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Várjuk a Feltámadást! Nem véletlen az áthal-
lás. Ami velünk és általunk történik, a helyzetek,
állapotok, hírek, amelyeket hallunk, átélünk,
mindnyájunkat megviselnek. Persze vannak,
akik nem akarnak tudomást venni arról, ami nem
csak a mi környezetünkben, de a világban is zaj-
lik. Ilyen körülmények között készülünk Hús -
vétra, a kereszténység legnagyobb ünnepére.
Csendben, megrettenve, és valljuk be bizonyta-
lanságban, teli szorongással, félelemben. 
Az új koronavírus fenyegetésének árnyékában
készülôdünk, és nem csak az ünnepnek köszön-
hetôen csendesedtünk el, de elcsendesedünk,
rácsodálkozva sok-sok tényre, összefüggésre,
megszokásra, felelôsségre és felelôtlenségre.
Most látjuk hogy szomszédunk, vagy ismerô-
sünk mivel foglalkozik, mit csinál? S látjuk, érez-
zük hogy milyen kicsik, esendôek és sérüléke-
nyek vagyunk. Nagy lehetôség a közösségi in -
ternetes oldalak szerepe (annak számos árnyol-
dalával együtt), sok megszívlelendô bejegyzés
(poszt) jelenik meg a képernyôn. Tragikus, de
most kezdjük el a másikat, egymást értékelni.
Ugye tudják, hogy ebben a harcban (és ez tény-
leg az) munkatársaim folyamatosan helyt állnak,
ellátják változatlanul a rájuk bízott idôsebb feny-
vesieket, és a karantént önként vállalt, vagy erre
hatóságilag kötelezett személyeket, gyógyszere-
ket iratnak, bevásárolnak. Az egészségügy mun-
katársai a háziorvosunk – aki, ne feledjük, szinte
elsôként mondta ki a nagy nyilvánosságot figyel-
meztetve – vigyázzatok emberek! Ha nem veszi-
tek komolyan a gyilkos kórt …nagy baj lehet.
Mindenki Hajnikája ott van minden fenyvesi mel-
lett. Értük dolgozik kedvességével, megnyugtató
személyiségével, de a védônônk, a gyógyszeré-
szünk, a boltokban dolgozók, a Posta csapata, a
vasutasok, akik utat építenek és a beruházásain-
kon dolgoznak. Munkatársaim a Községházán,
akik igyekeznek tisztán tartani a települést, fer-
tôtlenítik a sokak által használt közforgalmú
helyeket. Iskolánk pedagógusai napok alatt
átálltak a távoktatásra, sikeresen folytatódik az
oktatási tevékenység, persze az otthon ragadt
gyerekek közreműködésével, a szülôk segítsé-
gével.

Ôk a hétköznapok hôsei. Kitartásukra, áldozat-
vállalásukra, úgy tűnik, még jó darabig szüksé-
günk lesz. Végre látjuk, hogy mit is tesznek ér -
tünk a békeidôkben is. Amit akkor észre sem
veszünk, hiszen amit tesznek, az természetes, 
az jár, és majd mi megmondjuk, mit és mikor
tehetnek.
Az élet lelassított mindnyájunkat. Mindenhonnan
azt halljuk azt hangoztatjuk: MARADJ OTTHON!
Amit persze nem mindenki vesz komolyan. A ki -
járási korlátozást követôen munkatársaimmal
egyezôen az volt az érzésem, hogy a kelleténél
többen vagyunk Fenyvesen. Pedig nem ez volt a
rendelkezôk szándéka, és az sem, hogy egy
ilyen korlátozás után száz kilométereket utaz -
zanak egy kis testmozgásért, gereblyézésért,
strandi sportolásért. 
Magam is többször elmondtam, leírtam, úgy
gondolom érthetôen és nem sértô módon, miért
árt a közösségnek, ha valaki éppen most szegi
meg a szabályokat. Többeknek ez arra kínált
lehetôséget, hogy ötleteljenek, mivel és kivel
foglalkozzak – inkább. Nem vehettem komolyan.
Akik a felelôtlenségben utaznak, nem tartoznak
azok közé, akiknek a véleményére kíváncsi len-
nék. Teszem a dolgom, hitem szerint mindnyá-
junk érdekében, és ettôl senki sem tántoríthat el. 
Készülôdünk a keresztény egyház legnagyobb
ünnepére. Nagycsütörtök az utolsó vacsora
emléknapja, amikor a harangok Rómába men-
tek, Nagy péntek a kereszthalálé, a vasárnap a
Feltámadásé, Húsvét hétfô az ünnepet gazdagí-
tó színes hagyományoké. Most, az elcsendese-
désben, lesz idônk bôven. Használjuk úgy, hogy
megpróbáljuk másként átélni a Húsvétot, mint
eddig, méltó módon, kellô alázattal, megértés-
sel. Hogy mi is megértsük, mit is jelent ez az
ünnep, a húsvéti bárány, nyuszi és piros tojás, a
sonka. Hogy mi az üzenet, és ebben mi hogyan
tudunk méltó módon viselkedni. Jó lenne, ha a
mindennapjainkban mindig lenne egy gondolat-
nyi a Húsvét szellemébôl. 
Kegyelem teljes ünnepet kívánok minden feny-
vesinek, vigyázzanak magukra, és: MARADJA-
NAK OTTHON!  

