4-én történt.
Szétszakítottak egy nemzetet, de a
magyarságot soha nem lesznek képesek, ezért is énekelte el a közönség
nagy örömére a Nélküled című dalt.
Szendi Péter
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gedések és a halálozások száma,
mint a harmadik hullámban volt.
Mindez köszönhető lesz a viszonylag magas átoltottságnak.
– A kínai vakcina valóban „nem
teljesít úgy”, mint a többi?
– Tény, hogy a kínai vakcina
hatékonysága elmarad a többitől.
18 és 55 év közötti embereken
tesztelték a vakcinát a harmadik fázisban, ott érték el a közel
nyolcvan százalékos védettséget.
Az idősebb személyeknél sajnos
az immunizáló hatása ennek a
vakcinának még ettől is egy kicsit
alacsonyabb lehet. Sajnos a kor
előre haladtával az immunrendszer teljesítőképessége is csökken,
csakúgy mint az izomzaté vagy
a memóriáé. A vakcina jól teljesítette a kötelességét, részt vett
hatékonyan a járvány megfékezésében, de nem csodaszer. Mindenképpen szüksége lesz harmadik oltásra azoknak, akik decemberben,
januárban, február első felében
kapták meg az oltást. Remélem,
hogy a beoltottság hazánkban
még növekedni fog őszig. Ehhez
az szükséges, hogy a kötelező
regisztrációt el kellene törölni.
Bebizonyosodott, hogy messze
a legalacsonyabb az átoltottság
hazánkban a szegényebb régiókban, ahol kevés a számítógép,
sokak nem használnak e-mailt,
csekélyebb az internet hozzáférés.
Amennyiben a háziorvosok kezébe kerül a vakcina, akkor célszerűnek tartom, hogy ők felajánlják a
hozzájuk érkező pácienseknek az
oltást. Mindez újabb több százezer beoltott embert eredményezhetne. Ennek köszönhetően pedig
az úgynevezett nyájimmunitás is
növekedne. Fontos lenne, hogy
még az iskola megkezdése előtt a
12 év feletti gyermekeket is minél
nagyobb arányban beoltsák, mert
jelenleg nagyon csekély a gyerekeknél az átoltottság.

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

A Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskolában évek
óta jól működik a kadét program. A Honvédelmi Sportszövetség a kadétok szabadidős
tevékenységét is segíti, amire
pályázati úton az iskola alapítványa közel 1.4 millió forintos
támogatást nyert.
A támogatásból a pályázatban
jóváhagyott programokat valósították meg, amelyek a hazafias nevelés erősítésén túl élményt
adtak a kadétoknak és nagyban
hozzájárultak a közösségépítéséhez
is. – Hisszük, hogy a haza megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy
a diákokban erős identitástudat
alakuljon ki, kötődjenek szülőföldjükhöz. Ehhez választottunk történelmi szempontból olyan fontos
helyszíneket, mint Ópusztaszer a
magyarság történelmének, múltjának, identitástudatának fontos
helyszíne. Továbbá a siklósi vár,
ahol nagyszerű idegenvezetésnek
köszönhetően megismerkedhettek
diákjaink II. Géza királytól a Garai, Perényi és Batthyány családokon keresztül a történelmünkkel
– nyilatkozza lapunknak Bárdi
Farkas János az iskola alapítója és
társelnöke. Ugyanezen a napon
a máriagyűdi kegyhelyen egy lenyűgöző idegenvezetés keretében
megismerhették a hely történetét,
azon keresztül a kapcsolódó történelmünket. – Szeretném kiemelni,
hogy mindkét helyszínen megdicsérték kadétjainkat az átlagon
felüli érdeklődésükért és fegyelmezett viselkedésükért – folytatja
tovább Bárdi Farkas János.
Június 4-én a nemzeti összetartozás napját Pákozdon, a Katonai
Emlékparkban töltötték a kadétok,
ahol tárlatvezetésen vettek részt és
felelevenedtek az 1848. szeptember
29-i, Pákozd-sukorói csata eseményei. A diákok megismerhették az
8

