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– próbálják bevonni a fiatalokat
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„A visszaélés nem joggyakorlat,
hanem jogsérelem”

A magyar alkotmány: „Szabadság és felelősség bekezdésében
XI. cikk”
„(2) Magyarország ezt a jogot a
közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és
kötelező alapfokú, az ingyenes és
mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető
felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.” 2014-ben az EMMI
oktatási főtanácsnokával folytatott
megbeszéléskor megkért arra, hogy
„ha lehet, senkinek ne mondjam, hogy
az alapnormatívából ki lehet jönni
és működtetni lehet egy oktatási intézményt”, na ezt az alapnormatívát
csökkentik észrevétlenül évről évre,
és veszi vissza utólag a maradékot a
Kincstár.
Az alaptörvényben egy sor nincs arról, hogy csak így vagy csak úgy lehet
iskolát működtetni, és nem különbözteti meg a magániskolát minden más
oktatási formától, vagy nem írja elő,
hogy azt netán el kellene lehetetleníteni. Amit a mi iskolánknak nem
engedélyez az EMMI Dr. Maruzsa
Zoltán államtitkár, azt másnak igen.
Napi szinten küzdünk az Veszprémi
Államkincstárral, az EMMI államtitkársága, meg a kezükre játszik, és évek
óta hoz vállalhatatlan, szakmaiatlan
döntéseket, hoz jogszabályokat mond2

hatni személyesen ellenünk, amit ad
az egyik kezével azt a másikkal visszaveszi. Írom ezt azért, mert azt hihetné
az ember, hogy már megint csak a
gond van ezzel az iskolával. Ebből a
szemszögből van is!!! Egy barátom,
aki hivatali szaktekintély, mondta:
„hogy üldözési mániád van, attól még
nem biztos, hogy nem üldöznek”. Azt
rebesgetik Veszprém megyében, hogy
korábban összeült egy grémium, az
iskolánk ellehetetlenítése céljából, a
pécselyi polgármester kérésére. Sajnos
az események ezt igazolják!!!
A kapott állami normatívát, ami
1/3-a az egyházinak, és töredéke az
államinak, kipótoljuk, kifizetjük a béreket és a járulékokat, majd a jogosan
felhasznált összeget, saját szájuk íze
szerint jogtalannak nyilatkoztatják
ki, és egyszerűen visszaveszik. Mert a
jogszabályokat ők máshogy értelmezik, mintahogy az a törvény szövegében áll. Tavalyelőtt 43 millió Ft-ot, az
idén pedig 26 millió Ft-ot fizettettek
vissza. Miközben az ÁSZ megállapította, hogy a közpénzeket törvényesen használjuk fel. Elmentünk a Törvényszékre a jogunkat érvényesíteni,
de sajnos az állam javára döntöttek,
mert az állam ellen nem lehet pert
nyerni, még akkor sem, ha igazad
van. Egy ismerős azt mondta, hogy
boszorkányüldözés folyik ellenünk és
Veszprémben nem nyerhetünk pert! A
pécselyi iskola ingatlanhasználatáért
folytatott perben, az első fok ítélethirdetésének éjszakáján a bíró váratlan
megbetegedett, engem meg a rendőrökkel akartak elvitetni hamis vád
alapján, hogy ne tudjak megjelenni a
tárgyaláson. Az új kijelölt bíró többek
füle hallatára kijelentette, hogy az
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előző bíró máshogy döntött volna.
Az ő döntése értelmében azonban
az ingatlant el kell hagyni. Ennyit
Veszprémről.
Miért van az, hogy pont a magániskolákat a magántanulóság miatt nyírja
az államtitkárság, amikor az állam
a sajátjaiban nem képes működtetni
azt. Ja, ... az államtitkár meg azt írja
nekem személyesen, hogy „had ne
üljek fel minden bemondásra”, mikor
levelemben a diaszpóra oktatásáról és
az iskolánk honvédelmi oktatásban
betöltött szerepéről írtam. Igen, az
államtitkárság a KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG elvét alkalmazza rajtunk. Vagy valakinél valamikor becsípődött valami,
és annak parancsára cselekszi mindezt?
De a parancs „ezerszázalék”, hogy nem
a miniszterelnöktől származik, mert
ő ennek a szöges ellentétét mondja.
Akkor ki lehet az? A cirkusz körülöttem, az iskola körül a hatodik éve tart,
mondhatni boszorkányüldözés folyik,
pedig Könyves Kálmán óta jól tudjuk,
hogy „boszorkányok pedig nincsenek”.
Megjegyzem, arra is volt pénzük
és energiájuk 2018-ban, hogy a rendőrséggel és a TEK-kel közösen összehangolt, 5 helyen tartott, törvénytelen
akciót bonyolítsanak le, amiben még
a kukából is elvitték a papírokat „kisértékre elkövetett sikkasztás” címén
vagy másfél évre. Az iskolát 100%-ban
működésképtelenné kívánták tenni,
és csak az internetnek köszönhetően
maradtak meg az adatok. Erre egyébként nem számítottak. Amúgy meg,
ha jól belegondolunk, akkor ki és mit
sikkaszt akkor, ha csak az 1/3-át kapjuk
az egyházi, az állami finanszírozásnak
meg a töredékét, és minden hónapban
ki kell pótolni a kapott pénzt, hogy

az ellenkezőjéről, megsarcolt közösségünkről, amelyik erőn fölül igyekszik
segíteni a tönkrevert állami rendszerből
kiszorult gyermekeket. Idézem őt: „
nincs ideje minden iskolába ellátogatni”.
A befizetett forintjainkon van fenntartva az a hatóság, amelyik vegzálja azt,
aki tesz a gyermekekért, a hazáért és a
családokért. Szerintem, nagyon el van
valami, ...va, hogy az ismert citátumot
idézzem. Kérdésem, hogy nem azon
kellene dolgozniuk, hogy minden jól
menjen, és segítsék a munkánkat?
Ugyanakkor az állami oktatási rendszer ezer sebből vérzik, se tanár, se
pénz. Nem gáz az egész Államtitkár
Urak???? Hát de!!! Az igazság még
akkor is az igazság, ha az nem tetszik!

Azt gondolom, hogy a miniszterelnök úrnak ezt is helyre kellene tennie,
mert ő a főnök, nálunk meg én. Vegyék
tudomásul tisztelt államszolgák, nem
tőlem vesznek el, hanem a szülőktől
és a gyermekektől! Arról meg nem is
beszélve, hogy a családunknak kellett
a zsebbe nyúlni, hogy az iskola működését fenn tudjuk tartani, ugyanis
nekünk, ellenben Önökkel, van elhivatottságunk. Mi nem el, hanem
hozzá teszünk az ország gazdaságához, fektetünk be a gyermekeink,
tanulóink jövőjébe. Csak reménykedem, hogy nem azért, hogy Önöknek
később legyen kitől ismét visszavenni.
Al Capone is csak nézne.
Bárdi Farkas János

Balatonfűzfő legszebb virágoskertje – 2021
A Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület már ötödik
alkalommal hirdette meg,
szervezte és bonyolította a
versenyt. Célunk az volt, hogy
megmutathassák a résztvevők
gyönyörű kertjeiket, virágaikat, és ezzel ösztönözzenek
másokat is a környezetük
szépítésére.

