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Közismert tény, mondhatnánk
több évszázados közös tudás a
tó környékén, hogy a Balaton
olykor kiszáradni készül, olykor pedig olyan bővizű, hogy
hullámai már-már a parti sétányokat nyaldossák.

A hitre szükségünk van
A vezércikkem az Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére a
hitről szól. Félre teszek és elengedek minden vélt vagy valós
sérelmet.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia.
Hiszem, Jézus Krisztus értem, és
a bűneimért való áldozatát! Hiszem,
hogy Jézus meghalt értem, és az
emberiségért, legyőzte a gonoszt,
feltámadott, és most ott ül az Atya
jobbján.
Én befogadom a Szentháromságot a
szívembe. Isten, Jézus, és a Szentlélek
örökké bennem él, velem marad és
elvezet minden igazságra.
Most felöltöm magamra, Isten minden fegyverét.
/Efézus 6.10-től, 20-ig/ "Körülövezem derekamat, az igazsággal, felveszem a megigazultság mellvasát. Felveszem lábamra, a békesség saruját.
Magamhoz veszem, a hitnek pajzsát,
amelyel megoltom, a gonosz minden
tüzes nyilát. Felveszem az üdvösség
sisakját, kezembe veszem, a szellem
kardját, mely az Isten igéje. Kérem
Istent, hogy adassék nekem szó, a
számnak megnyitásakor, hogy bátran
hirdessem, Jézus Krisztus értünk való
áldozatát, és az evangéliumot!
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Isten fegyvereit magamra öltöttem,
ezért nem félek a gonosztól, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a
világban van."
Mert a hitre szükségünk van úgy a
külső, mint a belső ellenséggel szemben. Mert a legnagyobb belső ellenségünk a hitünk megingása.
Hiszem, hogy Magyarország minden
vezetője felelősen fog cselekedni, és
fölismeri a külső és a belső ellenséget.
Hiszem, hogy iskolánkat a nemzeti
elköteleződésében támogatják.
Hiszem, hogy Veszprém megye vezetői észreveszik elköteleződésünket.
Hiszem, hogy mindenki szembe mer
és tud is nézni önmagával és be is tudja
ismerni a hibáit.
Isten áldását kérem intézményünkre, annak vezetőire és tanáraira, hogy
még jobban tudjuk ellátni a diaszpórában élő testvéreink oktatását, identitásuk megőrzését. Isten áldjon meg
mindenkit aki mer és tud is tenni.
Bárdi Farkas János
Kelt: 2021. Szeptember 12.
Székelyudvarhely
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Mindennek azonban semmi jelentősége, legyintettek a régi öregek,
messzemenő következtetéseket levonni egy-egy nyári helyzetképből nem
érdemes. A Balaton nyilvánvalóan nem
szárad ki, illetőleg nem válik óceánná,
ellenben túlél mindannyiunkat néha
tanulságos, néha pedig teljességgel haszontalan megfigyeléseinkkel együtt.
A balatoni turizmussal idesereglett
embertömeg gyermekkorom óta
ugyanúgy apad, duzzad, de leginkább
hullámzik, ahogyan a tó is általában.
Általános iskolásként óriási élet volt itt
mindenütt, keletnémetek, nyugatnémetek jöttek-mentek, szólt a Danubius
Rádió a túlzsúfolt strandokon, minden
válllalati üdülő dugig megtelt, és a
Zimmer Frei táblák mögött is serényen
ment a nyaraltatás. Aztán a rendszerváltozás után – emlékszünk, ugye?
– magyar honfitársaink felfedezték,
hogy máshol is van élet, nyakukba
vették a világot, a Balaton pedig kissé
elhagyatottan árválkodott, augusztusban is úgy, mintha idénykezdet volna,
szellősen, félig lakottan, szomorkásan.
Néhány héttel ezelőtt a Veszprém-Csopak-Füred útvonalon naponta
többször autózva, minden szívünknek
kedves helyen megállva, olykor Badacsonyig merészkedve, egy napig pedig
a déli parton kószálva, akadt alkalmam megfigyelni a balatoni turizmus

jelenlegi állását. És tényleg, mintha a
szabadstrandokért – nem mellesleg
éppen egy szabadstrandon – síró, zokogó baloldali politikusoknak igazuk
volna. Merthogy óriási a baj. A vendéglők, kávézók délben és este tömve,
a kisvonatokon nincs hely, a sétahajón
alig tudtunk leülni. Ja, hatalmas a baj.
A pizza 2500 forint a vendéglőben, a
lángos 800 a strandon, a boltban bolti
árak, ugye. Hárman 2300 forintért jutottunk be a zirci arborétumba (plusz
apátsági látogatás, melyet a jegyár tartalmaz). A strandbelépők ingadoztak,
a csopaki a drágábbak közül való, mert
ezer szolgáltatás, rendezett, tiszta
strand kapcsolódik hozzá): felnőtteknek 1600 forint. A szállodákban a
magyar vendégek tekintélyes hányada
SZÉP-kartyával fizetett mindent. Nem

azt mondom, hogy nem dolgoztak meg
érte évközben, mert igen, de mégsem
készpénzt emésztett fel a nyaralás.
Nagy a baj. A parkolók tömve, az
autópark pazar, a plázákban is ezer
ember, a múzeumoknál sorban álltak,
este tömeg hömpölygött az utcákon.
Mindenki evett, ivott, vigyorgott,
bulizott, fürdött. Nyomorult egy helyzet, valóban. Miközben a strandon
tekintetemet az ég felé emeltem,
hogy az egymást kergető bárányfelhők mögött azt a valódi, igazi kéket
szemléljem, felötlött bennem, hogy
mikor volt utoljára ilyen szezon a
Balatonnál? Én nem mondom, hogy
példátlan a siker, mert biztos, hogy
az itteni lakosoknak, vállalkozóknak a
járvány olyan bevételkiesést okozott,
hogy kell még néhány szezon, hogy

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.

Szentesi Zöldi László
újságíró

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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talpraálljanak. De mégis: hazudni
arról, hogy 2021-ben a balatoni turizmus valódi sikertörténet, és hogy ezt a
történetet mi, magyar emberek együtt
írtuk, magunkról, magunknak – nos,
mindezt eltagadni, szabadstrandon
azt mondani, hogy nincs szabadstrand, becstelenség. Világéletemben
utáltam az ellenszurkolókat. Ha pedig valaki úgy szurkol a saját hazája
ellen, hogy fáj neki, ami a többségnek
jólesik, akkor tisztelettel kérem, az
illető menten iratkozzon ki a balatoni
turizmusból. Ne jöjjön ide se nyáron,
se télen, se napsütésben, se viharban.
Ő lesz a mínusz egy. Az ember, akit
elveszített a balatoni turizmus. A
járulékos veszteség. Higgyék el, nem
túl nagy áldozat, amikor a csapat
kerékkötőjét kitesszük az öltözőből.
Ja, és a szabadstrandok? Köszönik,
vannak, megvannak. Politikai kerítés,
hazugságcunami, elterelő hadműveletek nélkül is működik, szépül, virágzik
a mi Balatonunk. Mindenki számára
elérhetően, mindenki számára gyönyörűségesen.