Magyarország több nevezetességével megismerkedtek
a kadétok
1848-ban alakult magyar honvédség történetét, az elmúlt 170 év főbb
katonai eseményeit és tiszteletüket
fejezték ki e korok ismert és ismeretlen katonahőseinek emléke előtt.
Ugyanitt, a történelmi ismereteken
túl, a kadétok lézerharc során gyakorolhatták a csapatmunkát, majd
az akadály pályán próbálhatták
ki fizikai erejüket, ügyességüket.
Egy másik napon ellátogattak a
szolnoki repülőmúzeum RepTár,
mint egyedülálló repüléstörténeti
kiállítóhelyre is, ahol a kadétok a
katonai repülőgépek gyűjteménye
segítségével megismerkedhettek a
világháborús és azt követő korszak
repülő technikájával. A nagyszerű
tárlatvezetés során világos képet
kaphattak a magyar és nemzetközi katonai repülés történetéből.
A programok másik csoportja a
honvédelemhez kapcsolódott, amelyek során végrehajtottak légpuska
lövészeti foglalkozást és lövészetet,
valamint II. világháborús légvédelmi tüzelőállások rekonstruálását,
környezetének megtisztítását, tereprendezését. A kadétok fizikai
állóképessége, a csapatszellem növelése és hadtörténelmi ismereteinek bővítése céljából 25 kilométeres
gyalogtúra volt a Szigliget – Szent
György-hegy – Csobánc-hegy –
Gyulakeszi útvonalon. Az indulás
helye Szigliget vára volt. A várlátogatás után, a következő úti
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cél a legjellegzetesebb tanúhegy,
a Szent György-hegy, ahol megtekintették a kápolnát, valamint a
bazaltorgonákat. A túra eredményének elismerésére a tanévzáró
értekezleten a kadétok oklevélben részesültek. A pályázat utolsó
programjaként a kadétok egy egész
napos küzdősport foglalkozáson
vettek részt, ahol megismerkedtek
a systema küzdősport alapjaival. A
gyakorlás alapja egy harmonikus
rendszer, mely a közelharc tanulmányozását a test természetes
mozdulatok által teszi lehetővé.
A pszichológiai, fizikai tréning
során a résztvevők felkészültek
valós önvédelmi helyzetekre. – A
pályázat lehetővé tette egy nagyon
tartalmas program megvalósítását,
ami teljes mértékben támogatta a
kadétok hazafias és honvédelmi
nevelését, amiért szeretnénk köszönetünket kifejezni a Honvédelmi
Sportszövetségnek! A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ),
Veszprém Megyei Egyesülete segített a katonai programok, litéri
ütegállások, légpuska lövészet, 25
kilométeres menetgyakorlat megszervezésében és lebonyolításában.
Külön kiemelem és megköszönöm,
Dr. Csutorás Gábor és Siklósi Sándor nyugállományú alezredesek,
oktatók, instruktorok munkáját
– zárta szavait Bárdi Farkas János.
Szendi Péter

Kreatív matematika tanár,
Molnár Erikával beszélgettem a Balaton-felvidéki Nemzeti
Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány (BANONA) kuratóriumi elnökkel, matematika-rajz szakos tanárral.
– Sok területen van tapasztalatom, dolgoztam versenyszférában,
felneveltem az egyedi képességű
saját gyermekemet, a pedagógiai
munkám mellett diplomát szereztem közgazdaságtanból, tanárok
gyakorlati képzéséből. Kreatív személyiség vagyok, ami megnyilvánul a magánéletemben is. Festek,
rajzolok, ékszereket készítek és
táncolok. Ugyan ez az alkotás,
kreativitás látható a pedagógiai
munkámban. A matematikát másképp látom, mert szerintem az a
fontos, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük, és alkotásra sarkaljuk
őket. Fontos, hogy a személyiségük
fejlesztése kerüljön előtérbe és ezen
keresztül szerezzék meg a tudást.
Azt gondolom, hogy a matematika
tanításával nem tananyagot kell
tanítani, hanem gondolkodásmódot-tudtam meg Erikától.

