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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja

2018. március 10-től 2018. április 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Március 10. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

Március 12. 15.30 óra Kártya klub

Március 13. 10 óra Pegazus Bábszínház
(belépőjegyes előadás)

Március 13. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Március 14. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
Nemzeti ünnep alkalmából
– Ünnepi beszédet mond: Schucha Ádám szá-
zados, MH HFKP VM, 9. KIP parancsnok
– Ünnepi műsor:
– Szivárvány Óvoda
– A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ táncosai
– Halas Adelaida színművésznő (veszprémi
Petőfi Színház): ,,Március, Te csillag” zenés-pró-
zai műsor. Gitáron közreműködik Nagy Miklós
– Koszorúzás
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (az
Országzászlónál)
Rossz idő esetén: Művelődési Központ színházterem

Március 17. 10–12 óra Társas játékdélelőtt
– Társasjáték délelőtt
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Március 19. 17 óra Civil Fórum
– a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében 

Március 21. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 21. Városi költészet napi szavalóverseny
– Elődöntő I.
– 9 óra Óvodás kategória
– 13 óra Kisiskolás kategória
– 16 óra Felnőtt kategória

Március 21. 18 óra VEGASZ Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 22. Városi költészet napi szavalóverseny
– Elődöntő II.
– 13 óra Felső tagozatos kategória
– 15 óra Középiskolás kategória

Március 22. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 23. 18 óra Balatonfűzfői Fiatal
Mű vészek Klubja
– komolyzenei koncert

Március 24. 10–12 óra Társas játékdélelőtt
– Társasjáték délelőtt
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont 

Március 24. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– húsvéti készülődés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Március 26. 15.30 óra Kártya klub

Március 26. 16 óraFűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– kötetlen beszélgetés Marton Béla polgár-
mester úrral

Március 27. 18 óra ,,Tavaszi zsongás” szín-
házbérlet II. előadás
Szirmai Albert: Mágnás Miska – operett két részben
Jegyárak: elővételben 2000 Ft, előadás előtt
a helyszínen 2200 Ft
Jegyek a Művelődési Központ irodájában
vásárolhatók. Információ: 88/451-056

Március 28. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 30. 10–15 óra GEO Tojásfa
Kalandtúra
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Béke tér – tojásfa

Áprilisi előzetes

Április 3. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, tavaszi munkák megbe-
szélése, virágos ágyás rendbetétele
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 3. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 4. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 6. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 9. 14–15 óra Balatonfűzfő és Kör -
zetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 9. 15.30 óra Kártya klub

Április 9. 18 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér, kis épület

Április 11. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 11. 17 óra Városi költészet napi sza-
valóverseny
– Döntő és gálaműsor

Április 14. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Jókai Közszíntér, kis épület

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn -
tartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2018.
február 20-án tartotta soron következő testületi ülését, ahol a követ-
kező határozatok születtek, a teljesség igénye nélkül:

– A képviselő-testület elfogadta Balatonfűzfő Város Önkormányzata
2018. évi költségvetését.

– A testület a VÁCISZ által megkért NAV állásfoglalás ismeretében
legkésőbb a 2018. márciusi ülésén dönt a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpont átadásával kapcsolatosan felmerült kérdé-
sekről és a további üzemeltetéséről.  

- A képviselő-testület az ülésre beterjesztett, a Balatonfűzfő Város
Sportkoncepciójának tárgyalása című napirendre vonatkozó előter-
jesztést a sportkoncepciót megalapozó dokumentumként elfogadta,
ezen dokumentumban megfogalmazott célok mentén a Sport kon -
cepciót kidolgozza. Felkérték a polgármestert a szakmai egyeztető
munkacsoport összehívására.  