Örülünk, hogy egyre több kertben,
virágban, ötletes elrendezésben gyönyörködhettünk. Köszönet érte. A
résztvevők emléklapot, kerámia díszt,
virágvásárlási utalványt kaptak, ezzel
köszöntük meg, hogy részt vettek a
tavasztól őszig tartó versenyben.
2021-ben a legszebb kertnek járó díszes táblát Csekő Ferencné kertje nyerte el. Gratulálunk! 2022-ben is folytat-

juk a hagyományt, újra meghirdetjük
a versenyt. Kísérő rendezvényünkben
Juhász Kornélia Gyógynövények és
fűszernövények a kiskertekben címmel tartott vetített képes előadást.
Sok érdekességet tudhattunk meg a
növények felhasználásáról, gyógyító
hatásáról.
Béres Istvánné
Fotó: Szekeres Péter
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működőképesek legyünk??? És ezzel
nemhogy elveszünk, hanem kipótoljuk
pénzzel az állami költségvetést! Jelenleg perelni kényszerüljük, a Kincstárt,
mert a korábban bűnügyi zár alatt lévő
iratainkból állapították meg törvénysértő módon, hogy szerintük törvény
sértően működünk. Vizsgálatot fogok kezdeményezni Államigazgatási
jogkörben elkövetett károkozás miatt
az érintett államtitkárságok ellen. Ne
lehessen már bármit megtenni ebben
az országban!
Nem kétlem, hogy korábban voltak
rablók is a magánfenntartók között,
az államtitkár úr azonban arra sem
veszi a fáradtságot, hogy meglátogassa
az intézményünket, és meggyőződjön

RÉGIÓ
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Bölcsőde épül
Balatonalmádiban,
felavatták Kerényi Imre
tábláját
Jó hírekről számolt be Dr. Kepli Lajos Balatonalmádi polgármestere. Megkezdődtek a munkálatok az öt csoportos bölcsődét
illetően, felavatták a Kerényi Imre emléktáblát, a Balatonalmádi
Sporthorgász Egyesülettel pedig 20 évre szóló bérleti szerződését írtak alá a horgásztanyára vonatkozóan.

Emléktáblát avattak Kerényi Imre
tiszteletére a néhai rendezőről elnevezett Kult-Magtár épületén. Kontur
András szobrászművész volt a dombormű készítője. A rendezvényt Oberfrank
Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója moderálta. A domborművet L.
Simon László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Dr. Kontrát Károly
országgyűlési képviselő, Kerényi Imre
több családtagja és Kepli Lajos polgármester leplezték le. Az emléktábla-avatást Kerényi Imre születésnapjához
(szeptember 28.) időzítették.
- A Balatonalmádi Sporthorgász
Egyesület egy évtizedes harcának gyümölcsét arathatta le, amikor aláírtuk
a horgásztanya 20 évre szóló bérleti
szerződését, melyet a képviselő-testület korábban egyhangúan hagyott jóvá.

fotó: Főző Ditta – Veszprémi Petőfi Színház

fotó: Főző Ditta – Veszprémi Petőfi Színház

Már polgármesterré választásom előtt
ígéretet tettem a BASHE elnökségének,
hogy mindent megteszek azért, hogy
a káptalanfüredi horgásztanya hosszú
távon megmaradhasson több száz
helyi horgász használatában. 2041.
szeptember 11-ig ez most már biztosan
így is marad. Gratulálok és jó fogást,
vagy, ahogy a horgászok mondják:
görbüljön! – zárta szavait Dr. Kepli
Lajos polgármester.
– Szeptember végén aláírtuk a
bölcsőde kivitelezési szerződést, a
közbeszerzésen nyertes Kuti és Fia
Kft. ügyvezetőjével, Kuti Attilával. A
munkaterület átadása megtörtént a
volt Bajcsy óvoda területén. A munkagépek felvonultak, megkezdődött
az építkezés. A kivitelezés a következő
fél évben le is zajlik, így a várható
átadás jövő tavasszal lesz. Köszönöm
mindenkinek, aki munkájával előre
4

mozdította az ügyet. Külön köszönetemet szeretném kifejezni dr. Kontrát
Károly képviselő úrnak, aki az egész
eljárás során aktívan a segítségünkre
volt. Az átadás pillanatáig magam is
személyesen fogom nyomon követni,
hogy minden a legnagyobb rendben
történjen – tájékoztatta lapunkat a város első embere, aki elmondta, hogy a
beruházás költsége bruttó 627.308.160
forint.
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Szendi Péter

Átadták az alsóörsi

RÉGIÓ

Varázserdőt

Megújult a köznyelvben csak
alsóörsi amfiteátrum néven
ismert rész Alsóörsön.
A 123 ezer négyzetméteren
kialakítottak egy látogatóközpontot, planetáriumot, de lett
játszóház, izgalmas kalandpark az erdőben és a lelátót is
átépítették.

Az elkészült Varázserdő-varázserő
projektet szeptember 17-én adták át,
ahol aznap este fellépett Malek Andrea és zenekara. Összesen 334 millió
forint beruházással, új idegenforgalmi
központ jött létre Alsóörsön. – Ennek
a helynek egy nagyon komoly múltja
és biztató jövője van. Évszázadokon
keresztül a vöröskő bánya működött
itt a településen, amely elődeink életét
nagyban meghatározta. 2000-ben a
bányát rekultiválták és létrejött egy
amfiteátrum, melynek az állapota idővel leromlott. Nagyon örültünk annak,
hogy a megyei TOP uniós pályázatnak
köszönhetően mintegy 254 millió
forint pályázati támogatást nyertünk
el, utána pedig újabb 30 millió forintot,
melyhez az önkormányzat 50 millió

forint önrészt vállalt. A létesítmény
a világ legfiatalabb amfiteátruma,
az ország talán legnagyobb működő
planetáriuma és legújabb szabadidő,
illetve rendezvény központja – hangsúlyozta Hebling Zsolt polgármester.
Vörösmarty Éva a Veszprém Megyei
Önkormányzat alelnöke méltatta a
beruházást, mely a szívéhez nagyon
közel áll, hiszen ő Alsóörsön él. Véleménye szerint ez a projekt Veszprém
megyét is gazdagítja, színesíti.
A Varázserdő-varázserő projektet Dr.
Kontrát Károly országgyűlési képviselő adta át. Hangsúlyozta, hogy a kezdetektől figyelemmel kísérte a megyei
önkormányzat, az Európai Unió, a
magyar kormányzat és Alsóörs együttműködésével megvalósult beruházást,
amivel létrejött a gyönyörű létesítmény. A képviselő fontosnak nevezte,
hogy a Varázserdőhöz hasonlóan, a
víztől távolabb is létrejöjjenek egyedi
fejlesztések. –Jó a választókerületért,
jó Alsóörsért dolgozni. A Balaton közös nemzeti kincsünk. Az elmúlt két
évben, és nem csak a pandémia miatt,
a Balaton volt a magyar turizmus
zászlóshajója, fellegvára – emelte ki
beszédében Dr. Kontrát Károly, aki
szerint Alsóörsnek továbbra is jók a
kilátásai, egyben örömmel adta át a
kuriózumnak számító Varázserdő-varázserő projektet.