(Lombár Gábor)
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Májusi számunk lapzártája
2020. április 30.

A koronavírus további terjedésének
megakadályozása érdekében a köz-
műszolgáltatók ügyfélszolgálati irodái
2020.03.16. napjától visszavonásig
zárva tartanak.
Ezen idôszakban ügyeiket online vagy
telefonos ügyfélszolgálaton intézhe-
tik az alábbi elérhetôségeken:

E.on áramszolgáltató
H–K–CS–P: 8:00–18:00, 

SZ: 8:00–20:00
mobiltelefonról: 

06 20/30/70/459 9600
vezetékes telefonról: 0652/512 401

E-mailben: araminfo@eon.hu
aramhalozat@eon.hu

E.on gázszolgáltató
H–K–CS–P: 8:00–18:00, 

SZ: 8:00–20:00
mobiltelefonról: 

06 20/30/70/459 9711
vezetékes telefonról: 0652/512 401

E-mailben: gazinfo@eon.hu 
gazhalozat@eon.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
H–K–SZ–P: 7:30–15:30, 

CS: 7:30–20:00
0680/240 240 ingyenes telefonról

E-mailben: ugyfelszolgalat@drv.hu
drv.zrt@drv.hu

Tájékoztató 
a koronavírus kapcsán 

elrendelt veszélyhelyzethez
kapcsolódó intézkedésekrôl

1. A 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet
2.§-ban kapott felhatalmazás alapján
a Kisfenyô Óvodában és Mini
Bölcsôdében 2020. március 17.
napjától a polgármester rendkívüli
szünetet rendelt el.

2. A Balatonfenyvesi Polgármesteri
Hivatalban 2020. március 16. napjá-
tól a személyes ügyfélfogadás –
rendkívüli esetek kivételével – szüne-
tel. Errôl külön hirdetményt tettünk
közzé.

3. A gyermekétkeztetést, szociális
étkeztetést és az idôsek gondozá-
sát az önkormányzat továbbra is biz-
tosítja, kiemelt figyelmet fordítva az
idôs korosztályra.

Kérjük Önöket, hogy akinek segít-
ségre van szüksége jelezze a ta nya -
gondnokunknak (tel.: +36 30/356-
0915) vagy a balatonfenyves@bala-
tonfenyves.hu  e-mail címen illetve a
+36 85/560-158 és +36 85/560-159
telefonszámokon.

Köszönjük közreműködésüket, a tá -
jékoztatóinkat az elrendelt intézkedé-
sek függvényében folyamatosan fris-
sítjük.
Balatonfenyves, 2020. március 16.

Lombár Gábor sk.
polgármester

Közmű szolgáltatók Turul Gyógyszertár 
8646 Balatonfenyves, 

Bocskai tér 1. 
Telefon: 85/560-012

Nyitva tartás:
Hétfô: 8.00–17.00
Kedd:  8.00–17.00
Szerda:  8.00–17.00
Csütörtök:  8.00–17.00
Péntek:  8.00–17.00
Szombat:  8.00–13.00
Vasárnap:  Zárva
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A Könyvtár jelenleg zárva tart
E-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu 

Olvasnivalót az alábbi internetes elérhetôségeken találnak
Szép- és szakirodalom, hangoskönyvek is, felnôtteknek és gyerekeknek:
https://mek.oszk.hu/

Folyóiratok felnôtteknek és gyerekeknek: 
http://epa.oszk.hu/

E-könyvek, digitalizált társadalomtudomány: 
http://mtda.hu/?fbclid=IwAR0mtCcyL1E64Xd1Alhvaqe1wwXCMPRMTi6zzj0Zr
AbOxZdqAwpaeGd-R2k