– Az önkormányzat nyilvános pályázaton értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonában lévő balatonfűzfői 603 helyrajzi számú
(volt Jókai Mór Általános Iskola) és a balatonfűzfői 521 helyrajzi
számú (volt iskolai sportpálya) ingatlanokat. A pályázatok beadási
határideje: 2018. március 12. 13.00 óra

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy szerződésszegés okán a szerződő fél, azaz Baustyle Kft.
értesítésével a jogviszonyt megszünteti, azaz nem kéri megvalósítani
a Tobruki Strandon lévő önkormányzati épület délnyugati szárnyá-
nak tetőtér beépítését. A már megépített, a Tobruki Strand délkeleti
részén fekvő étterem vonatkozásában az eredeti feltételeknek megfe-
lelően végleges használati szerződést köt a Baustyle Kft.-vel.
1. A Tobruki Strand délnyugati részén fekvő önkormányzati épület

tetőtér beépítése vonatkozásában emeletráépítést enged az Ingat -
lan centrum 2007. Kft. részére a szándéknyilatkozatával megegyező
tartalommal.
Felhatalmazza a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t a ráépítési szerződés
megkötésével.

– A testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében
eljárva megválasztotta Balatonfűzfő város területén működő szava-
zatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.

– 2018. évben a Balatonfűzfőért Alapítvány részérea civil szervezetek
támogatására 3 015 200 Ft összeget ad át az önkormányzat, egyidejű-
leg hozzájárul, hogy a Balatonfűzfőért Alapítvány az önkormányzat
által a civil szervezetek támogatására 2017. évben az Alapítványnak
átadott, de fel nem használt pénzmaradványát, 984 800 Ft-ot a civil
szerveződések 2018. évi támogatására használja fel.

– A testület Görög Susan (korábban Illés Susan) Balatonfűzfőért
Alapítvány Felügyelő Bizottsága tagságáról történő lemondását
2018. február 21-i hatállyal elfogadta,
1. Ficsorné Kiss Stellát 2018. február 22. naptól kezdődően 5 év időtartam-

ra a Balatonfűzfőért Alapítvány Felügyelő Bizottsága tagjává jelölte.
2. a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma tagjainak számát 7

főben határozta meg,
3. Huzsvárné Fejes Dórát és Kuruczné Marschall Juditot 2018. febru-

ár 22. naptól kezdődően 5 év időtartamra a Balatonfűzfőért
Alapítvány Kuratóriuma tagjává jelölte.

– A testület a 2018. évi költségvetésben a Polgárőr Egyesület működési
támogatására 400 000 Ft-ot tervezett be. A turisztikai szervezet támo-
gatására szánt 4 000 000 Ft-ot a működési célú céltartalékok sorában, a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatá-
sára szánt 1 932 000 Ft-ot az általános tartalékok sorában tervezte.

– Az önkormányzat árajánlatot kér be a képviselő-testületi és bizott-
sági ülések online közvetítése fejlesztésének biztosítására.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják. 
A következő testületi ülés 2018. március 20-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

Az önkormányzat elfogadta a 2018. évi költségvetését.
A működési kiadások tervezése során az önállóan működő költségve-
tési szervek elkészítették elemi költségvetéseiket, melyek részletesen
tartalmazzák a tervezett 2018. évi kiadásokat. A személyi juttatásokon
belül a bérek, kötelező juttatások összegét az intézmények esetében
megemeltük, a jogszabályi kötelezettségekből eredő kifizetésekkel.

Külön elemi költségvetést készít az Önkormányzat, a Közös Önkor-
mányzati Hivatal, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde és a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár. 

A költségvetési szervek Cafetéria juttatásának mértékét a költségve-
tési törvény 200 000 Ft-ban maximalizálta, ennek megfelelően költ-

ségvetésünkben a köztisztviselők esetében az egy főre tervezett jutta-
tás bruttó 200 000 Ft. A közalkalmazottak természetbeni juttatása az
előző évhez hasonlóan 8000 Ft, étkezési utalvány formájában került
beállításra a költségvetésben. 

Az intézmények közmű költségeit a tény adatoknak megfelelően ter-
veztük. Az intézmények működési költségeinek további csökkentésé-
re nem láttunk reális lehetőséget, mivel abban az esetben működésük
ellehetetlenülne. 