Dobrosi Zsolt a kivitelező és az
üzemeltető társaság vezetője méltatta
családja támogatását, kollégái munkáját. Kiemelte a beruházást kísérő
küzdelmet, együttműködést, a további
fejlesztést, hogy a központ mindig
Alsóörs kincse legyen. –Egy olyan
helyet szerettünk volna létrehozni,
ahol a családok együtt tudnak lenni,
ez a hely pedig alkalmas erre. Fontos
a mai világban, hogy a gyerekek a
szüleikkel minél több hasznos időt
töltsenek. A digitális játéktérnél és a
planetáriumban a családok kiszakadhatnak a hétköznapi élet forgatagából.
Mi ezzel szeretnénk hozzájárulni.
Markovits Alíz a Veszprém-Balaton
2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF)
Zrt. vezérigazgatója hozzátette, már
százhárom település csatlakozott az
EKF programhoz, az elsők között Alsóörs. Véleménye szerint a településen
komolyan veszik a kultúrát, a múltat és
a jövőt. A köszöntők után Berkes Péter
plébános és Kálmán Csaba lelkipásztor
megáldotta a látogatóközpontot, majd
Malek Andrea és zenekara adott fergeteges koncertet.
Szendi Péter
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Az oltás életet menthet –
már elkezdődött

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

INTERJÚ

a negyedik hullám
Magyarországon

Dr. Szlávik János infektológus megszokta már, ha egy újabb
hullám elindul a koronavírust illetően, akkor a sajtói munkatársai felkeresik őt. Én is így tettem, kíváncsi voltam arra,
hogy mi várható a negyedik hullámban, hogy egy szakember
miért ajánlja az oltást.
– Beszélgetésünk idején október eleje-közepe van. Többek szerint Magyarországon
megkezdődött a negyedik hullám. Főorvos
úr egyetért ezzel és mi várható?
– Jóslásokba nem szeretnék bocsátkozni, most még lehetetlen megmondani, hogy mi várható, hiszen
egyes országokban, ahol ugyanakkora
az átoltottság, mint nálunk, már
most nagyon szenvednek a negyedik
hullámtól, máshol pedig szerencsére
megoldják ezt. Már bőven benne jár
hazánk is a negyedik hullámban,
hiszen fokozatosan emelkedik a megbetegedések száma, egyre többen
kerülnek kórházba, lélegeztetőgépre
és sajnos a halálesetek száma is
növekszik. Anglia példája mutatja,
hogy nagyon magas a napi esetek
száma, ahol az átoltottság is átlagon
felüli, de szerencsére drasztikusan
súlyos esetekről még nem tudunk beszámolni. Ugyanakkor Romániában,
ahol próbálnak szigorítani, nagyon
magas az esetszám és a kórházak már
6

tele vannak betegekkel, de ott jóval
kevesebben oltották be magukat,
mint Magyarországon, így csak azt
tudom mondani, hogy reménykedjünk, hogy nem lesz olyan súlyosa a
negyedik hullám hazánkban, mint a
harmadik volt.
– Többszázezer beoltatlan ember van még
Magyarországon, akik valamiért félnek
az oltástól. Mit javasol nekik, hogy miért
érdemes oltakozni?
– A járvány elsősorban a fiatalok
körében fog terjedni, még azok között
is, akik be vannak oltva, de náluk a
védettségnek köszönhetően ritkán
fordul elő súlyos megbetegedés. Ha
a statisztikákat nézzük, akkor Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el a beoltottságot illetően.
Egy álom volt az év elején, hogy év
végére elérjük a 7 vagy akár a 8 millió
beoltott embert. Sajnos nagyon nehéz
meggyőzni azon embereket, akik
eddig még nem oltották be magukat,
hogy tegyék meg ezt, hiszen az oltás
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életet menthet. Higgyék el, hogy az
oltatlan emberek hamarabb kórházba
kerülnek koronavírus gyanúja miatt,
mint az, aki be van oltva! Ráadásul
náluk igen magas a rizikófaktor,
mert védtelenek. Fiatal, egészséges
szervezetet is megtámad ez a vírus,
nem csak az idős legyengült embereket. Továbbá a koronavírusnak még
nagyon komoly szövődményei is vannak. Aki nem oltatja be magát, az sokkal jobban fertőz. Bebizonyosodott,
hogy az oltásnak elenyésző mellékhatása van. Magyarországon már több
millió ember beoltotta magát az első
és második vakcinával, most pedig a
harmadikkal. Az oltáselleneseknek
üzenném, hogy senki nem halt bele
az oltásba, ne keltsünk pánikot!
– Egyes hírforrások szerint a kínai vakcina nem teljesít olyan jól, mint a többi. Mégis
miért érdemes ezzel oltakozni?
– Ez egy álhír. A Sinopharm vakcina jó vakcina, a teljes vírus ellen ad
védelmet. Magyarország maga is ilyen
hagyományos technológiájú vakcinát
fejleszt. Ne felejtsük el, hogy vannak
olyan országok, akik kizárólag kínai
vakcinával oltakoztak, és sikerült a
járványt legyőzniük. Természetesen
az oltások hatékonysága nem egyforma, azonban annak érdekében,
hogy ne kerüljünk be a kórházba,
ismerőseink ne legyenek lélegeztetőgépen, rokonaink ne haljanak meg
a koronavírusban, mindenképpen
ajánlom, hogy oltsák be magukat,
akár a kínai vakcinával is. Nagyon sok
ember életét mentettük meg, hogy
Magyarország időben kezdett hozzá
az oltáshoz.
Szendi Péter

– egy olasz főszakács szemével
Gianni Annoni olasz séf és étterem tulajdonossal beszélgettem,
a budapesti Arany János utcai Trattoria Pomo D'Oro éttermében. Közvetlen, élettapasztalt, jó humorú ember, aki olaszos
temperamentumával mesélt a kezdeti nehézségekről, végül jó
tanácsokat adott a fiataloknak.
-Melyik időszak volt a legnehezebb a
vállalkozás elindításakor?
-Az első tíz év, de nem azért mert
nem szerettem csinálni, hanem mert
nem tudtam kommunikálni. Tartottam attól, hogy amit mondtam
olaszul, angolul és magyarul nem
érthető, ezért egy hidat kellett felépítenem teljesen az alapoktól, hogy
a beosztottjaimmal magyarul tudjak
beszélni. Minden nap éjjel kettőig
dolgoztam, minden egyes tervem előtt
számításokat kellett végeznem, hogy
lássam, ki a vendégkör, hogy tudjam,
mire számítsak, mik lesznek a számok,
ez után tudtam bármit lépni. Meg
kellett várnom azt is, hogy legyenek
jó „katonáim”, mivel jó alkalmazottak
nélkül nem tudtam volna megvalósítani a terveimet. Sajnos kéz a kézben
jár, hogy az élet olykor nagyon nagy
pofonokat is ad.
-Mi a mai vendéglátós feladata?
-A mi dolgunk az, hogy letisztítsuk
az ízeket, és az emberek újra egészséges alapanyagokat, a szezonalitás
ízvilágát újra tudják érezni. Nehéz volt
Magyarországon a sós, fokhagymás,
borsos ízekről, a glutamákról, vegetáról leszoktatni a vendégeket, amiket
ízvilágként memorizáltak sok éven keresztül. Például a paradicsomnak, paradicsom ízűnek kell lennie, nem egy
paradicsom, plusz só, plusz borsnak.
Nem volt az, mint most, hogy tudod
mi a módszere nagyjából a szakácsnak

vagy a pincérnek. Régen el kellett mondanom mindent, nem egyszer, hanem
százszor naponta, ezért nekem az első
időszak reggeltől estig oktatással telt,
amihez rengeteg türelem kellett. Az a
jó séf, aki tud számolni a háttérben,
tud rendelni, nem pazarol, oktat, és
a körülötte lévőkkel jól kommunikál.
Vendéglátósoktól kaptam meg azt a
visszajelzést, hogy ezt a szakmát csakis szenvedélyből lehet csinálni, mivel a
másokért vagy, akkor dolgozol, amikor
a többiek pihennek, ezért sokszor nincsen szabad hétvégéd.
-Mi a tanácsa azoknak a fiataloknak,
akik a vendéglátást választanák hivatásuknak?
- Legyetek erkölcsileg erősek, ami
fontos, hogy az elmétek legyen mindig
friss, de a lényeg, hogy tudjátok, kik
vagytok, és ha elbizonytalanodtok,
akkor lépjetek hátra egy lépést és nézzétek meg, hogy jó helyen vagytok-e,
de nem, mint vendéglátós, hanem
mint ember. Legyetek nagyon kitartóak, most a ti időtök jön, tanuljatok,
ne féljetek kérdezni! Sok lemondás van
ebben a szakmában, de nagyon sok
öröm is. Többnyire a csapatmunkán,
a tehetségen, a kitartáson alapul és az
állóképességen múlik, ami a konyhában és a vendéglátás minden területén
elengedhetetlen. Fontos az egymás
segítsége, a lojalitás saját magaddal-,
a hellyel-, és a kollégákkal szemben.