Lengyel, magyar
K ÉT J Ó BA R ÁT –

tovább erősítették a lengyel
kapcsolatot

W W W. B A L AT O N I R A N Y T U . H U
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A közelmúltban Dr. Kepli Lajos polgármester Balatonalmádi
lengyel testvérvárosában Serockban járt. Ebből az alkalomból
Artur Borkowski ajándékba kapta Fényes Lóránd, Almádiról
készült panoráma fotóját. Dr. Kepli Lajos értékelte az idei szezont, kitért arra is, hogy az utcák felújítása, hogy áll és milyen
őszi programokkal várják a Balatonalmádiba látogatókat.

- A környező települések polgármesterei
minden idők egyik legjobb szezonjáról számoltak be. Balatonalmádiban is ugyanez
a helyzet?
- Szerencsére nagyon jó szezont tudhatunk a hátunk mögött. A tavalyi évhez képest mintegy 10 millió forinttal
emelkedtek a strandi bevételek és szerencsére jól alakultak a vendégéjszakák
száma is, bár az augusztusi kurtaxa
befizetése még csak most érkezik meg
a számlánkra. Ugyanakkor nagy bevételi kiesést jelent számunkra, hogy
hónapok óta zárva van a Hunguest Hotel BÁL Resort, mely jelentős kiesést
jelent az idegenforgalmi adót tekintve.
Legutóbbi információim szerint jövő
év elején nyit a szálloda.
- Július elején jött a jó hír, hogy 500 millió forintból valósul meg a Balatonalmádi
úthálózat fejlesztése és javítása, valamint
egy többfunkciós sportcsarnok előkészítése
Magyarország Kormányának jóvoltából.
Utolsó beszélgetésünk óta milyen változások
történtek ez ügyben?
- 400 millió forintot tudunk fordítani a belterületi úthálózat fejlesztésére.
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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.
A Belügyminisztériumtól kértek egy
testületi határozatot, hogy ezt az 500
millió forintot konkrétan mire kívánjuk költeni. Ez ügyben hamarosan egy
rendkívüli testületi ülés lesz, és ekkor
döntünk arról, hogy mely utcákat
kívánjuk felújítani. Az Óvári Ferenc
utcát mindenképp szeretnénk, mert
nagyon rossz állapotban van, de ez
egy olyan hosszú utca, amely majdhogynem felemészti a teljes támogatást. Természetesen van egy prioritási
listánk, melyet igyekszünk betartani.
Célunk, hogy minden városrész részesüljön a beruházásból.
- Nemrégiben Balatonalmádi lengyel
testvérvárosában Serockban járt, hogyan
érzete magát, milyen célból ment ki?
- Nagyon jól éreztem magamat,
kedves volt a fogadtatás, a két város
szövetségének megerősítése céljából
mentem ki. Ebből az alkalomból Artur
Borkowski ajándékba kapta Fényes
Lóránd, Almádiról készült panoráma
fotóját, melynek nagyon örült. Négy
éve ápoljuk a jó kapcsolatot. Egy nyár
végi szüreti ünnepség volt, amire
meghívtak. Lengyelül mondtam el
köszöntő beszédemet a népes társaság
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előtt, mely mélyen meghatotta lengyel testvéreinket. Egyben meghívtam
a lengyel delegációt az október 23.
nemzeti ünnepünkre, ahol egyébként
Balatonalmádi valamennyi testvértelepülése képviselteti magát.
- Milyen őszi programokkal várják a
Balatonalmádiba látogatókat?
- A már hagyományos Tökfesztivált szeretnénk idén is megrendezni,
mely október 16-án lesz a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
nagyparkolójában. Ez évek óta nagy
népszerűségnek örvend, idén is sok
vendéget várunk. Itt bebizonyosodik,
hogy a tök nem egy unalmas zöldség, hanem nagyon finom és tápláló
étel. Ráadásul igencsak szórakoztató
dolgokat készíthetnek belőle a résztvevő családok. Töklámpás faragás,
tökös ételek kóstolója, kézműves játszóház, tökkel kapcsolatos mesék,
Balaton társasjáték, kirakodó vásár
várja az érdeklődőket. Továbbá az
október 23. hétvégére is színvonalas
programokkal várunk mindenkit. A
Veszprémi Petőfi Színház szervezésében pedig a Vörösberény Kolostor és
Kerényi Imre Kult-Magtárban továbbra is színvonalas előadások lesznek,
ahogy megszokhattuk tőlük nyáron.
Strandjaink már nem fizetősek, amíg
jó az idő használják ki, tegyenek egy
sétát, napozzanak, a bátrabbak pedig
fürödjenek meg a Balatonban.
Szendi Péter

Ünnepi istentisztelettel egybekötött tanévnyitót tartottak
a református templomban. A
gyerekek a megszokott módon
beballagtak Isten házába, elől
az elsősök a sor végét a nyolcadikosok zárták.
A Himnusz eléneklése után igét hirdetett Kálmán Csaba református lelkész.
Hangsúlyozta, hogy az előttünk álló
esztendőben is szükségünk van Isten
megtartó kegyelmére és segítségére,
ahhoz, hogy elérhessük céljainkat. Bármennyire is szeretünk előre tervezni,
célokat kitűzni önmagunk elé, ahhoz
hogy azokat elérjük kevés csak az emberi
akarás. Kell hozzá sokfajta segítség, kell
a tanárok útmutatása, kell a szülők támogatása és végül, de nem utolsó sorban,
kell Isten segítsége is.

Tizennyolc elsős kezdte meg
a tanulmányait Alsóörsön
Mészáros Károly igazgató egy személyes élménnyel kezdte beszédét. Elmondta, hogy idén is náluk töltötték a nyarat
Olaszországban élő unokáik. Kérdezte
tőlük, milyen náluk a tanévnyitó. Azt a
választ kapta, semmilyen, mert ott nem
tartanak tanévnyitó ünnepséget. - Mi
szerencsére másképp gondolkozunk. Azt
szeretnénk, hogy ez a nap legyen ünnepe
annak, hogy újra együtt lehetünk, újra
örülhetünk egymásnak és elkezdhetünk
egy izgalmas, eseményekben dús tané-

vet – hangsúlyozta az igazgató. Jelenleg
135 a tanulói létszám, 18 elsős kezdte
meg a tanulmányait az iskolában. Az
önkormányzat mindig is szívén viselte
az intézmény sorsát. Hebling Zsolt
polgármester örömét fejezte ki, hogy
továbbra is sok gyerek jár Alsóörsre.
Véleménye szerint példaértékű oktatás
kapnak a tanulók. Továbbra is fontosnak
tartja, hogy a falvakban, így Alsóörsön
is legyen általános iskola.
Szendi Péter

Elektromos töltőállomást adtak át Alsóörsön
A falu központjában, a Bitang Burger kávézó mellett
powershare pontot helyeztek el, mellyel elektromos
motorokat, kerékpárokat és
rollereket tudják feltölteni
egy applikáció segítségével a
felhasználók.