Hangoskönyvek (kötelezô olvasmányokkal)
https://archivum.mtva.hu/radio/

Filmek (kötelezô olvasmányokkal)
http://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-
filmklasszikusok?fbclid=IwAR17ujpJVa4sg_eRJJJRUkRtkbMtjvU-
pOi5VqkSxaQys2od3LVvA4-xVY8

Ideiglenesen ingyenessé tett adatbázisok: 
gyerekeknek: https://www.samsung.com/hu/samsung-bookr-mesetar/
felnôtteknek: https://www.arcanum.hu/hu/

Balatonfenyves Könyvtár facebook oldalán is megtalálhatóak:
https://www.facebook.com/Balatonfenyves-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-
886163064755530/?eid=ARAR__2vsXb-XiHj6Wh-1Ft-
W34xEKdUo4uYiXSP6otmAdWgi0kYsVY78KvwZQThOaEHj_cmdXRiSTDN

Gyógyszertárak ügyeleti rendje:

2020. április 20–26.
Turul Gyógyszertár 

2020. április 27–május 3.
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
2020. május 4–10.

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár

2020. május 11–17.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

2020. április 6–12.
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár
2020. április 13–19.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód

Ügyeleti idô zárástól az alábbi 
idôpontokig:

2020.01.01–06.30. 
H–P 20:00 óra, szombat:14:00 óra, 

vasárnap és ünnepnapokon: 12.00 óra
2020.07.01–08.31. H–V 22:00 óra,
2020.09.01–12.31. H–P 20:00 óra,

szombat:14:00 óra, 
vasárnap és ünnepnapokon:12.00 óra

Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. • www.balatonfenyvesen.hu • info@balatonfenyvesen.hu

Adószám: 18141920-2-14 • Bankszámlaszám: OTP Bank 11743095-20017163-00000000
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Gyanó Józsefné osztályfônök, 
4. osztály:
Óriási sokként éltük meg már a
március 15-i ünnepség elmaradá-
sát is. Az utolsó iskolai napon, már-
cius 13-án, megpróbáltunk emlé-
kezni osztálytermi keretben, de
magabiztosságunk hamisságát a
gyerekek is érzékelték. Még úgy
köszöntünk el egymástól, hogy
viszontlátásra hétfôn, de már érez-
tük, nem biztos, hogy a következô
héten találkozhatunk személyesen.
És megtörtént a bejelentés.
Március 16-án reggel, rendkívül
bizonytalanul, tele kérdéssel jelen-
tünk meg az iskolában. Aztán felül-
kerekedett a felelôsség- és köteles-
ségtudat. Az intézményvezetô uta-
sításai alapján munkához láttunk. 
Még ezen a napon feltérképeztük a
gyerekek, szülôk elérhetôségeit.
Tájékoztattuk ôket, hogy mikor jö -
hetnek be utoljára az iskolába a
bent maradt tanszerekért. 
Felajánlottuk a lehetôségét annak,
hogy iskolai tulajdonú okos esz-
közt, tabletet kölcsönözzön az a
szülô, akinek nem áll rendelkezésé-
re otthon, illetve több gyermekének
van szüksége taneszközre. Ezt a le -
hetôséget azóta is fenn tartjuk.
Március 17-e már a kollégák kö zötti
tudásmegosztással, tanulócsopor-
tok létrehozásával telt. Életkorunk
különbözôsége okán meglehetô-
sen eltérôek digitális kompetenciá-
ink. Köszönet azoknak a fiatalabb
kollégáknak, akik a kezdeti lépés-
ekben segítettek.
Március 18-án javaslatot küldtünk a
gyerekeknek a napirend kialakítá-
sához. Tájékoztatást juttattunk el a
szülôkhöz a digitális tanrendrôl, a
Kréta rendszer üzenet funkciójának
használatáról, a nevelôk konzultá-
ciós idejérôl. Egyes osztályok meg-
kapták az elsô tananyagokat is.
A kezdô nehézkes lépések után a
munka egyre gördülékenyebben
folyik. 
Vannak, akik videochet segítsé gével
naponta közvetlen órákat tartanak.