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

Bárdi-Farkas Linzi
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INTERJÚ

„Alkotói képesség,
kíváncsiság, alázat”

ISKOL A

Megtalálta a számításait az iskolában
érdekli a színészkedés,
de szívesen lenne ügyvéd is

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

Varga Cilla 10. osztályos tanuló lett a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola jószolgálati diák nagykövete. Sok minden érdekli, leginkább a humán tantárgyakban jeleskedik.

– Mióta vagy a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskola diákja és mi a véleményed róla?
– A tavalyi év elején kezdtem meg tanulmányaimat az iskolában. Azért választottam ezt a helyet a folytatására,
mert úgy éreztem itt sok lehetőségem
lesz fejleszteni magamat. Az iskola nagyon jó kisugárzású hely: a gyönyörű
udvara, az épület régi külseje miatt,
ami belül igazán modern, de megőrizte
egy kicsit a régebbi dolgok hangulatát
is. A tanáraim mind segítőkészek és
türelmesek, mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél érdekesebb
legyen számunkra a tananyag, ezért
sosem unatkozunk. Ezen kívül nagyon
sok izgalmas programot szervez az
iskola, amin mindenki szívesen részt
vesz. Úgy gondolom jobb helyet nem is
választhattam volna. Itt lehetőségem
van mindenre, amellett nagyon jól
érzem magam, a közösség is remek.
– Milyen témakörök, tantárgyak érdekelnek leginkább és miért?
– A hozzám legközelebb álló tantárgyak az irodalom, a német nyelv és a
történelem. Ezeket mindig könnyebben tanulom meg. Az irodalom kicsi
korom óta közel áll hozzám, szeretek
olvasni, és az írók, költők élete, gondolkodása is érdekes számomra. A
történelmet pedig mindig izgalmasnak találtam. Persze minden gyerek
8

számára vannak tantárgyak, amik nehezebben mennek vagy nem kedvelik
annyira, de ebben az iskolában ez sem
jelent gondot, mivel a tanárok nagyon
segítőkészek és mindent megtesznek
annak érdekében, hogy könnyebben
menjen a tanulás.
– Nemrég az iskola jószolgálati diák
nagykövetének választottak, ami az intézmény képviseletét is jelenti a személyedben,
hivatalos rendezvényeken. Hogyan fogadtad
ezt a titulust, és milyen tapasztalataid vannak hasonló feladatokkal kapcsolatban?
– Nagy megtiszteltetés számomra és
nagyon örülök, hogy az első itt töltött
évem után az iskola jószolgálati diák
nagykövetének választottak. Tudom,
hogy ez sok felelősséggel jár, de igyekszem helytállni és minden feladatot jól
és színvonalasan teljesíteni. Úgy érzem
ez egy pont nekem való feladat, szeretek szerepelni. Már kisebb koromban
is szívesen vettem részt rendezvényeken, verset mondtam, színdarabokban
játszottam, párszor konferáltam is.
Jószolgálati nagykövetként erre sok
lehetőségem van, és nagyon élvezem.
Úgy érzem így tehetek valamit az
iskoláért és a közösségért is.
– Mivel foglalkozol szabadidődben és mi
a kedvenc hobbid?
– Az iskolai teendőkön és a tanuláson kívül egészen sok szabadidőm
van. Ezeket az órákat általában a
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barátaimmal töltöm, mindig elmegyünk valahová vagy beülünk, ahol
jókat beszélgetünk. Emellett festeni és
rajzolni is nagyon szeretek, ez mindig
kikapcsol, van egy kis időm elmerülni
a gondolataimban. Persze vannak üres
órák, ekkor megnézek egy filmet. A
filmtörténet és a színészkedés is érdekel, ezért ez is remek kikapcsolódás
számomra.
– Milyen továbbtanulási terveid vannak,
milyen szakmát választanál szívesen?
– Elég idős vagyok ahhoz, hogy már
a továbbtanulással is foglalkozzam.
Konkrét terveim még nincsenek, mivel több dolog is érdekel, ezért úgy
érzem, hogy több szakmában is el
tudnék helyezkedni. Ami talán a
legközelebb áll hozzám, és a legjobban el tudom képzelni magam az
a jogi kar. Szívesen lennék ügyvéd,
mert úgy érzem minden meg van
bennem ahhoz, hogy jó legyek ebben
a szakmában. De szívesen foglalkoznék valami művészettel kapcsolatos
dologgal is, így több lehetőség közül
is tudok választani. Amikor majd a
továbbtanulásra kerül a sor, tudom,
hogy minden segítséget megkapok a
tanáraimtól, hogy a számomra legmegfelelőbb szakmát válasszam, és
így olyan dologgal tudjak foglalkozni,
ami igazán boldoggá tesz.
Bóna Veronika

Látogatás az állatkertben

Az állatkert méltán büszkélkedhet
olyan négylábúakkal, akiknek a nevét
nem csak itthon, de szerte a világban
sokan ismerhetik. Ma már nem csak
az olyan legendás lakókról híres, mint
amilyen például Böbe a híres csimpánz
volt, hanem megcsodálhattuk Pablot
az orrszarvút, Zurit, a kiszsiráfot,
de a híres Alfréd, a huszármajom is
közkedvelt volt a gyerekek körében.
Az iskola diákjai a kihelyezett tanórák
alkalmával nagy izgalommal járták be
az állatkert vadregényes parkját.

A kihelyezett tanóra célja a kikapcsolódás, csapatépítés mellett, ismeretszerzésre is irányult. A diákok nem
csupán megszemlélték az állatkert
lakóit, de játékos feladatokat is végrehajtottak. A környezeti nevelés
részeként feladatsort töltöttek ki csoportmunkában, ezzel felelevenítették
és bővítették eddigi állattani ismereteiket. Az állatkert kiváló szemléltetési módszert nyújtott Kocsis Antal
pedagógus számára, aki ezen a napon
nem az osztályteremben oktatta a di-

Október 6. margójára

A nemzeti gyásznapon Balatonfűzfőn is megemlékeztünk az
1848-49-es szabadságharc hőseiről. Szerencsés helyzetben van
a város, mert a Tobrukban élő kis közösség és lokálpatrióták
méltó emlékhelyet alakítottak ki az aradi vértanúk tiszteletére.
Ők megértették, amit Kossuth Lajos
fogalmazott meg előszőr: „Arad a magyar golgota.”
Az évről évre megtartott megemlékezések - melyeken magam is többször
mondhattam beszédet -, bizonyítják
az itt élők történelmükhöz, hazájukhoz való elkötelezettségét.
Úgy látom meghallgatásra került
gróf Vécsey Károly fohásza: „Istenem,

az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a
magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé
legyen a szívük és a hazáé az életük!”
A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola tanulói, az apródok és idősebb társaik a kadétok, akik szakköri,
illetve közismereti képzés formájában
tanulják a honvédelmi alapismereteket, az iskolai ünnepség után aktív