A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. apró részletességgel kimunkálta a telepü-
lésüzemeltetési feladatok szakfeladatonkénti kiadásait, beleértve az
önkormányzati intézmények karbantartási szükségleteit is. Ezen

A kilencvenedik hónap a városházán 
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dokumentumot nem a költségvetés mellékleteként, hanem tájékozta-
tásul csatolom ezen előterjesztéshez. A Kft. által igényelt kormányza-
ti funkciók ellátására 129 677 e Ft-ot kért a költségvetésbe betervez-
ni. A költségvetés 109 677 e Ft átadott pénzeszközzel tervez a
Vagyon kezelő Kft. részére a tavalyi 97 millió Ft-tal szemben. Ez a
finanszírozás még mindig alul marad a környező városok fajlagos
mutatóitól, ezért évről évre szükséges a támogatás összegét fokozato-
san emelni. A betervezett átadott pénzmennyiség nem tartalmazza a
szükséges beruházásokat.

A fejlesztésekről csak címszavakban:
Térinformatikai rendszer; Közvilágítás bővítés; Tűzcsapok cseréje;
Széchenyi tér II. csapadékvíz elvezetés tervezése; Ökoparkhoz kap-
csolódó környezeti hatásvizsgálatok elkészítése (áthúzódó); Stran do -
kon WIFI bővítése; Fűzfőgyártelepi városliget revitalizációja I. ütem
(át húzódó); Tobruk, Széchenyi tér közpark kialakításának tervei
(áthúzódó); Öböl Park Zöldfelület fenntartási kézikönyve (áthúzó-
dó); Fűzfőgyártelep közterület alakítási tervek (áthúzódó); Hegyalja
u. közvilágítási tervek; 261/2016. (11. 22.) Kt. Hat. Bugyogóforrás
u. 2. körzeti és gyermekorvosi rendelő átalakítása és bővítése tervek
(áthúzódó); Tobruki strand gyerekpancsoló felújítása (áthúzódó);
Erdőtelepítés, Balatonfűzfő 1024/10 hrsz.; Kisajátítási terv elkészíté-
se, Hegyalja u.; Út- és járda felújítási tervek; Tobruki strand, kamera-
rendszer bővítése; Fövenystrand, kamerarendszer bővítése; Föveny -
strand, forgalomgátló telepítése (áthúzódó); Fövenystrand, gyerek-
pancsoló cölöpözése; Hegyalja u., csapadékvíz elvezetési tervek;
Radnóti u.–Kazinczy u., összekötő csapadékvíz elvezetési tervek;
Stratégiai telek vásárlások; Fűzfőgyártelep revitalizációja, II. ütem,
dísztér kiviteli terv (doktorkerttől a buszmegállóig); Fűzfőfürdői
orvosi rendelő megépítése; Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, vala-
mint kis értékű eszközbeszerzések.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének költségvetési előirányzatai:

a) költségvetési bevételek főösszegét 959 465 ezer forint
b) költségvetési kiadások főösszegét 1 214 465 ezer forint 
c) költségvetési hiányát 255 000 ezer forint

Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének hiányát – 255 000
ezer Ft – a 2017. évi pénzmaradványával finanszírozza. 

A kiadási előirányzatokat az alábbi előirányzat csoportonként és ki -
emelt előirányzatonként fogadta el a képviselő-testület:

a) Személyi juttatások 353 401 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulék és 

szociális hozzájárulási adó 73 053 ezer forint
c) Dologi kiadások 301 720 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatása 16 500 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások 146 861 ezer forint
f ) Beruházások 95 368 ezer forint
g) Felújítások 182 215 ezer forint
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 400 ezer forint
i) Tartalékok: 26 671 ezer forint

ebből: általános tartalék 2 917 ezer forint
céltartalék 23 754 ezer forint

j) Finanszírozási kiadások: 11 276 ezer forint

A bevételi előirányzatokat alábbi kiemelt előirányzatonként állapí-
totta meg a képviselő-testület: 

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
314 564 ezer forint

a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 ezer forint

b) Közhatalmi bevételek 476 291 ezer forint
c) Intézményi működési bevételek 94 335 ezer forint
d) Felhalmozási bevételek 65 775 ezer forint
e) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön

visszatérülés államháztartáson kívülről 8 000 ezer forint
f ) Finanszírozási bevételét: 255 000 ezer forint

ebből: 
külső finanszírozás 0 ezer forint
belső finanszírozás (pénzmaradvány) 255 000 ezer forint