Mások az internetet böngészik
használható tanulási tartalmakat
keresve, hogy aztán azok linkjeit jut-
tassák el tanítványaiknak, a köny-
nyebb megértés kedvéért. Hasz -
náljuk a nyomtatott tankönyveket és
munkafüzeteket, amelyek egyes
évfolyamokon kifejezetten nagy
segítséget nyújtanak a szülôknek,
akik most hatalmas részt vállalnak
az oktató munkából. Minden elisme-
résünk és tiszteletünk az övék.
Mielôtt bárki azt hinné, hogy ez az
oktatási forma könnyebb és egy-
szerűbb, mint a napi iskolába járás,
leszögezzük, hogy nem. A gyere-
kekkel való közvetlen, személyes
kontaktusban folyamatos a vissza-
csatolás, a gyermek bármikor kér-
dezhet, a nevelô látja, ha tanítvá-
nya elakadt valamiben.
Most internetes felületekre kell fel-
tölteni a leckéket, ugyanilyen for-
mában visszajuttatni azt a nevelôk-
nek, akik igyekeznek mindenkinek
érdemben reagálni, a munkákat
javítani. A közösen használt rend-
szer sajnos nem minden okos esz-
közrôl érhetô el, ezért a privát email
címeket is az oktatás szolgálatába
állítottuk.
Tapasztalataink alapján a tanulók
és a szülôk többsége komolyan
veszi a feladatot, rendkívül aktívan,
a kiadott határidôket betartva kül-
dik a feladatokat. Ha szükséges
segítséget kérnek. 

Német Lívia osztályfônök, 
3. osztály:
Én messengeren hoztam létre egy
csoportot, és minden hétköznap 
9-12-ig a gép elôtt ülök és a tan -
órákra küldöm folyamatosan az uta -
sításokat, mintha órán ülnének. Aki
szeretne, válaszolhat vagy kérdez-
het direktben, én pedig válaszolok.
A tananyagon kívül minden órán
linken küldök játékokat, gyakorló
feladatokat olyan oldalakról, amiket
mindenki tud használni bármilyen
eszközön. Nem könnyű, mert telje-
sen esetleges, hogy éppen kinél mi

akad el, de azért 90%-ban műkö-
dik. Szoktam hanganyagot rögzíte-
ni és feltölteni a csoportba pl. toll-
bamondáshoz, utána írásban kül-
döm a megoldásokat. Élôszóban is
szoktunk dolgozni, így pl. hangos
olvasáskor, vagy fogalmazás órá-
kon. Így egészen jól működik, a
szülôk is megértôek, ént most
együtt tanuljuk, a kollégák segítsé-
ge nagyon sokat jelent nekem, nél-
külük és a tapasztalatuk, gyakorla-
tuk nélkül nem is menne. A házi és
órai munkákat a szülôk lefotózzák,
feltöltik a KRÉTÁBA, én pedig
ellen ôrzöm és reagálok, hogy mit
kell esetleg javítani, vagy értékelem
a rajzokat, megoldásokat. Ez ren-
geteg idô, napi 7-8 kép gyereken-
ként + válasz rájuk. A tanórákra
való felkészülés legalább 2-szer
annyi idô, mint egyébként. De a
gyerekek élvezik, úgy látom, leg-
alábbis a reakciókból ez jön le.

Kövesdi Éva osztályfônök, 
6. osztály:
Új anyag esetén magyar nyelv és
irodalomból többségében a tan-
könyvet és a munkafüzetet haszná-
lom fel. Ha úgy érzem, hogy nem
megfelelôek, alkotok egy rövid
összefoglalót. Gyakorlásként ké -
szítek a Wordwall programban 
já tékos feladatokat. Rábízom a 
gyerekekre, hogy megcsinálják-e.
A visszajelzések alapján többen
megpróbálkoznak vele. Az okosdo-
boz.hu oldalt is szeretem, használ-
ható kész feladatok vannak.
Igyekszem differenciálni. A sajátos
nevelési igényű tanulókkal más-
képpen haladunk. A gyengébb
képességűek, a tanulási zavarral
küzdôk kevesebb vagy más felada-
tot kapnak. Irodalomból csatolom a
hangoskönyv, a diafilm linkjét, ha
találok.
Valamennyi évfolyamon hoztunk
létre csoportot a Messengeren. Így
biztos, hogy mindenkihez eljutnak
a házi feladatok. Az ötödik osztály-
lyal, mivel igen nehéz a nyelvtani
anyag, elôre megbeszélt idôpont-
ban videochatelünk. 
A szülôkkel is van közös Facebook-
csoportunk, megosztjuk a fontos
információkat. A tanulók küldik a
megoldott feladatokat. Van, akit
noszogatni kell. 