A töltőállomás a mikromobilitás
járművek és egyéb kis fogyasztók számára biztosít áramforrást villásdugós
aljzatból. A töltő fali vagy oszlopra szerelten kérhető. A töltő mellé kiegészítőként igényelhető okos lakat a járművek
profi, biztonságos és nyomon követhe-

tő rögzítése érdekében. Az országban
eddig csak Budapesten létezett ilyen,
vidéken legelőször Alsóörsön található.
A vendégeket legelőször Radnóti Mária, a Bitang Burger kávézó ügyvezetője
köszöntötte. Elmondta, hogy tavaszszal keresték meg az önkormányzatot,

hogy létrehozzák a töltőállomást. A
gondolatokat tettek követték és megvalósult sokak nagy örömére a powershare pont. Hebling Zsolt polgármester
köszöntőjében kifejtette, hogy a község
sokat tesz a környezetvédelemért, az
egészséges lakókörnyezetért. Lakosaik
és ingatlantulajdonosaik nagy része
partner ebben. Egyre több napelem
található Alsóörsön, ebbe beletartozik
az önkormányzat valamennyi intéz-
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ménye, a kempingben napkollektort
alkalmaznak. Elsőként támogatták
az elektromos töltőállomás megvalósítását, és elektromos buszt, illetve
elektromos szállító járművet állítottak
szolgálatba a településen.
Kohlrusz Gábor az InnoLab Engineering Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy több éves szakmai tapasztalattal
rendelkeznek az e-Mobilitás és tiszta
energiák területén, melyet a társadalom
szolgálatába kívánnak állítani. Cégük a
tiszta energiákat használó alkalmazá-

sokhoz fejleszt mérő-adatgyűjtő szoftvereket. Termékportfóliójukat úgy próbálták összeállítani, hogy megoldást
biztosítsanak a napjainkban egyre szélesebb körben terjedő elektromos járművek töltésére, továbbá olyan önálló
energiatárolós rendszereket vigyenek a
piacra, mely jól igazodik a napelemes és
szélerőműves alkalmazásokhoz. -Megoldjuk a könnyű elektromos járművek
töltését a városokban, falvakban. Élhetőbb, tisztább, fenntarthatóbb, okos
településeken szeretnénk élni. Itt az

idő, hogy kiszállj az autódból és átülj
valami kisebb, könnyebb, környzetbarát járműre! – mindezt Csapó Balázs a
Servo Movement Kft. alapítója mondta
el, majd ezután kitért arra, hogy miként működik a töltőállomás, miért jó
elektromos motorkerékpárral, rollerrel
és kerékpárral közlekedni. A powershare pontot minden bizonnyal nagyon sokan fogják használni, hiszen a
Veszprém-Felsőörs-Alsóörs kerékpárút
éppen a töltőállomás mellett halad el.
Szendi Péter

A befektetett munka
meghozta eredményét –
OLIMPIAI EZÜSTÉRMES LETT TOKIÓBAN
BERECZ ZSOMBOR

Fotók: Cserta Gábor

Eddig is hittem, hogy a lehetetlen nem létezik, de most már
tudom is! Ezt az eredményt azoknak köszönhetem, akik támogattak lelkileg, anyagilag, a tudásukkal és ezáltal létrehozhattam
a legjobb csapatot körém. Igyekszem magam olyan emberekkel
körül venni, akiktől tanulhatok és a legjobbak, abban amit csinálnak! Ennek a kirakósnak én az egyik darabja vagyok, de mindegyik kell hozzá, hogy összeálljon a teljes kép. Hosszú út volt,
de minden perce megérte – kezdi a beszélgetést Berecz Zsombor
olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vitorlázó.
– Mikor és kinek a hatására döntötted el,
hogy vitorlás versenyző leszel? Más sportág
szóba sem jöhetett?
– Szüleim is vitorláztak, beírattak
egy nyári táborba 12 évesen Agárdon.
Ott az volt a rendszer, hogy az utolsó
nap lesz egy verseny, aki ott jól tel6

jesít, azt meghívják az egyesületbe
versenyzőnek. Akkor ott győztem.
Megmondom őszintén az első perctől
kezdve szerettem a vitorlázást, így más
sportágra nem is gondoltam.
– Többszörös magyar bajnok vagy, 2018ban a dániai Aarhausban világbajnok
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lettél, 2020- ban a lengyel Gdyniában,
idén pedig a portugáliai Vilamuoraban
lettél Európa-bajnok. Ezek után milyen
célokkal vágtál neki a tokiói olimpiának?
– Régota kitűzött célom volt, hogy
az olimpián érmet szerezzek. Öt évvel ezelőtt Rio de Janeiroba is úgy
utaztam ki, hogy dobogóra állhatok,
de sajnos csak a 12. helyet szereztem
meg. Úgy érzem, hogy akkor ott még
nem voltam elég érett.
– Nüanszokon múlott, hogy a dobogó
legfelső fokára állj. Fantasztikus az eredmény, amit elértél, egy ország szurkolt
neked, hiszen a magyar vitorlássport
legjobb olimpiai eredményét érted el, túlszárnyalva Detre Zsolt és Detre Szabolcs
1980-ban elért bronzérmét. Nincs benned

egy kis keserűség, hogy nem neked játszották el a Himnuszt?
– Abszolút nincs! Éremért mentem
Tokióba, amit megszereztem. Az
angol versenytársam teljesen megérdemelten lett aranyérmes. Természetesen nagyon boldog lettem volna,
ha a dobogó legfelső fokára állhatok,
volt a versenynek olyan része, amikor
összetettben én voltam az első, de
nagyon örülök a második helynek
is. Nincsen bennem semmiféle hiányérzet!
– Mióta hazaértél, gondolom teljesen
felfordult veled a világ, hiszen számos
sajtóorgánumnak nyilatkozol, nemrégiben
pedig Csopakon, hatalmas tömeg fogadott, és éljenzett, miután a helyi Procelero
Sportegyesület versenyzője vagy. Ilyenkor
milyen érzések kavarognak benned?

– Házasságom után, 2013 novemberében költöztünk Felsőörsre. Csodálatos
falu, szeretünk itt élni. Az egyetlen
olyan település a környéken, ahol tényleg minden elérhető, hiszen közel van
Veszprém, Balatonalmádi és Balatonfüred. Én falun nőttem fel, mindig is
vágytam a nyugalomra, amit Felsőörsön megtaláltam a családommal. Amikor Felsőörsön vagyok, visszajönnek a
gyerekkori emlékek, annak idején én a
Fejér megyei Válon éltem.
– Nős vagy, két gyermek édesapja. Mit
lehet tudni a családodról? Gondolom most
egy kicsit ők is örülnek, hogy véget ért az
olimpia és velük tudod tölteni az idődet.
– Nagyon sokat köszönhetek feleségemnek Nórának, hiszen ő is
nagyban hozzájárult a sikereimhez.
Az év kétszáz napját külföldön töltöttem vitorlázással. Ő vigyázott
a két gyermekünkre, Botondra és
Annára, nagyon komoly felelősség
hárult rá, amit itt is szeretnék neki
megköszönni. Amikor itthon voltam,
akkor próbáltam minden egyes percét
kihasználni, hogy a családommal
legyek. Most szerencsére több idő
jut rájuk.
Szendi Péter

DÍSZPOLGÁRI CÍMMEL TÜNTETTÉK KI BERECZ ZSOMBORT
nagyon sokan jöttek el az élménybeszámolóra

Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok
vitorlázó tartott élménybeszámolót a felsőörsi civilház udvarán.
A közönség felállva, vastapssal
köszöntötte a kiváló sportolót.