ákokat. Betekintettünk az egzotikus
állatok életébe, csodálatos és különleges madárvilág tárult elénk a séta
során. Legnagyobb népszerűségnek az
oroszlán és a medvék örvendhettek.
A látogatás zárásaként az állatkerti
játszóteret vették birtokba egy kis
időre a gyerekek. Hazafele a buszig
gyalog tettük meg az utat, megtekintve Veszprém néhány nevezetességét.
A diákok fáradtan, de élményekkel
gazdagon utaztak haza.
Somogyi Róza

résztvevői voltak a városi megemlékezésnek. A kihelyezett történelem
órán lelkükben helyet kaptak az aradi
hősök és szívükben fellobbanhatott a
hazafiság lángja.
Számomra Márai Sándor fogalmazta
meg legszemléletesebben a hazaszeretet lényegét: „A haza nem csak föld és
hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink
csontjai a temetőkben, kenyér és táj,
nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült,
ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a
nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége
életed alkotja. S életed a haza életének
egy pillanata is.”
Emlékeznünk kell, tovább kell vinni
örökségünket, a hazaszeretetet, mert
ez a nemzet alapja, mert ez a kötelességünk! Nincs baloldali, jobboldali,
katolikus, református, vagy bármilyen
etnikai vonatkozású hazaszeretet. Egy
van, amit a honvédsereg tábornokai,
sok ezer császári királyi katona és
nemzetőr példáján láthatunk.
Dicsőség a hősöknek! Nyugodjanak
békében!
Dr. Csutorás Gábor
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ISKOL A

Mi is lehetne izgalmasabb egy gyerek számára, mint természeti
környezetben játszva tanulni? A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola ötödik és hatodik osztálya a Veszprémi Állatkertbe
látogatott szeptember 20-án.

Mit jelent nekem Balatonfűzfő?

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

KÖZÉLET

Pécsett születtem. Szüleim a nagyváros közeli kis faluban laktak. Költözködések: Zánka-Pécsely-Zánka-Balatonfüred. Még
csak 7 éves voltam 1956-ban, amikor letelepedtünk végre a
Balaton-parti - ma már- városban.

Édesapámat Balatonlelléről ragadta el a háború, édesanyám zánkai
születésű. Nekik szülőföldjük lévén
a Balaton környéke, visszataláltak
erre a gyönyörű vidékre. Jómagam a
középiskolát Budapesten végeztem,
majd katonaság (Karcag, Lenti), tiszti-iskola (Budapest), főiskola (Magdeburg) következett. Judittal Füreden
kötöttünk házasságot. Mivel ekkor
már Veszprémben voltam tűzoltó, a
megyeszékhelyen kaptunk hamarosan
lakást. Itt született Judit és Miklós.
1978-ban az akkori nevén, Fűzfőgyártelepi Üzemi Tűzoltóparancsnokság lett
szolgálati helyem, ahol két év múlva
parancsnoknak neveztek ki. 38 évig
szolgáltam Balatonfűzfő és környéke
biztonságát mintegy 60 kollégámmal
együtt. Sikeres, de nehézségekkel és
gondokkal tarkított évtizedek voltak
ezek. Tüzekkel, balesetekkel, emberi
tragédiákkal. Igyekeztünk enyhíteni a
károkat, mentettük, amit tehetségünk
és lehetőségeink megengedtek.
Három önkormányzati ciklusban
voltam képviselő, nyugdíjazásom óta
két nyugdíjas klubban tevékenykedek.
Fiatalkori kalandos életem után családunk otthonra talált Balatonfűzfőn.
Ebben szerepe volt Dr. Varjú Lajos barátomnak is, aki megismertette velem
a település múltját és jelenét, sokat
mesélt a helyi családokról, emberekről.
Hamar befogadtak bennünket az itt
élők, engem már ismertek. Megkönynyítették a beilleszkedést feleségemnek az új munkahelyén. Gyermeke10

ink hamar találtak új barátokat az
iskolában. Csodás érzés volt a városi
tömblakás után. Ott a szomszédok
veszekedésére ébredtünk, itt madárfüttyre. Ott többnyire magukra zárták
a lakást a szomszédok, itt kiskapu nyílik a szomszéd udvarra. Ott részegen
alvó katonába botlottam a lakásból
kilépve, itt a kutya csóválja a farkát.
Kezdetben a Nitrokémia és a Fűzfői
Papírgyár nagy családjában érezhettem
magam rokonnak, valamint a többi cég
és intézmény is közeli ismerőssé vált
munkahelyem révén. Az emberekre
emlékszem vissza elsősorban több
évtized után. Sok kedves barát és jó ismerős tette széppé, színessé életemet,
családtagjaim életét. Feleségem óvónőként lett ismert és szeretett tagja ennek
a közösségnek. Judit leányunkról és
Miklós fiunkról ugyanezt mondhatom
el, annak ellenére, hogy Miklós második otthona már 10 éve Ausztriában
van. Szeretjük és tiszteljük közvetlen
és távolabbi szomszédjainkat, sok emberrel ápolunk barátságot városunkban. Ide kívánkozik néhány gondolat
testvértelepülésünkről, Nagycétényről. A kapcsolat alapjai a rendszerváltás
utáni évekre tehetők. Kezdettől fogva
részt vettem ennek kialakításában,
ápolásában. Beszerveztük felvidéki
barátainkat programjainkba. Tevékeny résztvevői lettek ők a Gombócfesztiválnak, szerepeltek ifjúsági és
felnőtt csoportjaik, de a nyugdíjasok
is. Üdültek nagycétényi gyermekek
balatonfűzfői családoknál, nálunk is
többen. A Balaton Dalkörrel és más
csoportokkal rendszeresen szerepelhetünk a nagycétényi rendezvényeken,
így alakultak barátságok fiatalok és
idősebbek, valamint családok között.
Mészáros Ferenc polgármester fárad-
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hatatlan, következetes munkájának is
köszönhető ez a kapcsolat. Gyönyörű
természeti környezetben élünk itt,
a csodás, ezerszínű Balaton melletti
városkában. Utcáinkat zöldellő fák
övezik, lakói virágokkal színesítik
környezetüket. Az emberek többsége
barátságos, segítőkész. Gyermekeinkkel szeretetben élünk. 8 éves unokánk,
Olivér bearanyozza mindennapjainkat. Kell ennél több? Lennének ötleteim, de a jelen körülmények között
kiegyensúlyozott, teljes az életünk.
Szeretünk Balatonfűzfőn élni!
Papp József

Emléktábla
A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesületének (VÁCSIZ) alakuláskor elfogadott jelmondata: „Az élhetőbb Balatonfűzfőért”;
ennek szellemében dolgozunk immár
tizennégy éve.
A közösség számára maradandó alkotásunk a körforgalmakban elültetett fűzfák,
városunk jelképei. Legjelentősebb vállalásunk azonban az egykori Nitrokémia
csillagvizsgáló felújítása és kilenc éves
üzemeltetése, működtetése. A Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont

„Irány a csillagos ég!”
Ezzel a címmel hirdetett negyedik alkalommal, országos,
egyéni, alkotói pályázatot a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont, a Technikatanárok Országos Egyesülete (TOE)
és a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ).