Összességében elmondható, egy stabil, biztonságos, kockázatok vál-
lalása nélküli működést biztosít az elfogadott költségvetés.
Nem számolhatott még a költségvetés a volt Jókai iskola értékesítésé-
ből befolyt összeggel, a még folyamatban lévő egyéb behajtási össze-
gekkel. Így, optimális esetben további közel százmillió Forint állhat
rendelkezésre a további fejlesztésekre. Ezekről később születik konk-
rét döntés, de a meglévő intézményeink állagmegóvását, fejlesztését,
az utak, járdák felújítását prioritásként kezeljük.

Örömteli, hogy a nagycétényi testvér-települési kapcsolatunk egyre
széle sedik. Településeink kisebb nagyobb közösségei rendszeresen
talál koznak, közös rendezvényeket szerveznek. Kérek mindenkit,
hogy ötleteivel, részvételi szándékával, támogatásával segítse ennek a
kapcsolatnak az elmélyítését. Mert egy vérből valók vagyunk.

Változás történt a helyi kézműves klub vezetésében. A 2013-tól, alapí-
tástól napjainkig Csuka Péterné vezette klub élén az alapítót Karácsony
Julianna követi. Közösségünk nevében itt is megköszönöm Marika
munkáját, az új vezetésnek pedig további sikeres munkát kívánok.
Tájékoztatom az olvasókat, hogy ebben az évben is a civil szervezetek
támogatása a Balatonfűzfőért Alapítvány feladata lesz, ehhez az önkor-
mányzat biztosította a forrásokat. Kérem, figyeljék a pályázati kiírásokat. 

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2018. március 22.  17 óra, Fűzfő -
fürdő, Közösségi Ház.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Havasi Zsófiát, Csonkás Marcellt.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2018. januári lapzártától a 2018. februári lapzártáig:

1848. március 15. – Kitör a pesti forradalom 
1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság által
vezetett forradalom, nyitányát adva Magyarország másfél éves
szabadságküzdelmének.

A Párizsból induló forradalmi hullám két nap alatt jutott el Bécsből
a magyarság szellemi életének központjába, a pesti megmozdulás fő
szervezői fiatal értelmiségiek (pl. Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai
Mór) voltak. Petőfi naplója szerint a Pilvax kávéházban született meg
a forradalom „akcióterve”: a szervezők először a tanuló ifjúságot
szólították magukhoz az Egyetem téren, aztán lefoglalták Landerer
Lajos nyomdáját. Innen került ki a követeléseiket összegző Tizenkét
pont és Petőfi forradalmi hangvételű verse, a Nemzeti dal, mely írá-
sok máig szimbolizálják március 15-ét. Röplapok segítségével
délután 3 órára a Nemzeti Múzeum kertjébe gyűlést hirdettek, ahol
állítólag tízezer polgár volt már jelen. Fontos megemlíteni, hogy
a közhiedelemmel ellentétben Petőfi nem szavalta el versét a Nemzeti
Mú zeum lépcsőjén, bár az kétségkívül számos helyen elhangzott.
A Mú zeum-kertből a tömeg a Városházára, majd Budára, a Hely -
tartó tanácshoz vonult, hogy kiszabadítsa börtönéből Táncsics
Mihályt. A Nemzeti Színházban este a nép kívánságára Katona József
darabját, a Bánk bánt tűzték műsorra, ezt azonban valószínűleg
félbeszakította a betóduló forradalmi tömeg. Más városokkal ellen-
tétben Pesten nem próbálták fegyveres erővel feloszlatni a tünte té -
seket, a forradalom vérontás nélkül zajlott. A március 15-i esemé -
nyekre legnagyobb hatással Kossuth Lajos március 3-i országgyűlési
beszéde bírt, melynek reformkövetelései, igaz, jóval radikálisabb for-
mában, a Tizenkét pontban jelentek meg. A bécsi események csak
bátorítást adtak a Pilvaxban naponta összegyűlő értelmiségi körnek,
mely a kedvezőtlen időjárás ellenére eredménnyel szervezkedett