Digitális oktatás – nálunk
A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában is tantermen kívüli,
digitális munkarendben folyik az oktatás. Az elmúlt két hét tapasztala-
tairól, nehézségeirôl, örömeirôl számolnak be kollégáink.
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A feladatok ellenôrzése nagy kihí-
vás. Minden megkapott házit meg-
nézek. Vagy leírom a hibákat, vagy
az elkészített megoldást küldöm
vissza. A tanulóknak otthon kell
elvégezni a javítást. Többen készí-
tenek szorgalmit, írom a piros pon-
tokat. Vannak olyanok, akiknek
már ötöst is adtam.

Balogh Tünde osztályfônök, 
8. osztály:
A matematika megértéséhez na -
gyon kevés a könyvet elolvasni,
ezért minden órához leírom az
anyagot a magyarázó szöveggel
együtt. Ehhez kapcsolódóan adom
fel a házi feladatot, aminek a meg-
oldását mindenkinek vissza kell
küldeni. A házi feladat ellenôrzése-
kor képet kapok arról, hogy meny-
nyire megy az adott anyag a gyere-
keknek. Az általános hibákról kül-
dök visszajelzést az osztálynak, az
egyedi hibákra is felhívom az érin-
tettek figyelmét. A házi megoldó-
kulcsát másnap megkapják a tanu-
lók, így tudják korrigálni a hibáikat.
Ha szükséges volt, videokapcso -
latba is léptem a gyerekekkel. 
A fizikához jó videokat találtam,
amelyek segítik az anyag feldolgo-
zását (kísérletek és magyarázatok),
ezek linkjeit továbbítottam a tanu-
lóknak. Az óra anyagát és a házit a
KRÉTA rendszeren kívül az osztály-
csoportokba is kiteszem. Itt a gye-
rekek kérdéseire is válaszolok.

Így tanítunk mi ezekben az embert
próbáló idôkben Balatonfeny ve sen.
Pedagógusok és szülôk együtt,
közösen – gyermekeinkért érzett
felelôsségünk teljes tudatában.
Köszönet a kollégáknak elkötele-
zett, magas színvonalon végzett
munkájukért, mindennapos helyt -
állásukért a mostani nehéz körül -
mények között is. És köszönet a
szülôknek a pozitív hozzáállásért,
ha  tékony együttműködésért, a fe -
lénk áradó bizalomért és szeretetért,
amelyet nap mint nap megtapaszta-
lunk. A mostani idôszak sok nehéz-
séggel jár, de bízunk abban, hogy a
mi közösségünket ez az új kihívás
még erôsebbé teszi. Vigyázzunk
egymásra!

Balatonfenyves, 2020. 03. 27.
Az iskola vezetôsége

Ezzel a címmel elôadást tartottunk Balatonfenyvesen a Fekete István Általános
Iskolában február 21-én a 1., 2., 3., 4. osztályos tanulóknak. A gyerekek
nagyon érdeklôdôek voltak, s kérdéseikkel, hozzászólásaikkal színesítették,
bôvítették a hallottakat. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket hasz-
nosítják a hétköznapi életben is: tudatos vásárlás, szelektív szemétgyűjtés,
kerékpárral való közlekedés, takarékoskodás az ivóvízzel, a megújuló energia -
forrásokhoz való pozitív hozzáállás, biokertészkedés…