Egy tűt sem lehetett leejteni, olyan
sokan jöttek el a nem mindennapos rendezvényre. Szabó Balázs polgármester ismertette a jelenlévőkkel Berecz Zsombor
életútját, dicsőséges sportpályafutását.
A magyar vitorlássport legjobb olimpiai

eredményét érte el, túlszárnyalva Detre
Zsolt és Detre Szabolcs 1980-ban megszerzett bronzérmét. 2013 óta él Felsőörsön, feleségével Nórával, gyermekeikkel
Botonddal és Annával. A falu előjárója
ezután átadta a díszpolgári címet, melyet Berecz Zsombor meghatódva vett
át. A kitüntetés kiváltságokkal is jár,
mely szerint a neve előtt használhatja
a „Felsőörsi” előtagot és minden egyes
képviselő-testületi ülésre meghívót kap.
Szabó Balázs tortával, Felsőörs nevezetű
borokkal, pólóval is megajándékozta
a példás családapát, kiváló sportolót,
majd feleségének Nórának adott át egy
virágcsokrot.
Szendi Péter
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RÉGIÓ

Fotók: Cserta Gábor

– Csodálatos érzés volt, ezek azok
a pillanatok, amelyet az ember soha
nem felejt el az életében. Szerintem
még nem láttak nálam boldogabb
ezüstérmest. Beérett a sok munka,
és megérte az a sok áldozat, amit
hoztam, és hozott a családom, hogy
most itt lehessek. Nemcsak magam
miatt örülök, hanem az engem támogatók miatt is, bebizonyosodott,
hogy jó helyre tették a bizalmukat.
– Merre vezet az utad az olimpia
után?
– Nagy terveim vannak, most frissiben szeretném átadni a következő
generációnak azt a tudást, amelyre
az évek során szert tettem. Hiszek a
magyar vitorlázás jövőjében, és hogy
képesek vagyunk hasonló vagy jobb
eredményekre, mint amit elértem a
pályafutásom alatt. Ehhez az kell,
hogy rendszerben foglalkozzanak
a gyerekekkel, nekem ez elég későn jött az életembe. Ezzel együtt
semmit nem változtatnék az úton,
amelyet bejártam, az összes nehézségével és buktatójával együtt.
– Mióta élsz Felsőörsön? Hogyan
találtál rá erre a gyönyörű falura? Mit
jelent számodra a község?

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

SPORT

VOLT EGYSZER EGY „ÖREGFIÚK”
A cím csak nevében viseli az
„öregfiúk” titulust, mivel nem
egy adott sportág azonos résztvevői, hanem vegyes sportágak amatőr és már visszavonult
egykor aktív szereplői alkották.
E havi cikkemhez kapcsolódva, egy
kicsit vissza kell kanyarodjunk a múltba. Történt pedig úgy a hetvenes évek
elején, hogy akkori sportköri elnökünk
Angyal József - mindenki Bandi
bácsija - felvetette, hogy a téli versenyidőszak alatti szünetben ne üljünk
otthon tétlenül, jöjjünk össze egy kis
vasárnap délelőtti „örömfocira”! Így
kezdődött. Nosza, jöttünk is össze
labdarúgók, teniszezők, kosarasok,
kézisek. Köztudott, hogy a Bandi bácsi
által tökéletesre fejlesztett só, homok
keverék kitűnő talajt biztosított a
homokos pályán a legnagyobb télben
is. Nem véletlen jártak ide szívesen alapozni magasabb osztályban szereplő
csapatok is. Így ment ez sok éven át.
Korosztálytól, sportágtól függetlenül
rendszeressé váltak a vasárnap délelőtti
„derbik”. Egyszer egy barátunk ifj. Almás Károly (Rozoga) felvetette, hogy
iktassunk be egy hétközi délutáni játékot is. Ez eleinte a füves pályán zajlott,
majd a korai sötétedés kezdetével a
villanyfényes bitumenes kézi, illetve
kosárlabdapályára tevődött át.
A kitűnő körülmények egyre több
résztvevőt vonzottak az eseményre,
mely a szomszédos településeken is
hamar híre ment. Többen is „átjöttek”
azokból egy kis játékra. (Veszprémből,
Almádiból, Keneséről) Valamikor a
nyolcvanas években egyik társunk
(Polgár Pista) itt nyaraló rokona felvetette, hogy lenne-e kedvünk nagypályán is kipróbálni magunkat és ez
alkalomból szeretettel várnak bennünket Dunaharasztiban. Így kezdődött.
Az eseményre azonnal rábólintott
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mindenki és nem sokkal később autókkal útra keltünk Dunaharasztiba.
Mivel nagypályán addig soha nem
játszottunk, kivéve az aktív éveket, de
más sportágbelieknek újdonság volt.
Focista, teniszező, kosaras egy csapatban, először játszott nagypályán. E
sorok írója, más nem lévén, ekkor állt
először a kapuban. Az esemény olyan
osztatlan sikert aratott körünkben,
hogy a későbbiekben egyre több nagypályás mérkőzést szerveztünk, illetve
vettünk részt rajta. Jártuk a szomszéd
településeket, meghívtuk azok csapatait is. Voltunk például a határszéli
Tompán is játszani, de akkori testvér
településünkön a szlovákiai Vámosladányban is szerepeltünk
Történt egyszer, hogy a Fűzfő majd
a Veszprémi Vegyész későbbi játékosa
Almás Laci bejelentette, hogy el tudná
intézni, hogy a Budapest Honvéd csapatát meghívjuk. Maár Jóska (Brahi)
egykor Fűzfőn is védett, jó barátságban volt az egykori játékostárssal
Almás Lacival. Jóska sűrűn megfordult
kispesti körökben, különösen Szurgent
Lajossal volt jó a kapcsolata. Pár hét
múlva jött az értesítés, hogy ekkor
és ekkor érkeznek. Izgatottan vártuk
őket, hiszen olyan nevek szerepeltek,
mint Disztl Péter, Eszterházy Marci,
vendégként Kardos Jóska és a korántsem a focipályáról ismert Noszály Sán-
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dor. Bár 4:2-re alulmaradtunk, de nem
mindennapi élmény volt az egykori
sztárok ellen játszani. És engedtessék
meg nekem egy magánjellegű, de korántsem mellékes dolog. A mérkőzés
utáni baráti összejövetelen Eszterházy
Marci a következőt mondta nekem:
„Öreg, Te vagy Közép-Európa legjobb
kapusa, mert ebben a régióban, csak
neked nem rúgtam gólt!” Viccesnek
szánta, de nagyon találó volt, jót nevettünk. És valóban ellenünk Marci
nem talált be. A másik ilyen hírverő
meccsünk a Hevesi Tamás edzette
fradista lányok elleni találkozó volt,
mely Király Anita ismeretségi köre
által jött létre. A meccs előtt virágcsokrokkal köszöntöttük a lányokat, majd
egy tényleg jó hangulatú mérkőzést
játszottunk. Úgy emlékszem döntetlen volt. Ezek és hasonló élmények
sokáig megmaradnak az emberben.
Mint minden jónak, egyszer mindennek vége szakad. Csapatunkból sajnos
többen már az égiek között rúgják
a labdát, többen külföldön élnek és
vannak, akik sérülés és egyéb okok
miatt voltak kénytelenek befejezni
a játékot. Örömmel hallanánk, ha
lennének követőink és átélnék ők is
azokat az élményeket, amit ez a kis
baráti sportszerető kollektíva élt át. A
lehetőség mindenki előtt adott.
Diósi Péter