(március 15-én vásárt is tartottak Pesten, ami hozzájárult a tüntetés
sikeréhez). A pesti forradalom hatással volt a pozsonyi rendi ország-
gyűlésre is, döntő győzelemre segítve a reformok pártján állókat.
V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti eseményeket követően nem
merte visszautasítani a beadott feliratot, kinevezte gróf Batthyány
Lajost miniszterelnöknek, aki március 23-án megalakította az első
felelős minisztériumot (kormányt). A pesti forradalomnak is köszön-
hető az áprilisi törvények megszületése (április 11.), amelyek
eltörölték az elavult, rendiségen alapuló politikai rendszert és
lehetőséget biztosítottak a polgári fejlődésre egy majdnem teljesen
önálló Magyarország számára. Március 15-ét joggal tartjuk legna -
gyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap minden korban a magyar
szabadság szimbóluma maradt.

FORRÁS: HTTP://WWW.RUBICON.HU

SZERZŐ: TARJÁN M. TAMÁS

„Új év – új távlatok” – A Balatonfűzfőért Alapítvány hírei
PÁLYÁZATOK, változások, programok

2018. január 1-jén új időszak kezdődött a Balatonfűzfőért Alapítvány
életében. A Balatonfűzfői Római Katolikus Plébánia konzorciumi
partnereként az alapítvány 24 hónapon keresztül „Közösségfejlesztő
tevékenységek Balatonfűzfőn” címmel egy EFOP-1.3.7-17 pályázat
megvalósításán dolgozik. A szokásos tavaszi és őszi szemétszedés
szemléletformáló előadásokkal, gyermek rajzpályázattal, virágültetési
akcióval egészül ki, augusztusban pedig sportbemutatók, előadások és
a hagyományos Fűzfő Éjszakai Túra kerül megrendezésre. A rajzpá-
lyázat felhívása márciustól elérhető lesz az oktatási és kulturális
intézményekben és a város honlapján, és ezzel egy időben megjelenik

a városszépítő felhívás is. A virágültetéshez várjuk helyszín javas la -
taikat a balatonfuzfoertalapitvany@gmail.com  e-mail címre. 

Változott az alapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának
összetétele is. 2018. február 1-jétől Gál Andrea az alapítvány elnöke,
a korábbi elnök, Gyurkovics Ágnes kurátorként dolgozik tovább
Balaton fűzfőért. A 2018. február 20-i képviselő-testületi határozat
értelmében két fővel bővült a Kuratórium, Huzsvárné Fejes Dóra és
Kuruczné Marschall Judit személyében. A Felügyelő Bizottsági
tagság ról lemondó Görög Susant Ficsorné Kiss Stella váltja.
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Húsvéti gondolatok
„Ekkor fogta Sámuel az olajoskorsót, öntött belőle Saul fejére, megcsó -
kolta, és ezt mondta: Ezennel fölkent téged az Úr öröksége fejedelmévé.”
(1Sámuel 10,1)

Sámuel próféta „királlyá kente” Isten népének első királyát, Sault.
Húsvét ünnepén „az Úr felkentjéről” van szó. Ebben a leírásban ott
ragyog a húsvéti örömhír. Hiszen ez a bibliai szakasz rámutat Isten
egyetlen felkentjére, „királyára”. Az Ószövetség a fontosabb pon-
tokon mindig csak „fejedelemről” beszél, amikor a földi királyokról
szól. Saul esetében is azt olvassuk, hogy Sámuel felkente őt Isten népe
fejedelmének, amikor olajat öntött a fejére. Hiszen Isten népének
egyetlen, igazi királya csakis az élő Isten. Minden földi „király” ennek
az egyetlen királynak az „előképe”, illetve minden földi „királynak”
erre az egyetlen királyra kellene mutatnia.
Jézus Krisztust az Isten egyértelmű jelekkel igazolta. Isten királlyá
tette Jézus Krisztust, halálában és feltámadásában. Nem evilági
értelemben tette Őt királlyá az Isten, hanem az örök élet királyává,
miközben Ő az irgalom kultúráját, valóságát hozta el ebbe az
agresszív, vad, erőszakos, kegyetlen és pökhendi világba. Jézus