Erika immár második éve szervez tábort a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola
Gimnázium Technikum és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol
lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek szabadidejükben szórakozva,
játszva tanuljanak, sajátítsák el a
tudást. Arról szólnak a táborok,
hogy aktívan pihenjenek a gyermekek, pozitív élményekkel térjenek
haza. A diákok közösségben való
együttműködése, kézügyessége,
gondolkodása, mozgása, problémamegoldó képessége fejlesztve
legyen, amit a későbbiekben hasznosítani tudnak az iskolában, majd
a továbbiakban a munkahelyükön
és az életben egyaránt.
– Legfontosabb feladatomnak
tartom, hogy az iskolákban a nevelés is ezeken az elveken alapuljon,

hogy a tanítás, ezen irányvonalak
mellett történjen. A pozitív értékelés híve vagyok, mivel a gyerekeket
egyértelműen sokkal inkább lehet
bíztatni, egy jó szóval, dicsérettel
akkor is, ha csak egy apró dolgot
tett jól, mintha rossz jegyekkel
fenyegetném őket. Minket felnőtteket is a dicséret visz előre a
munkánk elvégzésében –meséli
tovább Erika.
A BANONA kuratóriumi elnökségét Erika azért vállalta, mert az
általa fontosnak tartott értékeket
képviseli a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Technikum és Alapfokú
Művészeti Iskola, mely teret ad
azoknak a gyermekeknek, akik
szeretnék a tanulás örömét felfedezni.
Bárdi-Farkas Linzi
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aki fest, rajzol, ékszereket készít

SZERETI FELFEDEZNI A TERMÉSZET SZÉPSÉGEIT
A FOTÓZÁS LETT A HOBBIJA
Fojtyik Gábor amatőrfotósnak vallja magát, holott képei nem
ezt tükrözik, hiszen többen csodálattal szemlélik, amikor egyegy fényképét megosztja a közösségi oldalakon. Az ember nem
is gondolná, hogy mindössze két évvel ezelőtt kezdett el fotózni, autodidakta módon.
– Néhány munkatársam hatására kezdtem el fotózni,
akik elsősorban vasútiképeket készítettek, munkájukból kifolyólag. Én is láttam ebben fantáziát, de később
felfedeztem a természet szépségeit, a növényeket és az
állatokat. Folyamatosan képzem magamat, kikérem
néhány fotós ismerősöm véleményét és az interneten
is vannak olyan cikkek, amelyekből tanulhatok – nyilatkozza lapunknak Gábor. Büszkén meséli, hogy a
magyar National Geographic weboldalán két fotója is a
nap képe lett. Az meg külön örömmel töltötte el, hogy
mindkettő Balatonfűzfőn készült a strandon.
Tősgyökeres balatonfűzfői. Ide járt bölcsődébe, óvodába, iskolába, a város számára a nyugalom szigete.
Vasúti járműmérnöknek tanult, nemrégiben volt az ál-

Hirdesse vállalkozását
AZ IRÁNYTŰBEN!
Újságunk a fűzfői lakosság körében 2.000 példányban
olvasható, továbbá Balatonalmádi és Alsóörs legforgalmasabb helyein (strandok, boltok, művelődési házak, polgármesteri 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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lamvizsgája. Budapesten dolgozik, de Fűzfő mindig is a
szíve csücske maradt. Kiskora óta szerette a vonatokat,
többször lement szüleivel megnézni azokat, így nem
is volt kérdés, hogy minek tanul tovább. Vízilabdázott
és ennek köszönhetően Szentesen érettségizett, mely
városban a vízilabda nagy hagyományoknak örvend.
A mai napig sportol, jelenleg a másodosztályú Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület kapusa.
Mint mondja a munkát, a sportot és a fotózást össze
tudja egyeztetni. Nagyon szeret madarakat lencsevégre
kapni, volt, hogy egy hétig követte az életüket, hogy
hol és merre járnak, majd amikor eljött a pillanat, akkor lefotózta. Nagy türelemre és alázatra van szükség,
hogy egy kép elkészüljön. Örül annak, hogy sok pozitív
reakciót kap egy-egy képe után, ez is inspirálja arra,
hogy tovább folytassa kedvenc hobbiját.
Szendi Péter

EREDMÉNYES MÚLT, BIZTATÓ JÖVŐ
35 ÉVES A BALATONFŰZFŐI VITORLÁZÓ

INTERJÚ

SPORTEGYESÜLET

Balatonfűzfőn 1986. január 30-án a vitorlázást kedvelő, többségében balatonfűzfői, illetve a
településhez kötődő sportemberek megalapították a Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesületet.
Fejes Károly elnökkel az elmúlt 35 évről és a jövőbeni tervekről beszélgettünk.