Kovácsné Végh Diána – Meretei Jánosné – Galáczné Paizs Anikó

Klímaváltozás a Balatonon
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Jelen helyzetben mindannyian arra törekszünk, hogy a korábbi szokásainktól tudato-
san megszabadulva, új formáit alkossuk meg a hétköznapjainknak. Új színtereken
jelenjenek meg azok az életünket kitöltô programok, tevékenységek, melyek korábban
meghatározták mindennapjainkat. Hogyan lehet ezt egy óvodás gyermek életében
megvalósítani? Nemcsak a szülôk, pedagógusok néznek szembe új kihívásokkal,
hanem bizony a gyerekek is. Az ô kis életük is a feje tetejére állt azzal, hogy nem
mehetnek óvodába, bölcsôdébe nap mint nap.  Az elsô idôszakban biztosan jól esett
a szabadság érzése, a napirendtôl való elrugaszkodás, a rendelkezésünkre álló végte-
lennek tűnô idô, a szülôk és testvérek állandó jelenléte, a „végreegyüttvanacsalád”
érzése……. Ám idôvel hiányoznak a megszokott tevékenységformák, hiányoznak a
barátok, ovis társak, óvónénik, dadusnénik,  a kedvenc társasjáték, az önfeledt rohan-
gálás az udvaron, a bújócska, a láncos hinta….
A gyerekek hiányát mi magunk is hamar tünetként észleltük, de hamar megtaláltuk a
gyógyírt! Az iskolai online oktatást adaptáltuk az ovis kapcsolatainkra. Folyamatosan
készítjük azokat a kis videóinkat, melyek célközönsége a gyermekeink – ovisok és böl-
csisek. Elsô körben a szülôket szólítottuk meg – bár egyéb körülmények között nem
kérnénk ilyet – hogy adják gyermekeik kezébe az okostelefont, tabletet vagy ültessék
ôket a számítógép elé.
Felváltva megyünk el gyermekeink otthonába, felkeressük a családokat, meséket,
dalokat, játékokat viszünk házhoz.
Március végén, a víz világnapja alkalmából, rajzkiállítás megrendezésével tettük min-
den évben emlékezetessé e jeles napot. Most ugyanezt megrendeztük virtuálisan. A víz
világnapjára készített videónk, arra szólította fel a gyerekeket, hogy készítsenek otthon
akváriumot.
Nagyon sokan idôt szántak a feladat megoldására és szebbnél-szebb alkotásokkal
örvendeztettek meg bennünket.
Örömmel vették a szülôk a kezdeményezésünket és mi pedagógusok is örömmel
fogadjuk a visszajelzéseket. Szerencsések vagyunk, mert találkoztak az elképzeléseink
és mára már heti két alkalommal vagyunk ott a nappalikban, gyerekszobákban. 
Nem tudjuk mennyi ideig leszünk online, szeretnénk mihamarabb gyerekzsivalytól,
kacagástól, örömtôl, civakodástól  zajos óvodába járni ismét! Addig is legyünk mind-
annyian türelmesek, élvezzük a családi együttléteket, szánjunk sok-sok idôt egymásra,
pótoljuk be az elmulasztott meséket, játékokat, beszélgetéseket.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra és vigyázzunk a gyermekeinkre! (H. Sz.)

Ovi – on SPORT
A koronavírus járvány miatt jelenleg az
edzések szünetelnek, de ez nem azt
jelenti, hogy ifjú sportolóink lustálkodás-
ra lennének ítélve. A jelenleg érvényben
lévô részleges kijárási tilalom nem gátol
minket abban, hogy akár kint a szabad-
ban – még akár az utcán is! – végezzünk
feladatokat.

Labdarúgás
Napi 30-40 perc mozgás már sokat segít
abban, hogy edzettségünket fenntartsuk. 
Javasolt edzésterv: 
5-6 perc bemelegítés, (akinek nincs ötle-
te, lophat a karatésoknak szánt bemele-
gítési gyakorlatokból),
15-20 perc folyamatos futás. 3-4 nap
múlva már lehet iramváltós futást csinál-
ni, szabadon választva az iramot és a
távot is. Egy gyakorlati példa: villanyosz-
lopok közti távolság, amit változó iram-
ban kell teljesíteni. Pl.: egy oszlopköz
lassú, egy oszlopköz gyors váltakoztatva
5 percig, vagy egy oszlopköz lassú, két
oszlopköz közepes tempó 8 percig.
Mindenki az edzettségi állapotához iga-
zítsa az iramot, a távot és az idôt. A futás
végén fontos a nyújtás! A futáson kívül
persze lehet erôsíteni is (fontos, hasizom
és hátizom gyakorlatok, fekvôtámasz)!
Labdás gyakorlatok is végezhetôk! A
köz tereket kerüljük, ne csoportosuljunk,
hanem otthon, az udvarban gyakoroljuk
a cseleket (pl. testcsel, biciklicsel), a lab-
davezetést, dekázzunk, próbáljunk minél
ügyesebben bánni a labdával. Ezt a hely-
zetet és idôt nagyszerűen ki tudjuk hasz-
nálni arra, hogy technikánkat csiszoljuk!