KÖNYVESPOLCAIMRÓL

Elsőként a számomra legkedvesebbet:
jól lehet, régies írásmódja és kifejezései
miatt eleinte kissé nehézkesen halad az
olvasása, s ráadásul nincs magával ragadó cselekménye, sodró lendületű elbeszélés módja, nem bővelkedik váratlan
fordulatokban, azaz nem rendelkezik
mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek ma egy jól eladható sikerkönyvet
jellemeznek. A nyomdából 1792-ben (!)
kikerült, Decsy Sámuel tudós művéről
van szó, nevezetesen „A’ Magyar Szent
Koronának és az ahhoz tartozó tárgyaknak Historiája” címet viselő könyvéről.
A szerző az „Előjáró” beszédben a
még a mai korunkra is jellemző megállapítással kezdi: „Régenten, mikor még
a’ tudatlanságnak, és az avval együtt
járó babonaságnak ragadó mételye uralkodott e’ világon, a’ legnagyobb képtelenségnek is könnyen hitelt adtak az
emberek,’s úgy annyira el hatalmazott
elmélyeknek vaksága, hogy allig találtatott ezer közzül égy kettő, a’ ki józanon
gondolkodni, és a’ valóság ’s árnyék
között külömbséget tenni tudott vólna.”
(Mielőtt megköveznének a helyesírási
hibák miatt, gyorsan leírom, hogy az
eredeti szöveget másoltam ide, a 18. századi írásmóddal. V.L.). A Szent Korona
mindenre kiterjedő, aprólékos leírását
megelőzően Decsy Sámuel tisztázza
annak eredetét, éspedig eképpen: „Egy
tudós hazánkfia Schwartz Gottfríd a
királyi koronának mind alkotmányából,

mind annak alsó karimájára metszett
képekből és görög iratokból meg mutatta, hogy az nem Rómában, hanem
Konstanzinapolyban készítetett, s nem
szent István első apostoli királyunknak,
hanem más magyar fejedelemnek küldetett.” Ez, bizony, abban a korban komoly
tabudöntésnek számított!
A szerző, miután végzett a Szt. Korona aprólékos, mindenre kiterjedő leírásával, ragyogóan színes metszeteken,
előröl és hátulról is ábrázolva, be is
mutatja azt. Ezt követően tér rá az úgynevezett klenodiumok bemutatására,
melyek közül a királyi palástot, a királyi
kardot, a királyi pálcát, az aranyalmát és
az apostoli kettős keresztet ugyancsak
színes metszeten ábrázolja. A királyi
kesztyűről és saruról csak írásban értekezik. Különös értéke a könyvnek, hogy
bemutatja valamennyi, Magyarország
történelmi vármegyéjének koronaőrét,
délcegen, lovon ülő huszárként, a kornak megfelelő, díszes ruhában. Természetesen ezeket is művészi metszeteken.
A királyi „testőrző” nemes díszegyenruhás, színes képe, valamint II. Leopold
pozsonyi koronázásáról készült színes
tablók búcsúztatják az Olvasót.

A másik két könyvre inkább csak
ráirányítani szeretném a figyelmet:
Gutheil Jenő könyve, „Az Árpád-kori
Veszprém”, a sokunk által többé-kevésbé, de félek, hogy inkább kevésbé ismert
megyeszékhelyünket, hozza kívánatos
közelségbe. Amint alaposabban elmerülünk benne, egyre inkább érezzük,
hogy igen keveset tudunk, még a hozzánk legközelebb eső történelmünkről,
illetve annak helyszíneiről is. Feltétlenül
vegyük kézbe, s ha elolvastuk, szervezzünk egy hozzáértő idegenvezetővel
egész napos kirándulást a városba. A
harmadik mű Bertényi Iván: Szent
István és öröksége címet viseli, alcímében „Magyarország története az
államalapítástól a rendiség kialakulásáig /1000-1440” szöveggel. A címből
világosan kitűnik, hogy tudományos
alapossággal dolgozza fel a kort, amit
kiválóan foglalnak össze az „Árpád házi
királyaink”, az „Anjou-házi királyaink
leszármazása” és végül az „Időrendi
áttekintés” táblázatai. Jó böngészést,
kellemes kikapcsolódást kívánok e művekhez is!
Dr. Varjú Lajos
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AJÁNLÓ

Augusztus 20-i, legnagyobb állami ünnepünk alkalmából három
könyvet vettem le polcaimról: ezeket ajánlom tisztel Olvasóim
figyelmébe.

RIPORT

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

életének egyik fontos szerepe
2003-tól Pécsre
jártam egyetemre
és akkor négy félév
testnevelést kellett
teljesíteni. Sokféle
sportot elfogadtak, de
ami igazán megtetszett
az a tánc – kezdi Papp
Judit a Yildizlar Hastánccsoport vezetője,
aki nem mellesleg 2014
ősze óta táncol a Fűzfő
Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklubban.
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Az egyetem minden félév elején megrendezi mai napig a Táncoló Egyetem
rendezvényét, ahol bemutatkoztak a
táncok, táncoktatók, és a program
ideje alatt már fel is lehet iratkozni a
kurzusokra. Judit először a társastáncot és a néptáncot célozta meg, de a
lakótársa ajánlására végül a hastáncra
esett a választás. Rögtön megszerette, sok-sok barátot szerezett ezáltal
Pécsett, akikkel a mai napig tartja a
kapcsolatot. -2014 ősze óta táncolok a
Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklubnál. Minden a kölcsönadott
rázókendőkkel kezdődött, amikor Varga Judit a Hagyományőrző csoport
vezetője egy műsorukhoz kölcsönkért
pár kendőt. Akkor Judit csak annyit
mondott, kérhetsz cserébe bármit. Így
mi hastáncosok cserébe a karácsonyi
gálán való szereplést kértük. Szeptemberben összeültünk és kitaláltuk
az „Álom, álom, táncos álom” mese
táncjátékot, amelyben szerettük volna
megmutatni, hogy mindenki jó lehet,
akár egy másik táncban is. Így mi
hastáncosok tanultunk egy kis Rimóci
táncot, a néptáncos lányok pedig egy
fátylas, külön erre a gálára készült hastánc koreográfiát. A gála után már nem
volt kérdés számomra, hogy a néptánc
is az életem meghatározó részévé válik.
Az eltelt hét év alatt egy nagycsalád
lettünk, akik szeretnek együtt táncolni
szívvel, lélekkel – folytatja a beszélge-
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tést Judit, miközben megmutat néhány
ruhát, melyekben az elmúlt években
fellépett. Látszik rajta, hogy imádja a
táncot, legyen az has- vagy néptánc.
Az egyetemi évek után 2008 nyarán
hazaköltözött Balatonfűzfőre és szeptemberben elkezdett hastáncot oktatni a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház,
Könyvtár és Turisztikai Központban,
valamint a környékbeli településeken
is. A Yildizlar mint név, Judit táncos
neve után jött, mely Yildiz, törökül
csillagot jelent. Így lett a táncosai neve
csillagok, azaz Yildizlar 2009-ben. 2020
tavaszán, amikor a vírus miatt mindent
bezártak, online kezdtek el próbálni,
különböző alkalmazások segítségével,
ami nem volt a legjobb, mert olykor
problémák merültek fel az internettel.
Nekik is újdonság volt az online tér,
de az amúgy is szürke hétköznapokat
feldobták a heti esti találkozások. Pár
fellépésük volt eddig a nyáron, főleg
családi rendezvények. Mint mondja,
jól esik végre újra izgulni a műsor előtt.
Judit a jövőbeni tervekkel kapcsolatban az alábbi választ adta: - Szeretnék
tovább fejlődni mindegyik táncban,
mindig van mit tanulni, mindig van egy
lépés, amit még nem érzek magaménak,
mindig van egy koreográfia, ami nem
tisztult le, mindig van egy új zene,
amire még nem táncoltam, mindig van
egy rendezvény, ahol még nem jártam.
Szendi Péter