A

kitartó szervezőmunka 1987. végére vízjogi létesítési
engedélyt eredményezett a kikötő részére. Az akkori
technikai feltételeket és a minimális anyagi fedezetet figyelembe véve, több éves szívós munka következett, mely
eredményeképpen körvonalazódott a mai kikötő vízfelülete és szárazföldi területe. A rendszerváltás környékén az
egyesület nem minden szervezet egyetértésével, vásárlás
útján tulajdonjogot, majd rövidesen kikötő üzemeltetési engedélyt szerzett. A kikötő megépítésével a fejlesztések nem
értek véget, napjainkban is tartanak. Először a parkosítást
és a közművesítést kellett saját erőből megoldani, majd a
kilencvenes években a vizesblokk és a klubház megépítése
következett. - Kikötőnk egy nádas védelmében lévő, 80
darab kis- és nagyhajó befogadására alkalmas kikötő, mely
a Balatonon elsőként úszóstéges kikötőrendszerben működik. Nagy hangsúlyt fektetünk a természet védelmére,
ezen belül a hajókat a hullámzástól védő nádas védelmére,
ezért – Magyarországon elsőként - nádvédelmi rendszert
alakítottunk ki a minket ostromló déli hullámzás ellen, mely
megóvja nádasunkat és hajóinkat. Ezt a nádvédelmi rendszert folyamatosan karbantartjuk, így kikötőnk a komoly
balatoni viharok idején is biztonságos menedéket nyújt a
bennlévő hajók számára - kezdi a beszélgetést Fejes Károly.
A Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület 41 tagból áll. Az
egyesület életét a tagság felhatalmazása alapján egy 7 fős
elnökség - élén az egyesület elnökével - irányítja. Fejes Károly
megérti azokat az embereket, akik féltik a Balatont, ugyanakkor azt gondolja, a fejlődésnek nem lehet gátat szabni. Az,
hogy az utóbbi években több vitorláskikötő épült, még nem
jelenti azt, hogy azok a nemzeti kincsünket szennyeznék,
hiszen manapság szerencsére komoly előírásoknak, környezet- és vízvédelmi szabályoknak kell megfelelni. Örömmel
számolt be arról, hogy a Kisfaludy turisztikai fejlesztési
program Balatoni e-kikötőfejlesztés konstrukciójának B

komponensének pályázatán kikötőbővítésre 30 millió
forintot nyert az egyesület. A projekt jelenleg tervezési
stádiumban van, tisztában vannak vele, hogy az elnyert
összeg nem fedezi a beruházás költségeit, de dolgoznak a
megoldáson. - Terveink szerint a kikötőmedencét fogjuk
bővíteni, mintegy 500 négyzetméter körüli vízfelületet
alakítunk ki. Mindez további hajóhelyek kialakítására ad
lehetőséget - vázolta a jövőképet Fejes Károly.
Szendi Péter