Krisztust királlyá tette az Isten, még a halál felett is, hiszen feltámasz-
totta Őt a halálból. Ő az örök élet királya. Ez az örök élet egyedüli
forrása az itteni élet „boldogságának”.
Mi magunk mit, kit „kenünk fel” a magunk számára? Mit, kit ten-
nénk földi életünk „királyává”? Mit-kit „kennénk fel”, simogatnánk,
olajoznánk, fényeznénk? Mi a fontos neked valójában? Mit olvasol,
mit hallgatsz, mit nézel, mit tartasz fontosnak, miről beszélsz
szívesen, kikkel barátkozol, hol érzed jól magad? Hogyan fényezed,
kened–fened, mutogatod, dobálod, élvezed saját magadat. Hány
ember imádja önmagát! A modern technika kiválóan tesztel bennün-
ket. Mert amit soha el nem mondanánk magunkról, még vallatással
sem, azt önként kitesszük a közösségi oldalakra. Ez egy tükör rólunk.
Mutatja: ki, mi az életünk „felkentje”. Hogyan mutogatod maga,
mint vallásos ember, mint hívő ember? Mert ezt is lehet úgy szín-
padra vinni, hogy „produkcióvá” lesz, noha tele van Bibliával,
kegyességgel, szent élettel; – és mégis gyanús, hiteltelen, fárasztó. 
Az itt „felkent” dolgaink pedig az örök élet szempontjából más
„látást” nyernek ( János 20,8). Egy neves hegedűművésznő nyilatkoz-
ta, hogy egyszer álmodott a már régen meghalt nagyanyjával, akit

Zöldhulladék szállítás
Értesítjük a lakosságot, hogy 2018. március 12-én és 26-án (hétfői
napokon) Balatonfűzfőn a Balkom Kft. zöldhulladék szállítást tart.
Az ágakat, ágnyesedékeket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú
ágak) kévékbe kötve (nem dróttal!), a fűkaszálékot, falombot lezárt
zsákokban helyezzék ki. A zsákolást úgy szabad elvégezni, hogy az
kibírja a kézi emelést. Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális
hulladék jellegű egyéb anyag kerül, a kevert anyag komposztálásra

alkalmatlanná válik, így a gyűjtő autó nem szállítja el! A kevert és
nem megfelelő kiszerelésben, valamint utólag kihelyezett zöldhul-
ladékot nem szállítják el, az illegális hulladéknak minősül,
eltávolítása a tulajdonos kötelezettsége. 

SZEKERES PÉTER

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

Van, ami nem változott a tavalyi évhez képest. A képviselő-testület
döntése alapján 2018. évben is a Balatonfűzfőért Alapítvány kezeli
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Civil Alapját, pályázatokat
ír ki és pályázat útján támogatásokat ad a helyi civileknek. Az alábbi-
akban olvasható a 2018. március 10-én megjelenő pályázati felhívá-
sok rövid kivonata.

A Balatonfűzfőért Alapítvány 2018. évi pályázati felhívásai, Ba -
laton fűzfő Város Önkormányzata Civil Alapjának felhasználásával
1. Sportrendezvények/programok támogatása

1.1 Helyi érdekeltségű sportrendezvény esetén: (Sport I.)
Támogatási összeg: Max. 100 000 Ft, vissza nem térítendő
támogatás

1.2 Kiemelt jelentőséggel bíró vagy turisztikai vonzerőt képviselő
sportrendezvény esetén: (Sport II.) Támogatási összeg: Max.
400 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás

2. Kulturális programok támogatása
2.1 Helyi érdekeltségű rendezvény esetén: (Kultúra I.)

Támogatási összeg: Max. 100 000 Ft, vissza nem térítendő
támogatás

2.2 Turisztikai vonzerőt képviselő rendezvény esetén: (Kultúra II.)
Támogatási összeg: Max. 250 000 Ft, vissza nem térítendő
támogatás