Elindulsz, és mindig
menni akarsz majd!
Nagy népszerűségnek örvendett a természetjárás és a szabad
levegőn történő aktív kikapcsolódás a járványhelyzet idején is
szakosztályunknál. Kisebb létszámmal ugyan, de túrákat tartottunk.
Aki a járványhelyzet alatt megszerette a természetjárást, az a későbbiekben is visszatér majd a gyalogos
túrázáshoz. Ez a fajta szabadidőtöltés
nemcsak fizikai, hanem szellemi-lelki

téren is felüdülést jelent. Ráadásul
egy olyan Magyarországot ismerhetünk meg az erdőjárás közben,
amely vadregényességével, érintetlenségével, csodás tájaival és kedves kis

OKTÓBERI TÚRÁK TERVEZETE:
Október 2.
Buszos túra! (Tászler nagy busz 44 főre), Zoltay Ferenc emléktúra.
Találkozás: Fűzfőgyártelep, sportparkoló, 9:00 óra.
Jelentkezés a túravezetőnél: Horváth István szakosztályvezetőnél, Telefon: +36-30-277-6433.

Október 9.
Somló-hegy. Taposó-kút-Szent Margit kápolna-Makovecz-pince-Szent Márton-forrás, Schmall-pince. Somlóvásárhely MÁV állomás 15:03 óra vonattal Veszprémbe.
Táv: 14 kilométer szint: 200 méter.
Találkozás: Veszprém, Volán pályaudvar. Busz indul: 6:38 óra.
Jelentkezés: Risányi Mária túravezetőnél, telefon: +36-30-979-8629, +36-88-426857

Október 16.
Buszos túra a Keleti-Mecsekben (Tászler, 18 fő).
Óbánya-Kisújbánya-Cigány-hegyi kilátó-Óbánya.
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Sportparkoló, 7:00 óra,
táv: 11 kilométer, szint: 298 méter.
Jelentkezés: Pappné Puskás Valéria túravezetőnél, telefon: +36-30-540-6388, +36-88-325966
További információ: honlap: termeszetjaras.gportal.hu, Facebook: Fűzfői Természetjárók

Horváth István
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vendégváró falvaival új arcát mutatja
meg, ami felejthetetlen élményt tud
nyújtani számunkra. Igyekszünk a
több generációnak is alkalmas túrák
megtartására, ahol a nagyszülők és az
unokák szabad levegőn biztonságban
együtt lehetnek. Kalandkedvelőknek
szervezzük a dunántúli szurdok túrákat, családosoknak könnyebb útvonalakat. Választási lehetőség bőven akad, mindenki saját lehetősége
szerint válogathat bennük. Tagjaink
utazási motivációja a természetjárás,
egészségmegőrzés mellett a természeti környezet és az ott fellelhető
hagyományos kulturális értékek megismerése.
Még nem tudjuk, hogy a pandémia negyedik hulláma mit hoz számunkra. Igyekszünk kihasználni a
jelenlegi helyzetet. Több buszos túrát
ütemeztünk be a nyár folyamán.
Gyalogos túráink zöme, a Bakony,
a Balaton-felvidék tájaira kalauzolja
el a résztvevőket. Sajnos civil szervezetek szűnnek meg, sorvadnak el.
Rendezvények sokasága szűnik meg,
programok esnek ki. Szakosztályunk
mindemellett lehetőséget kínál a lakosság részére, hogy részt vegyenek
túráinkon. Kiszakadni városi környezetből, és a természetes környezetben tölteni el szabadidejüket. A FAK
Természetbarát Szakosztálya az egy
napos túráit - az eddigi gyakorlatnak
megfelelően - nyílt túraként rendezi
meg. Ezekért az egyesület külön
szervezési díjat nem számol fel. A
túrákon felmerülő egyéb költségeket,
például tömegközlekedési eszköz, belépők fizetése önköltséges. Szükség
esetén előleg fizetését a kiírásban
feltüntetjük. Buszos túráink, egyesületi túraként szerepelnek. Szabad
hely esetén, a nem tagok is jelentkezhetnek. Meghirdetett túráinkról,
a túratervben szereplő programokról
a honlapunkon és Facebook oldalunkon állandó jelleggel tájékozódhat.
Szeretettel várjuk a túrázni vágyókat!

Mit jelent nekem Balatonfűzfő?

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

RÉGIÓ

„Az otthon az a hely, ahonnan, ha elmész, hiányozni fog.” Vallom én is és tapasztaltam is. Balatonfűzfő az otthonom: a kis
gyermekkori emlékeim, a diákkori emlékeim, de még az első
szerelem emléke is ide köt.