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, rendezvényeiről időben értesüljenek, egyben bemutatkozzanak a
vállalkozások is.
A csoportba bárki tud posztolni. Tegyenek fel fotókat, információkat, osszák meg velünk ügyes-bajos dolgaikat. Ha
lehetőségünk van, segítsünk egymásnak! Célunk, hogy egy
pozitív szemléletű csoport működjön ebben a gyönyörű kistérségben. A trágár, személyeskedő posztokat, kommenteket
töröljük! Amennyiben még nem tagja a csoportnak, kérjünk
lépjen be, hívja meg ismerőseit. Köszönjük szépen!
Szendi Péter
adminisztrátor
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Sajtóhelyreigazítás kérése
TISZTELT FŐSZERKESZTŐ ÚR!
Az Iránytű júliusi számában megjelent cikkében (Kérdések-válaszok nélkül, írta: Szendi Péter főszerkesztő)
valótlan állításokat tett a „Tehetségtámogató Mini Jazz
Fesztivál” programmal kapcsolatosan, emellett hamis
színben feltüntetett tényállásokat közölt cégemmel,
az IAM Booking & Promotion Kft-vel kapcsolatosan
anélkül, hogy akár az internet segítségével utána nézett
volna a korábban a témában már megjelent sajtóhíreknek, vagy kikérte volna a nyertes pályázat tartalmát a
pályázatkezelőtől. Kérem, hogy az alábbi helyreigazító
közleményt az Iránytű augusztusi számában, valamint
a Kelet – Balaton Kistérség csoportban azonnal szíveskedjen szó szerint és teljes terjedelemben leközölni.
„A Tehetségtámogató Mini Jazz Fesztivált létrehozását lehetővé tévő pályázatot 2020 tavaszán írta ki az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, amikor még sem
képviselő nem voltam, sem nem dolgoztam a Művelődési
Házban. A cégem általi ajánlás ennek megfelelően nem
eredményezett összeférhetetlenséget. A pályázatot a jazz
műfajára írták ki, előadóművészeti tevékenységet kiegészítő támogatásként. Más műfajra nem lehetett pályázni.
Sajnos a pandémia nem tette lehetővé a találkozást, így
csak idén június 14-től válhatott biztossá, hogy ténylegesen megszervezhetjük a programot. 17 muzsikusnak
tartottunk önmenedzsment kurzust 4 mentorral és kerekasztal beszélgetésekkel két napon keresztül, ráadásként
zenekaronként 2-2 koncerttel támogattuk a művészeket,
amelyekből 1-1 koncertnek Balatonfűzfő adott helyszínt.
Az önmenedzsment workshopok során koncertszervezés és
promóció témakörében adtak tanácsot, cseréltek tapasztalatot a kerekasztal beszélgetések meghívottjai: Bóna
12
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László (Budapest Jazz Club), Herr Attila basszusgitáros,
menedzser (Besh o droM), Széplaki Gábor (Paloznaki
Jazz Piknik, Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál), Falusi
Mariann énekesnő, Mészáros Zoltán (VeszprémFest),
Szekeres Dávid (Méz Rádió) és a fiatal művészek.
Emellett az egyéni zenekari workshopok keretei között
boncolgatott rendkívül fontos, mindennapi témákat négy
mentor: Falusi Mariann énekesnő, Magócsi Anikó kommunikációs szakember, Gyulai Zsolt hangmérnök és Szeli
Dóra művészmenedzser (IAM Booking & Promotion).
Az IAM Bookig & Promotion ügynökség több, mint 10
éves tapasztalattal és számos referenciával bír a jazz és
világzene műfajában dolgozó művészek menedzsmentjében és koncertszervezésében. A program résztvevőit
szakmai tanácsaival és ajánlásaival támogatta. Sajtóhelyreigazítási kérésemet a 2010. évi CIV. törvényre
alapozom, és amennyiben nem jár el a törvény előírásai
szerint, bírósághoz fordulok és sajtó-helyreigazítási pert
kezdeményezek.
Balatonfűzfő, 2021. 07. 26.
Tisztelettel:
Szeli Dóra

TISZTELT IGAZGATÓHELYETTES ASZSZONY!
A helyreigazítást mind a Kelet-Balatoni Kistérségért
csoportban, mind az Iránytű újságban megjelentetjük, de
továbbra is várom a feltett kérdésekre a válaszokat, mert
azok közérdekűek, augusztus 1. 12.00 óráig. Kérem,
hogy tisztelje meg az Olvasókat, hogy a korábban elküldött kérdésekre válaszol. Én megtiszteltem Önt azzal,
hogy egyből válaszoltam, „azonnal feltettem” a csoportba.

TISZTELT FŐSZERKESZTŐ ÚR!
Köszönöm intézkedését. A helyreigazító cikken túl nem
kívánok az Iránytű újságnak nyilatkozni sem most, sem
a jövőben. Döntésem szíves tudomásul vételét kérem.
Tisztelettel,
Szeli Dóra