nemcsak a város, de a környék jelképe is, szlogenje: Kultúra és tudomány
kicsiknek, nagyoknak kezdőknek és
profiknak a Balaton csillagvizsgálójában.
A sokak által látogatott létesítmény
újabb attrakcióval gazdagította a város turisztikai kínálatát. Számos sikeres rendezvényt szerveztünk az elmúlt
években, ezek közül a Babakocsis túra
és az Újszülöttek köszöntése az, ami
megmozgatta a város apraját-nagyját.
Balatonfűzfő várossá nyilvánításának 20.
évfordulója alkalmából a VÁCISZ Egyesület készíttette a település közösségének átadott emléktáblát. Az emléktábla
Papp Péter kőfaragó mester munkája.
Támogatók: Balogh Tibor, Balatonfűzfői
Horgász Egyesület, BS Fűzfő Vitorlás
Egyesület, Fejes Károly, Lajkó Frigyes,
Nike-Trans Agrobau Kft, ÖTLET-ADÓ
Kft, Váradi Caraván. Külön köszönöm
a 71-es vendéglőből Szalai Ágnes és
munkatársai támogatását. Mindenkinek
köszönöm az ügy érdekében nyújtott
erkölcsi és az anyagi támogatását!
Kontics Ferencné

A

közös munka 2016. augusztusában kezdődött el, amikor a
TOE XXI. konferenciáját szervezte a
Balatonfűzfői Irinyi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában. A tanácskozáson, a VÁCISZ felejthetetlen,
szabadidős, esti programot biztosított
a résztvevőknek. Ekkor sikerült egy
gyümölcsöző kapcsolatot kiépíteni
a két szervezet között. A pályázat
keretében olyan fantáziadús térbeli
alkotásokat, maketteket, modelleket
vártak a diákoktól, amelyek az égbolt
jelenségeit, a Tejút rendszert, a bolygók világát, az emberi űrtevékenységet, az űrkutatás fejlődését, jövőjét
jeleníti meg. A Városi Könyvtárban
ennek a gyümölcsöző munkának az
eredményét élhették át a pályázók.
Az ünnepi alkalmat Horváth Irén a
projekt szervezője nyitotta meg, majd
Kontics Ferencné, a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesülete elnökének és Lajkó
Frigyes, Balatonfűzfő város alpolgármesterének köszöntője következett.
A beszédek után megható ünnepi
műsor következett, melyben Várfalvy
Emőke: Mese az eshajnalcsillagról

Horváth Irén

IRÁNYTŰ - POLGÁRI KÖZÉLETI HAVILAP

11

KÖZÉLET

című mesefeldolgozását mutatták be
az Irinyi Iskola diákjai (Beck Csongor
trombitaszóló - Takács Adél Gyöngyi,
Kovács Hanna, Varga Dóra Anna,
Glück Laura jelenet).
A pályaművek alapos szakmai értékelését Velner András, a TOE elnöke,
a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) Kaposvári Campus
főiskolai docense vidám lelkesítéssel
és köszönettel tette meg. Összesen
huszonkét remek pályaművet tekintettek meg a kiállításon az érdeklődők.
A legjobb pályaművek alkotói serleget,
oklevelet, ajándékcsomagot kaptak.
A felkészítő tanárok munkáját emlékplakettel, oklevéllel és füzetcsomaggal
köszönték meg az elnökök. A legnagyobb díj: az Élményprogram-csomag
Balatonfűzfőn, csak ezután kezdődött.
A pályamunkákból készült kiállítás
megtekintését, a finom falatokkal
tarkított fogadás követte. A szép,
őszi időt kihasználva, a Balatoni Bob
Szabadidőpark látogatása során mindenki élvezhette a szolgáltatásokat,
köztük a vidám, izgalmas bobozást.
A Bolygókeresés élményjátékkal nemcsak a figyelem és a leleményesség,
hanem a diákok ismeretei is előtérbe
kerültek. A nap megkoronázása Kocsis
Antal tanár úrral és Gubicza László
csillagásszal a kupolalátogatás és az
éjszakai távcsöves csillagnézés volt.
A pályázat a kitűzött céljait elérte,
megmozgatta a diákok fantáziáját
országszerte, igényes és egyedi alkotások születtek és egy ragyogó délutánt
tölthettek együtt az alkotók a Balaton
északkeleti csücskének zöld gyöngyszemében, Balatonfűzfőn. Köszönjük
a támogatást a Balatoni Bob Szabadidőparknak, a Fűzfői Papír Kft-nek,
és a Nike étteremnek. Gratulálunk a
diákoknak, felkészítőiknek, a pályázat
szervezőinek, akik előtt nincs akadály,
mert „Irány a csillagos ég!”

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

1956
Erről az évszámról minden
magyar embernek egyetlen
dolog jut eszébe: a Forradalom! Miképpen 1848-ról is!

12 éves voltam ekkor, gondtalan
gyerek, az iskola, a barátok, a játék, az
olvasás töltötték ki mindennapjaimat.
Felnőtt fejjel visszagondolva, gyerekként nem érzékeltük a közelgő örömteli, majd drámai események előszelét,
legfeljebb a felnőttek gyakoribb félrevonulása, suttogó beszélgetése volt
szokatlan. Különös izgalmat váltott
ki mindnyájunkban, amikor egy alkalommal hatalmas léggömb úszott a
levegőben Litér irányából Kenese felé,
állítólag forradalomra felhívó röplapokat szórva!
Mi, úgynevezett „munkás tömbházban” éltünk, tizenhat család, sok-sok
gyerekkel. (Ma Bugyogó forrás u.6.
szám, korábban volt M1/b és M23
is!). Az 1949-ben átadott épület lakói
eddigre már megismerték egymást,
jóllehet a házban nagy volt a jövés-menés, gyakori volt a költözés. A stabilan
ott élő 8-10 család már gyakran szom12

szédolt, kölcsönösen jöttek-mentek a
vasárnapi sütemények kóstolói. Akkoriban a hírközlés talán még a háború
előtti szintet sem érte el, hiszen a
világvevő rádiókat le kellett adni, s
csak kevés szerencsés birtokában volt
például a rövidhullámot is fogó készülék, amelyen hallgathatta a Szabad
Európa rádiót. Így aztán ő volt az elsődleges hírforrás, nála gyűltek össze a
kíváncsi felnőttek. Minket, gyerekeket
az egyik család nagyszobájába tereltek,
ott szorongtunk gyakran akár tizen
is és diafilmeket néztünk. A vetítő
tulajdonosa kezelte a gépet, jómagam
hangosan olvastam a filmkockákra írt
szöveget. Az eseményekről persze mi
is értesültünk. Pesten harcok dúlnak,
sokan meghaltak, rommá van lőve a
város, stb. Aztán hallottuk, hogy „kivonulnak az oroszok!” és „jönnek az
ENSZ csapatok”! Persze, egyik hír sem
bizonyult igaznak. Ellenben elérkezett
november 4-e hajnala. Édesanyám
ébresztett azzal, hogy öcsémmel
együtt öltözzünk, mert „itt vannak
az oroszok!” Addigra ők már apámmal
együtt készek voltak indulni le a pincébe, amely a ház legvédettebb része volt.
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Közben a lakásunkban lévő készenléti
telefon is megszólalt. A gyári telefonközpont bunkerében dolgozó Cs. Teri
néni kérte folyamatosan, hogy valaki
menjen be hozzá, mert egyedül van és
nagyon fél! Ezzel egy időben elmondta
a szovjet parancsnok utasítását, amely
szerint minden házra ki kell tenni egy
fehér lepedőt, ezzel jelezve, hogy ott
nem várható semmiféle ellenállás!
Amint azt később megtudtuk, a
Litér felé vezető út mentén, az úgynevezett tripoliszi emelkedő két oldalán
elhelyezkedő fegyveres fiatalok tüzet
nyitottak a tehergépkocsin ülő katonákra, s tűzharc alakult ki. Ennek
során három fiatal, ma is tisztázatlan
körülmények között életét vesztette,
negyedik társuk több nappal később a
veszprémi kórházban halt bele súlyos
sebesülésébe. Az ő emléküket őrzi az
1956-os áldozatok emlékterén 1989ben felállított kopjafa. Balassi Sándor, Kertai Mihály, Balogh Ferenc és
Schiszler József neveinek bevésésével.
A kopjafa pontos helye nem véletlen.
A kijárási tilalom miatt, emlékeim
szerint, az egyik áldozat –Kertai Mihály- ott lett ideiglenesen eltemetve,
hatalmas tömeg csendes részvételével.
Holttestét, Czobor Kornél barátom és
osztálytársam elmondása szerint az
édesapja, Czobor István és egy másik
gyártelepi, általam is ismert ember, a
Rózsahegyi bácsi, kiskocsin hozták
be a rendelőbe. Ugyancsak osztálytársam volt Boros László, aki elmesélte,
hogy aznap reggel nagyapjának, aki
a litéri kapunál volt portás, édesanyjával ennivalót vittek. Alig értek oda,
amikor megjelent két szovjet fegyveres katona, géppisztollyal, egy tiszt
kíséretében. Mutogatással jelezték,
hogy a nagyapa menjen velük. Ő az
édesanyjával és a két fegyveressel közel
fél órán át izgatottan vártak. Amint a
tiszt és a nagyapa visszatért egy közel
2 méteres vascsővel, kiderült, hogy egy
árokba csúszott kocsi kiemeléséhez
kellett a segítség! A felnőttek a hajnali lövöldözés, a hírek terjedése nyomán nem véletlenül féltek. Közel volt