Budapesten születtem, a háromgyermekes szorgalmasan dolgozó és
becsületes szülők első gyermekeként,
akik örökölt nagyszülői házat újítgatták az akkor még működő vasút
mentén. Utánam négy évvel húgom,
hat évvel öcsém született. Szüleink
szeretetben neveltek. Édesanyám háztartásbeli volt, édesapám a vízműben
dolgozott. Sosem felejtem el azt az
élményt, mikor egyszer ebédet küldetett velem anyukám apukámnak a
munkahelyére. Tisztán emlékszem a
hatalmas zajra, a nagy szivattyúkra és
a medencékre. Halványan arra is emlékszem, hogy édesapám azt magyarázta, melyik medencéből hova szűrik

a Balaton vizét. A balatonfűzfői Árpád úti óvodába jártam, ahova 4 éve a
lányom is járt, és remélem szeptember
1-jén kisfiam is ott kezdheti meg óvodás éveit. Sok szép emlékeim vannak
óvónőimről, dadusaimról, tanítóimról
és persze a csínytevéseimről. Az általános iskolai tanulmányaimat a Jókai
Mór Általános Iskolában végeztem,
majd a továbbiakat Veszprémben folytattam. Sokat buszoztam akkoriban,
és ha még el is aludtam volna, tudtam
mikor vagyok itthon, mert Litérről
leereszkedve a levegő megtelt azzal a
jellegzetes – nagymamám szavaival
élve – „hunyadi” szaggal.
A tömegből sose tűntem ki, egy
teljesen átlagos balatonfűzfői lakos
vagyok, nem jeleskedem sem sport,
sem másmilyen területen. Bízom benne, hogyha gyermekeim önállóbbak
lesznek több időm lesz a társadalmi
életben részt venni, a közösség mun-

kájához jobban hozzátenni, de jelenleg az ő életük egyengetése a fontosabb. Barátaink és húgom a családjával
szinten itt élnek. Öcsémet elhívta a
hivatása a fővárosba, de gyakran viszszalátogat. Családommal szeretünk
itt élni, mert csendes, kedves kisváros.
Balatonfűzfőnél ideálisabb helyet családosoknak el sem tudnék képzelni,
és talán a legfontosabb indok, amiért
itt maradtunk az természetesen a
Balaton szeretete. Egy kiváltságnak
tudom elmondani, hogy itt élhetünk.
Nyilván minden helynek megvan
a maga szépsége, de amikor a nyári
péntekeken jövök haza Balatonalmádiból a munkahelyemről és a bizonyos
Dow emelkedőnél a szembe forgalom
szinte áll, akkor csodálkozom rá a sok
autósra, hogy igen, ez a tömeg még
mindig a Balaton partra jön nyaralni.
Én pedig hazajövök.
Lőrincz-Horváth Veronika

Élményekkel teli
MatOkos tábor
Augusztus 2–7. között a Báró
Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola adott helyet a MatOkos tábornak, amibe érkeztek gyerekek az iskola tanulói
közül és más iskolákból is.
A program 7-10. évfolyamos
korosztálynak szólt.
A résztvevők hamar összebarátkoztak és élvezettel vetették bele
magukat a feladatokba. Délelőtt foglalkozások voltak, délután strandol12
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Közel egymilliárd forintból, a Magyar Kormány támogatásával
teljesen megújult a Vörösberényi Jezsuita Kolostor Balatonalmádiban. Az épületben a 18 szoba és a közösségi terek is új életre
keltek, és kulturális központként fognak funkcionálni. Oberfrank
Pállal, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójával beszélgettünk.
– Igazgató úr korábban beszámoltunk
arról, hogy ünnepélyes keretek között
átadták a Vörösberényi Jezsuita Kolostort, melyet a Veszprémi Petőfi Színház
üzemeltet. Meddig szól a szerződés az
önkormányzattal? Milyen célból kívánják használni az épületet?
– Július elsején kötöttük meg a szerződést, 1+1 évre. Kötelező feladatot
látunk el, a Kolostor és a Kerényi
Imre Kult-Magtár az önkormányzat
tulajdona, mi itt kulturális tevékenységet folytatunk. Mindez a kultúra
összes területére kiterjed, úgymint
előadóművészet, képzőművészet,
tánc, zene, illetve ez kiegészül a
Carpe Diem ifjúsági programunkkal,
amelynek központi eleme gyerekek
táboroztatása. Rendezvényeink egész
évben lesznek.

– Nyáron nívós előadások voltak, több
korosztályt és műfajt megszólaltatva.
Hogyan értékeli a nyári programjaikat
Balatonalmádiban?
– Számunkra is - ahogy szokták
mondani, mindez teszt üzemmódban működött. Sok mindent ki kellett próbálnunk, a lehetőségeket, az
infrastruktúrát. Nagy örömünkre a
közönség jól fogadott bennünket,
nyitottak voltak az előadásainkra.
Célunk, hogy az emberek megszokják, hogy Balatonalmádiban jelentősen bővült a színházi kínálat.
– Az ember már félve mer tervezni, tartva a negyedik hullámtól. Veszprémben
és Balatonalmádiban továbbra is lehet
számítani nívós színházi előadásokra?
– Mindenképpen úgy készülünk,
hogy játszani fogunk! Természete-

sen ősztől már a színházi előadások
javarészt Veszprémben lesznek. Már
megvásárolhatóak az őszi és tavaszi bérleteink. Szeptember elején
a Kossuth utca szívében található
VIP pavilonunk ismét bérlet- és
jegyvásárlási, valamint információszolgáltatási lehetőségekkel várja a
színházba látogatókat. Tavaly októberben indított hagyományunknak megfelelően zenés, szórakoztató
műsorral nyitottuk meg - rövid nyári
szünet után – irodánkat. Ünnepélyes
nyitó műsorunk alkalmával szerettünk volna egy nagyon fontos esemény előtt is tisztelegni, így közös
verselésre invitáltuk az érdeklődőket
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében.

tunk. Voltunk bobozni is és minden
este volt vetélkedő, vagy koncerttel
egybekötött buli. Amikor épp üres
idő volt, akkor előkerült a kártya, a
viccek, stand up-pal szórakoztatták

egymást és minket. Arról, hogy mit
gondoltak a résztvevők a következő
sorok jól mutatják.
– Erika néni, ez nem is matekos
tábor! Egy matek feladatot sem csináltunk!
– Szerintem csináltunk! Koktélbárral nyitottunk, az összetevőket
arányosan kellett kimérni! Sütöttünk
muffint, azt is mértük! Egyenlő részekre törtük a pizzákat. Fűztünk
gyöngyállatokat, ahol a 2D-s tervrajzokat alakítottuk át 3D-s figurákká. A szabadulószobában logikai
feladatokat kellett megoldani, hogy a
lakatot ki lehessen nyitni. A számítógépen geometriai transzformációkkal
hoztuk létre a körhintát! A matek
mindenhol ott van!

– És az éjszakai róka vadászat és a
kahoot!-ozás?
– Na jó, erre most nincs válaszom,
csak jó volt! De az esti buliban, volt
zongora-dob koncert, a zene maga a
matematika!
– Erika néni! Sokan megriadtak
attól, hogy azt hitték, hogy majd
folyton matekozunk, pedig ha tudták
volna, hogy milyen jó, biztos többen
jöttek volna!
Egyet kellett értenem velük. Az a 22
gyerek, aki részt vett, tele élményekkel, fáradtan távozott. Kitöltöttük
a napot programokkal és így is volt
olyan, ami nem fért bele! Majd a következő táborban bepótoljuk!