ZÁRSZÓ
Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy válaszol a
feltett kérdésekre vagy sem. Ezt tiszteletben kell tartani. A „sajtóhelyreigazítást” nem azért jelentetjük meg,
mert megijedtem volna a bíróságtól. Több mint 25 éve
vagyok újságíró, tisztában vagyok ezekkel is. Nem nyert
volna Szeli Dóra, hiszen én csak kérdéseket tettem fel,
amire nem válaszolt. Nem tényeket írtam le. Ugyanakkor sem energiám, sem időm nem lett volna bíróságra
menni. Ahogy hallom, megteszik ezt mások helyettem
a városban.,.
Jó hír viszont, hogy a kérdéseim „hatással voltak”
bizonyos dolgokra. A június 26-án megfogalmazott
egyik kérdés után, miszerint: „Mikor tervezik, hogy
a civil szervezetekkel leülnek és egyeztetnek a programokról?”. Nagy örömömre július 2-án egyeztettek. A
„Megfelelőnek találja a rendezvények propagálását?
A hagyományos juniálisról legelőször én nyolc nappal
előtte találkoztam egy plakáton.” Itt is történt szerencsére
előrelépés, mert úgy látom, hogy most már megfelelő a
rendezvények propagálása. „Kifogásoltam”, kérdésben,
hogy nincs konferálás a rendezvényeken, szerencsére
most már van. Ugyanakkor több kardinális kérdésre
nem kaptam választ:
-Mit gondol arról, hogy amióta Ön a művelődési
háznál dolgozik (rendezvényszervező, 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” művelődési 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 öszszeegyeztethető a képviselői tisztségével?

-Idén a képviselő-testület mennyi pénzt különített el
a költségvetésből a rendezvényekre? Ebből mennyibe
kerülnek a nyári programok?
Persze nem szeretném tovább feszegetni azt a bizonyos húrt. A kérdések, ha kellemetlenek is, de jogosak!
De ahogy az elején írtam: „Mindenkinek szíve joga
eldönteni, hogy válaszol a feltett kérdésekre vagy sem.
Ezt tiszteletben kell tartani.” Így a kérdések továbbra is válaszok nélkül maradnak. Végezetül egy kis
múltidézés, melyet sokáig magamban őröltem. Ezért
nem perelhet be Szeli Dóra, mert ezek a tények! Télen
nagy port kavart a Facebookon, amikor Szeli Dóra,
- akkori megbízott igazgató - nyilvánosan a barátnőivel arról kezdett el diskurálni a Facebook profilján,
hogy, idézet tőle: „Sokunkat törölt egy „újságíró” az
ismerősei közül, aki a csurijáról vált híressé errefelé.
Postja szerint 2000 főt törölt az elmúlt hetekben”. Tény,
hogy akkor sok embert töröltem az ismerőseim közül,
köztük Szeli Dórát is. Úgy gondolom, hogy jogom van
eldönteni, hogy ki legyen az ismerősöm és ki nem. Ő
ezt nyilván „zokon vette”. A hölgyek ezután pedig a
férfiasságomról beszélgettek, nyíltan, eléggé ordenáré
módon. Ezeket lementettem, és mint tudjuk, az internet
nem felejt, még ha a posztot később törölték is. Soha
nem mutogattam senkinek a „csurimat”! Ez egy aljas és gusztustalan rágalom volt! Akkoriban mindez
óriási vihart kavart a „Balatonfűzfő a mi városunk”
csoportban, mert oda feltehettem mindezt. Nagyon
sokan „követelték”, hogy Szeli Dóra mondjon le a
megbízott igazgatói állásról és adja vissza a képviselői
mandátumát. Nem tette! Semmiféle következménye, legalábbis nyilvánosan - nem volt ennek! Máshol, más
városban, településen, lehet, hogy ez nem így történt
volna! A történet miatt édesanyám és a lányom nagyon
sírt, hogy miért teszik ezt a fiával, hiszen ő már két
gyermeket eltemette. Miért teszik ezt édesapámmal,
amikor nála jobb apát nem is „kaphattam volna”.
A „Balatonfűzfő, ahogy mi látjuk” csoportban nem
tudtam megosztani a posztot, mert az adminisztrátor
„kitett a csoportból”. Tény, hogy őt is töröltem előzőnap az ismerőseim közül, ő pedig ezután letiltott. Ha
engem töröl valaki az ismerősei közül, nem tiltom le,
tudomásul veszem, hogy nem szeretne az ismerősöm
lenni. Ennyi, és nem több! Természetesen mindezt Keil
Norbert megtehette, hiszen szíve joga, hogy letiltott, és
hogy „kitett” a csoportból. Visszatérve: „Nem savanyú
a szőlő”, csupán szerettem volna felhívni a figyelmet
arra, hogy gondok vannak Balatonfűzfőn! Nyugodtan
mehettem volna a téli esett miatt bíróságra, de nem
tettem meg, mert: „Egy bizonyos szint fölött nem sülylyedünk bizonyos szint alá” (Esterházy Péter).
Szendi Péter
IRÁNYTŰ - POLGÁRI KÖZÉLETI HAVILAP
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SAJTÓHELYREIGAZÍTÁS

Ön 1 hónap után küldte a helyreigazító sajtóközleményt.
Ön korábban válaszra sem méltatott. Természetesen, ha
nem teszi meg, én nem teszek jogi lépéseket.
Üdvözlettel:
Szendi Péter főszerkesztő

SZABADIDŐ

VI. Kalandtábor

A Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület immár hatodik alkalommal
rendezte meg a nyári Kalandtáborát 8-14 éves gyermekek számára. Idén a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola adott
otthont – támogatásként - a rendezvénynek.