3. Gyermektábor szervezés támogatása
Támogatási összeg: Max. 100 000 Ft, vissza nem térítendő támo-
gatás

4. Sport és kultúra területén kialakított ifjúsági együtt műkö -
dések támogatása
Támogatási összeg: Max. 100 000 Ft, vissza nem térítendő támo-
gatás

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 10. (1-es és
2-es pályázati cél esetén)  és 2018. május 31. (3-as és 4-es pályáza-
ti cél esetén)

A részletes pályázati felhívások és adatlapok letölthetők Balatonfűzfő
Város honlapjáról, illetve átvehetők a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy Gál Andreától személyesen, 2018. március 10-től. 

2018. március 19-én hétfőn 17 órától az alapítvány Civil fórumot
rendez a Művelődési Házban. A rendezvényen a pályázati felhívások,
adatlapok részletes ismertetésére kerül sor és minden érdeklődő
lehetőséget kap, hogy pályázatokkal kapcsolatos kérdéseit feltegye,
javaslatait és véleményét elmondja.

GÁL ANDREA



8. oldal 2018. március

nagyon szeretett. Megkérdezte tőle, hogy milyen az örök élet?
A nagyanyja azt felelte, és erre világosan emlékszik ebből az álomból,
miszerint azt mondta: Te csak mosolyogj, bármi történik, mert ami
itt fáj, odaát olyan bagatell, olyan semmi, hogy nem érdemes azon itt
sem szomorkodni! Ez csak egy példa, arra az igazságra, amit viszont
az Ige mindenhol alátámaszt, miszerint az örök élet bizonyosságának
távlataiban kerül minden öröm és fájdalom a maga helyére. Ami
ugyanis ma még fontos, örömként vagy bánatként, az holnapra már
nem számít, tényleg bagatell, már nem fontos. 
Arra is vigyázzunk, hogy a húsvét evangéliuma kapcsán a saját
értelmünket se „kenjük fel” a kelleténél jobban. A húsvét örömhíre, a
feltámadás csodája ugyanis soha nem az értelem, hanem a hit által
fogadható csak be. Tehát az, hogy miként lesz és milyen lesz ez az
örök élet, azt hitben már tapasztaljuk, de annak részletei nem ránk
tartoznak. Ez már nem a mi dolgunk. Elég legyen annyi, miszerint
Isten tudja, hogy nekünk mire van szükségünk; – azt is adja, de annál
sokkal többet ad! Ez is a húsvét evangéliuma.
Balatonalmádiban, a tízemeletes hotel alatt, a mólóhoz közel található
a balatoni bicikliút „nulla” kilométerköve. Sokan innen indulnak, ha

kerékpárral megkerülik a tavat. Jézus Krisztus feltámadása ilyen
„nulla” kilométerkő, vagyis egy teljesen új kezdet, új idő számítás,
örökkévaló távlatokkal, gyönyörűséges úton, áldott céllal „kerekezve”.
Jézus Krisztus feltámadása olyan, mint amikor az óriásgép átkel az
óceánon. Ott ül rajta a szerettünk, és mi végig imádkozzuk az utat ide-
haza, figyeljük a monitoron a „járatfigyelőt”, éppen hol tart a repülő.
Órákon át suhan ez a fémcső a földrészek és az óceán fölött. Hisszük,
hogy az Úr keze őrzi, hordozza a repülőgépen ülőket, hogy alá ne
zuhanjanak a mélységbe, mert akkor nincs menekvés senki számára
sem. Ez az a megváltó, megtartó szeretet, amely Jézus Krisztust feltá-
masztotta a halálból, és amely hordoz bennünket mindenkor, hogy
átérjünk a „túlpartra” és életben maradva landoljunk ott.
Jézus Krisztus örökkévaló király, „felkent”, akit igazolt az Isten, és
ténylegesen királlyá tett, halála és feltámadása által. Jézus Krisztus azért
támadt fel a halálból, hogy az örök élet, az üdvösség valóságos öröme
áthassa földi életünket, és mi örök értékeket tartsunk fontosnak, „ken-
jünk fel”, azokhoz igazodva tájékozódjunk ebben a világban.