Karate
Somogyi Péter sensei könnyű egyéni
edzésmunkát írt ki a gyerekeknek, amit
minden kis és nagyobb karatés el tud
végezni otthon. 
A gyakorlatsor:
Bemelegítés: fej elôre-hátra (10×), jobb-
ra-balra (10×), körívesen (10×), páros
karkörzés elôre (10×), hátra, (10×), kö -
nyökkörzés befelé (10×), kifelé (10×),
törzshajlítás elôre (10×), hátra (10×) elôre
(5×), hátra (5×) felváltva (10×), bal lábhoz
közelítés (10×), jobb lábhoz(10×), közép-
re (10×), fekvôtámaszból lenyomni a bal
sarkat a jobb lábfejjel (10×), csere (10×),
bal térd a váll mellet, jobb nyújtva, láb
váltás (10×) lassan, (10×) gyorsabban.
Jumping jack (30×), szökdelések elôre-
hátra (10×), jobbra balra (10×), csípô for-
gatása, összezárt lábakkal (10×), ter-
pesz-kereszt (10×), lábváltás (10×), sarok
emelés (10×), térd emelés (10×). Shiko
dachiban támasszátok ki a két térdet,
jobbra-balra hintázzatok (10×).
Ezt követôen az alap-technikákat ve -
gyük át. Kezdô és haladó is egyaránt csi-
nálhatja, természetesen a saját szintjé-
nek megfelelôen.
1. Heiko dachiban oi tsuki jodan (ütés az
áll magasságába) 10 lassú – 10 gyors,
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„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!”
Jézus mondja ezt tanítványainak nem sokkal kereszthalála elôtt, mert a Mester
tudja, hogy a hozzá közel állókat komolyan próbára teszi, ami következik, s
ezért bátorítja ôket. A bátorításra mindannyiunknak szükségünk van. 
A mostanihoz hasonló helyzettel nem találkoztunk még életünk során. Hetekig
nem fogunk templomi istentiszteleteket, együttléteket tartani a megszokott for-
mában. Olyan eszközöket, csatornákat kell keresnünk, melyeken keresztül
mégis gyakorolhatjuk a közösséget, és együtt figyelhetünk Isten hozzánk
szóló üzenetére. 
Létrehoztunk egy Facebook csoportot: Balatonlelle–Balatonboglári Refor má -
tus Egyházközség néven. Zárt csoport, de mindenki csatlakozhat hozzá, aki
szeretne. Több alkalommal jelentkeztünk már élô videóval ezen az oldalon, és
kedvezô fogadtatásra talált a kezdeményezés. Az oldalon elôre jelezzük a ter-
vezett élô videók idôpontját, de a felvételek késôbb is megnézhetôk, tehát
nem feltétlen kell valakinek az adott idôpontban a készülék elôtt lenni ahhoz,
hogy megnézhesse ezeket a felvételeket. Az élô közvetítésnek mégis van egy
olyan lelki haszna, hogy tudjuk, egy idôben figyelünk egy irányba – Isten sza-
vára – mi, akik egy közösséghez tartozunk. 
Ennek csoportnak van egy bizonyos ökumenikus jellege is, hiszen nemcsak
reformátusok kapcsolódhatnak be így a lelki életbe, hanem mások is figye-
lemmel kísérhetik imádságunkat, igeolvasásunkat, az igehirdetést. 
Természetesen, mint minden új eszköz esetében, még csak most tanuljuk
ennek használatát, és idônként követünk el kisebb-nagyobb hibákat. Bá -
torítjuk azokat, akik már tagjai a csoportnak, hogy hívják meg ide azokat, akik
jelen vannak a Facebook felületén, és szeretnének csatlakozni a csoporthoz.
Ha pedig valakirôl elfeledkeztünk volna mindeddig, jelezze szándékát a csat-
lakozásra azok között az ismerôsei között, akik tagjai a csoportnak. 
Az istentiszteletekre vonatkozó terveinket jelentôsen módosítanunk kellett a
járvány miatt, de biztatás, amit Jézus mond nekünk: „Békességet hagyok nek-
tek, az én békességemet adom nektek ... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne
is csüggedjen!” (János evangéliuma 14,27.) Sokszor kimondott református
köszönésünk új értelmet nyer, gazdagodik ezekben a napokban: Áldás, bé -
kesség! 
Isten békessége, ereje, öröme legyen mindnyájunkkal a közelgô ünnepeken
is, amikor nem a megszokott összejöveteleinket fogjuk hallani, átélni az evan-
géliumból hozzánk szóló üzenetet. Adjon bátorítást mindenkinek az a néhány
szó, amely a tanítványok közösségében hangzik Jézus feltámadása napján
este: „Valóban feltámadt az Úr!” (Lukács evangéliuma 24,34.) 