Gyönyörű környezetben, a tőlünk
megszokott színvonalon tudtuk bonyolítani a tábort. Huszonhat gyermek, két táborvezető és hat segítőből
állt a létszám. A tábor fő témája idén a
Bakony és a Balaton volt. A kialakított
csapatok egy-egy híres betyár nevét
vették fel. Ellátogattunk Bakonyjákóra, kisvonattal és gyalog jártuk körbe
a négy órás túraútvonalat. Az ebéd és
a délutáni foglalkozás a Zuzmó Kuckó
vendéglőben volt. Voltunk a fűzfői horgásztanyán, ahol a táborlakók többek
között népi hangszerekkel ismerkedtek
meg, melyeket ki is próbáltunk Tóth
László és Kerekes János segítségével.
A karate bemutató mindenkit érdekelt,
szívesen végezték a gyakorlatokat Bu14

dai Tibor mesterrel. A bobpálya és a
Serpa Kalandpark természetesen idén
sem maradhatott ki a programokból.
Molnár Erika tanárnő segítségével
és irányításával gyöngyfűzést és pólófestést tanultunk. Osztatlan siker
volt Kocsis Antal tanár úr csillagászati
előadása és naptávcsöves bemutatója.
Német Imi ajándékaként a táborlakók
többféle játékot is kipróbálhattak,
volt darts, lengőteke, memória játék.
Köszönjük szépen! Népszerű volt a
sakkjáték, kicsik és nagyok szívesen
játszották szabadidejükben. Köszönetet mondunk a szülőknek, akik
gyümölccsel láttak el bennünket, és
Szalczerné Piroskának a finom, megle-

petés palacsintáért. Szeretnénk továbbá köszönetet mondani segítőinknek:
Mészáros Erikának, Kántor Magdinak,
Csonkáné Heninek, Hofstadterné Johanidesz Anitának, Huszti Vikinek,
Szakolczai Ádámnak, ifj. Bárdi Farkas
Jánosnak, valamint a Báró Wesselényi
Miklós Alapítványi Általános Iskola
vezetésének a helyszín biztosításáért.
A táborról készült fényképek megtekinthetők az egyesület oldalán.
Kontics Ferencné
VÁCISZ Egyesületi elnök, szervező

Ez egy jó kérdés. Amíg fel nem
tették nekem, el sem gondolkodtam
ezen. Balatonfűzfő az otthonom,
bár nem ide születtem. 1991 tavaszán költöztünk ide Veszprémből.
Akkor nagyon sajnáltam, hiszen ott
kellett hagyni a barátokat, az addig
megszokott környezetet. Nem éreztem
annyira jónak, hiába volt nagy udvar,
hiába volt egy új kutya, egy új macska,
a legjobb barátnőm nem kettő emelettel lejjebb lakott. Az utcabeli gyerekeket nem ismertem, csak néztem, láttam
őket, ahogy ők is néztek ránk. Az új
lakók. Szeptemberben már a balatonfűzfői általános iskolában kezdtem a
tanévet, s hamar rájöttem jó lesz itt.
A veszprémihez képest az egész iskolában annyi osztály volt, mint ott egy
évfolyamon. Ez kicsit furcsa volt, mégis
szerethető, hamar új barátokra leltem,
minden hónapban klub délután vagy
születésnap volt, gyorsan telt az idő.
Balatonfűzfőn nem egy voltam a sok
közül, hanem én voltam a Papp Judit.