írt hiteles és kimerítő visszaemlékezést
a Balatonfűzfői Hírlap 2002. februári
számában.
A forradalomból „ellenforradalom”
lett. Ezt tanították, ezt tanultuk sok
éven át. Aztán lassan kezdtek hazalátogatni az 56-ban emigrált fiatalok,
könnyebbé vált a kapcsolattartás a
nyugati országok felé, turistaként is
el lehetett látogatni a „másik” világba,

folyamatosan tisztult a kép! Eleinte
óvatosan, tapogatózva, de aztán egyre
magabiztosabban, a politika részéről
is kimondatott az, amit a történészek
már régóta tudtak. Ma már biztosan
tudjuk és ez történelmünk megmásíthatatlan ténye, hogy 1956, FORRADALOM volt!
Dr. Varjú Lajos

KOSZORÚZÁS ÉS MEGEMLÉKEZÉS
Bozay Attila szülőházánál
Bozay Attila, Kossuth-díjas zeneszerző halálának 22. évfordulóján gyűlt össze a tiszteletét leróni kívánó közösség a komponista szülőházánál.
– A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház,
Könyvtár és Turisztikai Központ
rendezvényén a Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubjának képviseletében
is szerepet vállaltam, a muzsikus első
bemutatott operájáról, a Vörösmarty-dráma alapján készült Csongor és
Tündéről szólt az érdeklődőknek. A rendezvényen az 1985-ben, az Operaház
centenáriumán elsőként bemutatott mű
női címszereplőjét, Tündét megformáló
Csalvek Etelka Liszt-díjas énekművész
is megszólalt. Őt kérdeztem a zeneműről és szerzőjéről, a vele való közös
munkáról – nyilatkozta lapunknak
Varga Áron. A rendezvényen a már jól
ismert Bozay-kép rajzolódott ki, aki egy
rendkívül szerény, csendes, jó humorú,
végletekig alapos és cizellált komponista, muzsikus volt, de leginkább ember.
A megemlékezésen koszorút helyezett el a Bozay-család nevében Bozayné
Varga Erzsébet, a Bozay Alapítány

képviseletében Csavlek Etelka, Balatonfűzfő Város Önkormányzatától Szanyi
Szilvia polgármester, a balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és AMI
nevében Dudás Zsolt igazgató, valamint
a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi
Iskolától tanárok, diákok és öregdiákok.
A hivatalos részt követően egy kötetlen beszélgetés keretében minden
érdeklődő bepillanthatott a kulisszák
mögé. Régi fényképek, kotta-kéziratok
kerültek elő, majd González Veronika
mesélt még a Bozay Attilával való
közös munkáról, az OperART Alapítvány kapcsán. 2022-ben hasonló keretek
közt, zenerészletek lejátszásával és korabeli fotók bemutatásával ismerkedhet
meg a nagyérdemű a komponista másik
bemutatott operájával. Az öt utolsó
színnel, melyet Madách Imre drámája,
Az ember tragédiája alapján írt Bozay
Attila.
Szendi Péter
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még a II. világháború, az emlékekben
még élénken éltek az erőszakosságok,
fosztogatások emlékei! Egyébként ez
alkalommal és később sem ért senkit
semmiféle atrocitás. Az eseményeket a
kantin előtti járdán álló szovjet tisztek
kísérték feszült figyelemmel. A szovjet
csapatok november 4-i gyártelepi tevékenységéről, a gyárat őrző fiatalok
sorsáról Gyuricza László, fiatal mérnök

RÉGIÓ

Borbély Zoltán a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője
örömmel nyugtázta, hogy súlyos, kirívó bűncselekmények
nem voltak nyáron. Ugyanakkor az ősz beálltával a nyaralókat és a pincéket feltörhetik,
ezekre adott jó tanácsokat.
– Milyen volt az idei nyár Balatonalmádi és vonzáskörzetében „rendőrségi
szemmel”?
– A nyári idegenforgalmi szezonban
célként fogalmaztuk meg a lakosság
és az ide látogatók szubjektív közbiztonságérzetének fokozását, valamint
a közlekedés rendjének fenntartásával
az üdülőkörzetekbe irányuló közúti forgalom folyamatosságának biztosítását.
A társszervekkel, önkormányzatokkal,
civil szervezetekkel együttműködve
folytatott rendőri tevékenység eredményeként a korábbi időszak elért eredményeit megőriztük, illetve ha kis mértékben is, de javítottuk. Szélsőségektől és
a közvéleményt tartósan megzavaró
bűncselekményektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonsági állapotokat
hagyhattunk idén magunk mögött. Az
összefogás harmonikus és eredményes
volt, melynek köszönhetően sem a helyi
lakosok, sem az üdülni és pihenni vágyók biztonságát veszélyeztető kiemelt
esemény a szezonban nem történt.
– Az elmúlt évekhez képest volt valami
változás? Nőtt vagy csökkent a bűnesetek
száma?
– A korábbi időszak nagy rendezvényei elmaradtak, de ami megtartásra
került, azokat a megfelelő erőkkel
biztosítottuk. Véleményem szerint a
kollégáim kiválóan teljesítették azt a
célt, hogy a Balaton partján tartózkodók biztonságban érezhessék magukat
ebben az évben is. Feladatunkat növekvő vendégforgalom mellett teljesítettük, melyet az eddigi önkormányzati, illetve lakossági visszajelzések
is igazolnak. A nyári szezonban 13
százalékkal kevesebb bűncselekmény
történt területünkön.
14