Szabó Levente
református lelkész

2. oi tsuki chudan (ütés has magasságba) 10 lassú – 10 gyors,
3. age uke (egyenes fej ütés hárítása felfelé) 10 lassú – 10 gyors,
4. soto uke (egyenes has ütés védése bentrôl kifelé alkarral) 10 lassú – 10 gyors,
5. uchi uke (egyenes hasütés védése kintrôl befelé alkarral) 10 lassú – 10 gyors,
6. gedan barai (a „kabát lesöprôs”) 10 lassú – 10 gyors,
7. (kék övtôl) shuto uke, 10 lassú – 10 gyors,
8. ma geri chuan (egyenes rúgás elôre), 10 lassú – 10 gyors,
9. shiko dachiban 10x oi tsuki chudan (egyenes ütés hasra) 3 kör.

Kumite: 
kizami tsuki jodan kitöréssel, bal láb elôl (amikor az elôl lévô kézzel ütsz) 3×10 bal kéz-
zel, kis pihenés, aztán lábcsere, és ugyanez jobb oldalra is.
gyaku tsuki chudan kitöréssel, bal láb elôl (amikor a hátul lévô kézzel ütsz) 3×10 jobb
kézzel, kis pihenés, aztán lábcsere, és ugyanez bal oldalra is.
Erôsítés:
kezdô csoportosoknak: 4×8 guggolás + mae geri, minden nyolcas után 20 mp szünet
(terpeszben, törzs egyenes, sarkak a talajon maradnak végig!
6 négyütemű fekvôtámasz, 4 kör (állásból leguggolsz, kilököd a két lábad hátra, fek-
vôtámaszban vagy egy pillanatig, visszahúzod a lábad, felpattansz).
Haladó csoportosoknak: 
4×10 fekvôtámasz, szabályosan, 30 mp szünettel guggolás 1 lábon 5× székbe kapasz-
kodva, 4 kör, mindkét lábbal (felváltva érdemes, egyszer a ballal, egyszer a jobbal,
lábanként 4 kör!)
Nyújtás! Es semmiképp se maradjon el! Az sem baj, ha közben tv-t nézel, csak nyújts!

Magyar katolikus egyház

A Magyar Katolikus Püspöki Kon fe -
rencia döntése nyomán a nyilvános
liturgiák március 22-étôl elmaradnak. 
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plé -
bániatemplom külsô ajtaja nyitva van
napközben (a belsô vasrács nincs
nyitva). Így egyéni imádságra to -
vábbra is van lehetôség.  

Szentmise közvetítések
Április 5-én, virágvasárnap szentmi-
sét közvetítenek 9 órától a Duna Tv-n
a budakalászi Szent Kereszt Felma -
gasztalása-templomból. A szentmisét
bemutatja és szentbeszédet mond
Kelemen László plébániai kormányzó.
Április 9-én, nagycsütörtökön szent-
misét közvetítenek 10 órától a Duna
TV-n a gyôri Nagyboldogasszony-
bazilikából. A szentmisét bemutatja
és szentbeszédet mond Veres András
megyéspüspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke.
Április 12-én, húsvétvasárnap szent-
misét közvetítenek 11 órától a Duna
TV-n a budapesti Szent István-bazili-
ka Szent Jobb-kápolnájából. A szent -
misét bemutatja és szentbeszédet
mond Erdô Péter bíboros, prímás.
Április 19-én húsvét 2. vasárnapi
szentmisét közvetítenek 9 órától a
Duna TV-n a budapesti Árpád-házi
Szent Erzsébet-templomból. A szent-
misét bemutatja és szentbeszédet
mond Kampfmüller Sándor kórház-
lelkész.
Április 26-án húsvét 3. vasárnapi
szentmisét közvetítenek 11 órától a
Duna TV-n a budapesti békásme-
gyer-ófalui Szent József-templomból.
A szentmisét bemutatja és szentbe-
szédet mond Szili András plébániai
kormányzó. 
A Kossuth Rádió átveszi a Magyar
Katolikus Rádió vasárnap délelôtti
(10 óra) miseközvetítését. A Magyar
Katolikus Rádió minden hétköznap
reggel 7 órától, vasárnap délelôtt tíz
órától közvetít szentmisét. Hallgat -
ható az interneten: a www.katolikus-
radio.hu honlapon. A Mária Rádió
hétköznap 9, szombaton 18, vasár-
nap 10 órától közvetít szentmisét.
Hallgatható az interneten: a www.
mariaradio.hu honlapon.

Kiss Zsolt plébános
8648 Balatonkeresztúr, 
Ady Endre u. 4.
+36 30/973-7075
b.kereszturpl@hotmail.com
https://balatonkeresztur.plebania.hu/
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