Rendkívül meghatározónak érzem ezt
az időszakot. Az általános iskola után
Várpalotára kerültem, ahol először
szőnyegszövést, majd bőrtárgy készítést tanultam, A gimnáziumot munka
mellett végeztem el, majd egyetemre
mentem és Pécsen éltem öt évig.
2008-ban költöztem haza végleg, a
Nitrokémiánál helyezkedtem el aszszisztensként, hastáncot kezdtem el
oktatni a Művelődésiházban és a környékbeli településeken. A táncos közösség tagjai hamar inkább barátok lettek,
mint tanítványok, akik a gyermekem
kalandos születésekor, fellépés után
bejöttek hozzám a kórházba. Bár az
elmúlt tizenhárom évben sokat változott a csapatunk összetétele, akik már
nem táncolnak, ma is eljönnek egyegy fellépésre és továbbra is a táncos
családunk tagjai. Egy rázókendőnek
köszönhetem, hogy a néptánc világa
is rabul ejtett 2014-ben. Még több
élménnyel, baráttal és egy társsal az
életben lettem gazdagabb a tánc által. 2019 karácsonya előtt számtalan
rendezvényt szerveztünk, táncoltunk
át és mivel a néptánccsoport vezetője
is Judit, így legtöbbször izgalmas és
vicces helyzetekkel találtuk szembe
magunkat. Balatonfűzfő az otthonom,
itt élnek szüleim, a gyermekem már ide
született, ismerem az utcákat, itt lettem szerves része a helyi kultúrának, a
Gombócfesztiválnak, itt teljesedtem ki.
Papp Judit

Kedves Balatonfűzfőiek!
Mint bizonyára tudják, július elsejétől nem a Posta terjeszti az Iránytű-Polgári közéleti havilapot. Szerződést kötöttünk egy terjesztő céggel.
Amennyiben Ön vagy ismerőse nem kapott a júliusi számból, kérem,
hogy írjanak a szerkeszto@balatoniranytu.hu e-mail címre, névvel és
címmel ellátva.
Szendi Péter főszerkesztő

FŰZFŐ ÍZEI
Cukkini szezON,
avagy a sokoldalúan elkészíthető cukkini
KÖZÉRDEKŰ

Mit jelent nekem Balatonfűzfő?

A cukkinit nagyon sokféleképpen
elkészíthetjük. Talán a legismertebb főzelékként, rántva vagy
grillezve. De reszelhetjük tócsiba,
fasírozottba, tölthetjük is, én
már édes süteményben is kóstoltam. Most egy kicsit másképp:
csőben sütve. Így igen laktató,
azonban nem nehéz étel.
Hozzávalók: 1 nagy cukkini, 1 fej
vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma,
ízlés szerint só-bors, 20 dkg sajt, 20
dkg tészta, 3 tojás, egy csokor petrezselyem, és vaj a tepsi (vagy hőálló
tál) kikenéséhez. A mártáshoz: 5 dkg
vaj, 1 evőkanál liszt, 3 dl tej, só, bors,
szerecsendió, (sajt).
Elkészítése: A cukkinit lereszeljük,
sózzuk és félretesszük, hogy a levét kieressze. A mártást elkészítjük: a vajat
megolvasztjuk, beletesszük a lisztet.
Kicsit megpirítjuk, majd felöntjük a
tejjel. Sózzuk, borsozzuk, csipetnyi
szerecsendiót teszünk hozzá. A tésztát a szokásos módon kifőzzük. Én
csigatésztával készítettem. A vöröshagymát kevés olajon üvegesítjük,
majd megpirítjuk az apróra vágott
petrezselyemmel. Belereszeljük a fokhagymát is. A reszelt cukkinit kifacsarjuk, elkeverjük a felvert tojásokkal
és a hagymával, majd összekeverjük
a tésztával és a szósszal. Kivajazott
tepsibe tesszük, sajtot reszelünk a
tetejére, majd közepes lángon arany
barnára sütjük. Saját tippek: a szószba
is reszeltem sajtot, valamint apróra
vágott csirkemellfilét is pirítottam
külön, melyet akkor kevertem a cukkinihez, mikor a szószt és a tésztát.
Jó étvágyat kívánok!
Lőrincz-Horváth Veronika
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FOTÓSAROK: FŰZFŐ NÉGY ÉVSZAKBAN

STRENNER TAMÁS
– Igaz, hogy nem vagyok fotós, de vannak pillanatok, amiket érdemesnek
tartok megörökíteni. Felülről szemlélve a lakhelyünket, apróbbnak tűnnek a
gondok is.