Szendi Péter

Molnár Erika
táborvezető
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Sikeres színházi előadások
Balatonalmádiban

ISKOL A

De ez a ráérzés működött akkor is,
amikor egyházkerületi megbízásból
vizsgabizottsági tagként részt vettem
valamelyik egyházi középiskolánk
érettségi vizsgáján, vagy valamely
tanév közbeni iskolalátogatáson. Nem
hivatalos megbízásból, hanem testvéri
szeretetből fakadó meghívást követően
vehettem részt a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola múlt tanévet
záró alkalmán. Szívet-lelket melengető
élményben volt részem! Az iskola udvarán lévő hatalmas fák lombjai alatt
voltak jelen tanárok, tanulók, szülők
és meghívott vendégek. Mint egy megértésben, szeretetben és boldogságban
élő nagy család. Tekinteteik, szavaik,
egymáshoz való viszonyulásuk örömteli felismeréshez vezetett: ebben az
iskolában a szeretet pedagógiája működik! Az a jézusi pedagógia, amely
nem beskatulyáz, hanem bizakodó
lelkülettel képes előhozni a gyermekekből azokat a készségeket és képességeket, amelyek hozzásegítik őket
ahhoz, hogy megtalálják küldetésüket,
életcéljukat, és a szülőkkel való kapcsolatban is jelen van az együttműködés
lelkülete. Ráadásul hazaszeretetre, a
nemzet építésére irányuló nevelés is
jó példája az iskola.
Szeptember első napján, a tanévnyitó alkalmával ugyanezeket tapasztaltam és ez csak megerősítette a fent
leírtakat. Így, mivel lehetőséget kaptam a szólásra, áldó szavaimat Máté
evangéliuma 6. részének 13/b. versére
és a 7. rész 7. és 8. verseire alapoztam.
„Mert tiéd az ország és a hatalom és
a dicsőség mind örökké. Ámen.” „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és
találtok, zörgessetek és megnyittatik
14

A szeretet pedagógiája
Több évtizedes lelkészi szolgálatom során sok gyülekezetet
megismertem. Vendég igehirdető lévén, egy-egy gyülekezetben
kialakult bennem egy olyan képesség, hogy már a találkozás
első pillanataiban ráéreztem a jelenlevők lelkületére és ahhoz
szabva tudtam elmondani tanításomat.
néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki
keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” Kedves tanárok, tanítók, szülők
és tanulók! Amikor reggel, vagy alkalmanként magatokban elmondjátok a
Miatyánkot s benne a kérést, hogy
„Jöjjön el a Te országod, legyen meg a
Te akaratod, mint a mennyben, úgy a
Földön is”, ezzel kinyilvánítjátok azon
készségeteket, hogy elfogadjátok magatokra nézve is Isten királyi uralmát.
Lehet kérni Istentől a tanulásotokra,
vizsgáitokra nézve is az ő segítségét.
Én ezt magam is már tanulóként
boldogan megtapasztaltam. A legfontosabb kérés azonban az lehet, hogy
kérjétek Isten Szentlelkét, hogy az
vezessen, adjon bölcsességet és váljon
mindennapjaitokban és élethelyzetetekben kiapadhatatlan erőforrássá!
Keressetek és találtok. Minden, az
emberiség előrehaladását szolgáló felfedezés hátterében ott van ez a kész-

ség, az egészséges kíváncsiság, majd
a felfedezés öröme. Zörgessetek és
megnyittatik néktek. Vannak és lesznek élethelyzetek, amikor a magatok
erejéből nem futja arra, hogy megnyíljanak számotokra valamely rendkívüli
lehetőségek. De a legfontosabb itt
is, hogy Isten kegyelmének ajtaján
zörgessetek. Ne feledjétek: Ő szeret
benneteket és kedvét leli abban, hogy
adjon annak, aki kér tőle. A kereső lelkületűt megáldja a felfedezés örömével
és megnyitja szeretetének ajtaját azoknak, akik lélekben bekopognak hozzá. Isten áldjon meg mindnyájatokat,
szülőket, tanárokat és tanulókat ez új
tanévben és tegye áldottá iskolátokat.
Zűrzavaros világban élünk ugyan, de
ne feledjétek: Övé az ország, a hatalom
és a dicsőség is. Az Ő oltalmában van
és lesz biztonságunk!
Kovács Attila
nyugalmazott református lelkész

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola az elmúlt években
többször jótékonykodott, kiemelt figyelmet kapva a határon túl
élő magyar emberek részére.

Hirdesse
vállalkozását

AZ IRÁNYTŰBEN!

Az iskola nyáron örömmel vett részt
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának munkájában. A VIII. Balatoni
Csillagösvény Missziós Körúton résztvevő gyermekek elszállásolásával hozzájárultak az augusztus 17-22-ig zajló
esemény segítésében, amelynek ötödik
napja Balatonfűzfő volt. - Nagyon jól
érezték magukat nálunk a csángóföldi
gyerekek. Innen indult az ötlet, hogy a

Csángóföldi Bacuba egy mikróbusznyi
matracot és plüssállatokat viszünk ki
az ottani gyerekeknek. Nyáron ezeken
a matracokon aludtak, nekik nagyobb
szükségük van ezekre, a diákjaink pedig plüssállatokkal ajándékozták meg
őket, abban a reményben, hogy jövőre
ismét vendégül láthatjuk az erdélyi
fiatalokat – nyilatkozta Bárdi Farkas
János az iskola alapítója és társelnöke.

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

Szendi Péter
főszerkesztő
E-mail cím:
szerkeszto@balatoniranytu.hu
Telefonszám: 06-30-530-3466

KEDVES OLVASÓK!
Az Iránytű január végén jelent meg először, azzal a céllal, hogy a Kelet-balatoni kistérség 11 településén (Alsóörs, Balatonakarattya,
Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja) jelen legyünk. Nyomtatott formában Balatonfűzfő valamennyi háztartásába eljut a havilap, illetve Alsóörs és Balatonalmádi forgalmasabb helyeire, mert
a két önkormányzat partnerünk, fantáziát lát az újságban, amiért nagyon hálásak vagyunk! Az, hogy valamennyi településen jelen
legyünk nyomtatott formában egyelőre még nem lehetséges, de reméljük, hogy ez ügyben is lesz változás. Újságunkat olykor érte
kritika, amit mi természetesen igyekszünk elfogadni. Tisztában vagyunk vele, hogy vannak emberek, akiknek nem tetszik az Iránytű,
de az online letöltések száma azt mutatja, hogy egyre többen olvasnak bennünket, amit nagyon szépen köszönünk! Szeretnénk,
ha ez az Önök kiadványa lenne, erre törekszünk! Mindenki számára nyitottak vagyunk, kérem, éljenek a lehetőséggel! Balatonfűzfő
és kistérsége páratlan adottságokkal rendelkezik, szeretnénk, ha ez az újságban megjelenne, melyhez kérjük az Önök segítségét is!
Várjuk olvasói levelüket, észrevételeiket, a szerkeszto@balatoniranytu e-mail címre.
Szendi Péter – főszerkesztő
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KÖZÉRDEKŰ

MATRACOKAT ÉS PLÜSSÁLATOKAT VITTEK ERDÉLYBE

FOTÓSAROK: FŰZFŐ NÉGY ÉVSZAKBAN

Fojtyik Gábor

„A fotóim segítségével igyekszem bemutatni környeztünk egyediségét és szépségét.”