Csökkent a bűncselekmények száma

az Almádi régióban
– Beköszöntött az ősz. Mire hívná fel az
olvasók figyelmét? Gondolok itt a nyaralóés pincetulajdonosokra?
– Először az utakon közlekedők
figyelmét szeretném felhívni, mivel
az ősz beköszöntével, mikor még
élnek bennünk a hátra hagyott nyár
élményei és a nyári szabadságérzetünk,
nem vesszük figyelembe, hogy ősszel
megváltoznak az időjárási-, látási- és
útviszonyok. Erre sajnos a járművezetők többsége nem kellően készül fel és
igen sok értelmetlen baleset történik.
Sajnos a nyár végére, illetve az ősz
elejére a területünkön ugrásszerűen
emelkedett a közlekedési balesetek
száma. A gyermekek különösen az
iskolák közelében vannak nagyobb
veszélynek kitéve. A tanítás befejeztével a nap során felgyülemlett energiát,
feszültséget úgy vezetik le, hogy az
iskolából kilépve sokszor a legalapvetőbb szabályokról is megfeledkeznek.
A rendőrség szeptember hónapban „Az
iskola rendőre” program feladattervében meghatározottak szerint fokozott
ellenőrzést tartott a nevelési - oktatási intézmények környékén, amely
a korábbi évekhez hasonlóan most
is nagyon népszerű volt. Azonban
visszaáll a régi rend, a reggeli illetve
délutáni időszakokban megszűnik a

folyamatos rendőri jelenlét, melynek
jelentős visszatartó hatása van. Éppen
ezért célszerű, ha fokozott óvatossággal, csökkentett sebességgel haladunk
az iskolák környékén, különösen olyan
helyen, ahol a közelben tömegközlekedési eszköz megállóhelye található.
Igen fontosnak tartom az alapvető
szabályokat és jelzett balesetmegelőzési tanácsok betartását, hiszen ezzel
minimálisra csökkenthető a balesetek
kockázata, még a kritikusabb őszi
időszakban is. Megérkezik a hideg
idő, a hétvégi nyaralók téliesítése és
lezárása után általában csak tavasszal
megy újra a tulajdonos a víkendházba,
ezért is a nyaralók és hétvégi házak
sok esetben válnak a bűnelkövetők
célpontjává. Amellett, hogy ebben az
időszakban a tulajdonos a szükséges
munkálatokat elvégzi, a betörések
megelőzésére is gondolnia kell. A következő tanácsokat érdemes betartani,
hogy ne váljon valaki betörés áldozatává. A hétvégi házakban senki ne tároljon a szükségesnél nagyobb értékeket.
Amennyiben elkerülhetetlen, gondoskodni kell a védelmükről. Csupán a
szúnyogháló nem véd meg a betörés
ellen. Javasolt rendszeresen látogatni
a hétvégi házakat, illetve megkérni az
ott élőket, hogy a nyaralási szezonon

A csoport megalakulása az
„Újra Öltünk, Örökítünk”
országos program keretében
2014 őszén történt. A program
befejeztével úgy döntöttünk,
hogy tovább dolgozunk ebben
a szellemben, Balatonfűzfő
Hímző Műhely néven – kezdi
a beszélgetést Varga Jánosné a
csoport vezetője, oktatója.
Jelenleg 11 fő tagja van a csoportnak.
2015 tavaszán egy nagy kiállítással
zárták a programot, ahol bemutatták
az addig elkészült munkáikat a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és
Turisztikai Központ nagytermében. A
következő években többször csatlakoztak más rendezvényekhez munkáikkal,
sőt a felvidéki testvértelepülésükkel
közösen is kiállítottak Balatonfűzőn
és Nagycétényben. Majd következett
a pandémia, melynek következtében
nem volt lehetőség a személyes találkozásokra. - A járványhelyzet feloldását
követően június 14-től kezdtük ismét a
közös munkát. Felvettük a kapcsolatot
a művelődési intézmény vezetésével,
hogy megbeszéljük az együttműködés lehetőségeit. Elkészítettük jövő év
végéig a munkatervünket. Ebben az
évben a Matyó hímzés sokszínűsége,
majd 2022-ben a Furtai és Békés megyei
hímzés világ megismerése a célunk. A
különböző tájegységek eredeti minta- és színvilágát pontosan követve
tanuljuk meg a hímzéstechnikát. Prog-

– Az idén is a munkánkat 11 polgárőr egyesület önkéntes bűnmegelőzői segítették. Az önkéntesek a
strandok biztonsága feletti őrködéstől
a rendezvénybiztosításig szinte mindenütt ott voltak, ahol szükség volt
rájuk. Ezúton is köszönöm ezt az

önkéntes, önzetlen munkát, amivel
jelentősen hozzájárultak eredményeink eléréséhez. Nagyon fontos, hogy
a településeken legyen polgárőrség,
hiszen munkájuk elengedhetetlen a
bűnmegelőzés terén is.
Szendi Péter

HÉT ÉVE HÍMEZNEK BALATONFŰZFŐN
– próbálják bevonni a fiatalokat

ramjainkban nagy szerepet szánunk a
kapcsolatok kiépítésének, más hímző
csoportokkal. Fontosnak tartjuk, hogy
a gyermekek figyelmét felkeltsük, hogy
mennyire meghatározó a hímzésvilágunk megőrzése és annak továbbadása,
ezért iskolai bemutató foglalkozásokon
is részt vettünk már. A balatonfűzfői
idősekkel is jó a kapcsolat az otthonban
– folytatja tovább a beszélgetést Varga
Jánosné, miközben mutatja a szebbnél
szebb alkotásaikat. Az ember örömmel
ment a közösségi házba, mert látszott
a hölgyeken, hogy szeretnek hímezni.
Terveik között szerepel, hogy jövő év
nyarán egy hímzőtábort szerveznek, ha
minden feltétel adott lesz erre. Idén egy
kitelepüléses program keretében részt
vettek a Fűz Napokon, ahol interaktív
kiállítással várták az érdeklődőket.
Augusztus 11-én pedig Sárosdra kaptak

meghívást, ahol remek napot töltöttek
el. A kapcsolatépítés itt személyes ismerkedéssé alakult, az ottani csoporttal
és régi álmuk a Buzsákkal való találkozás is létrejött, amelynek folytatása
lesz a csodás hímzésviláguk elsajátítása.
A művelődésiház lehetővé tette számukra, hogy egy több alkalomból álló
házi továbbképzést tudjanak igénybe
venni, Dr Illés Károlyné által készített
oktatófilm segítségével. A csoport mentalitása, hogy a jó kapcsolatok kialakítására törekszenek, minden körülmények
között. Eredeti mintagyűjtemények
másolása a készítendő sablonokhoz,
sablonpapírok, drukkoló festékek, és
amit régóta szerettek volna, egy sablonkiszúrógép beszerzése megtörtént, így
maguk is tudnak eredeti minta alapján
sablonokat készíteni.
Szendi Péter
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kívül is fordítsanak figyelmet ezekre
az ingatlanokra. Ha gyanús személyek
vagy gépkocsik mozgását észlelik, azt
nyomban jelezzék felénk.
– Mennyire tartja fontosnak, hogy a településeken legyen polgárőrség? Mennyiben
könnyítik meg az önök munkáját?

FOTÓSAROK: FŰZFŐ NÉGY ÉVSZAKBAN

Boa Éva

Az a szerencse ért, hogy itt születhettem Balatonfűzfőn, minden
ideköt. A gyermekkorom, az ifjúságom, a család, a munka, egy szóval minden. A fotózás élményét a kutyáinknak köszönhetem, akik
szinte minden nap elvisznek sétálni és hát itt hova is lehet menni
máshova, mint a Balaton közelébe, ami számomra egy csoda!
„Az ég s a Balaton vize együtt sír és együtt nevet, együtt derül és együtt
borul, együtt mosolyog, együtt haragszik. Mint a hű szeretők és igaz hitvesek.
Ha az egyiknek nézel a szemébe: tudod már, mi van a másikban is.”
Eötvös Károly