STEINBACH JÓZSEF

A kereszténység legnagyobb ünnepére készülünk. A nagyböjti idősza-
kot a visszafogottság, elcsendesedés jellemzi. Nagyböjtben próbálunk
többet imádkozni, több jót tenni, lelkiismeretünkre jobban odafi-
gyelni, és bűnbánatot tartani. A templomban a liturgiát is ez a vissza-
fogottság jellemzi, hiszen a szentmisén nem éneklünk Dicsőséget és
Alleluját. A miseruha viola színe is a bűnbánatot szimbolizálja.
Nagyböjtben két szigorú böjti nap van: hamvazószerda (a nagyböjt
első napja), és Nagypéntek ( Jézus kereszthalálának napja). 
A nagyhét Virágvasárnappal kezdődik. Ezen a napon barkát szente-
lünk a szentmisén, és Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emléke-
zünk. A Szent Három Nap kiemelkedik az egész böjti, illetve nagyhe-
ti napok közül. Nagycsütörtökön délelőtt csak a Székesegyházakban
tartanak úgynevezett olajszentelési szentmisét. A megyéspüspökkel
együtt miséznek az egyházmegye papjai, és megújítják a papi fogadal-
mukat. Nagycsütörtökön este az utolsó vacsora emlékezetére mutatják
be a szentmisét. Jézus ezen az estén változtatta a kenyeret az Ő testévé,
a bort pedig a vérévé, és ez valósul meg minden szentmisén azóta is. A
misén a dicsőséget is énekeljük, közben szólnak a harangok, az orgo-
na, a csengők, de az ének végén elnémulnak mindezek, és legközelebb
nagyszombat este szólalnak meg újra. Jézus az utolsó vacsora után
tanítványaival együtt kiment az Olajfák hegyére imádkozni. A szent-
mise végén imádkozva virrasztunk mi is a templomban. Nagypéntek
Jézus szenvedésének és halálának a napja, gyásznap. A templomban
felolvassák, vagy éneklik Jézus szenvedésének történetét, a Passiót,
majd a hívek kifejezik hódolatukat Krisztus keresztje előtt.
Nagyszombat délelőtt Szent Sír látogatásra van lehetőség a templo-
mokban. Krisztus sírjánál imádkozunk, várakozunk… Este kezdődik a
feltámadás ünnepe. A tűzszentelés, húsvéti gyertya meggyújtása, a
húsvéti örömének, és a feltámadási körmenet is gazdagítja a liturgiát. 
A Szent Három Nap szorosan összetartozik, egy egységet alkot. Nagyon
fontos, hogy mindhárom napon részt vegyünk a templomi szertartáso-
kon, mert így tudjuk igazán átélni, és megélni a húsvéti ünnepet.
Karácsonyi gondolataimban írtam, hogy bizakodva vártam az éjféli
szentmisét, remélve hogy sokan eljönnek a templomba. Nagyon örül-

tem, hogy ez így is történt. Istennek legyen hála, megtelt a fűzfői
templom! Bízom benne a Szent Három Napon is sokan tartják majd
fontosnak, hogy együtt adjunk hálát megváltó Jézusunknak, hiszen
Ő irántunk való szeretetéből életét adta értünk.
Krisztus feltámadt a halálból! Szeretettel várok mindenkit a templo-
mi szertartásokra, hogy együtt ünnepeljünk! Áldott, kegyelmekben
gazdag Húsvétot kívánok Balatonfűzfő minden lakójának!

LAPOSA NORBERT PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ

Húsvéti gondolatok

Miserend
Háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat Fűzfőfürdőn a Jézus Szíve
plébániatemplomban 2018. március 14–15–16-án. A lelkigya-
korlatot Főtisztelendő Stadler László Dezső atya, a veszprémi
Regina Mundi templom plébánosa tartja. A szentmisék este 6 óra-
kor kezdődnek, előtte fél órával gyónási lehetőség.
Nagyböjt péntekjein Fűzfőfürdőn a plébániatemplomban az este
6 órai szentmisék előtt együtt imádkozzuk a keresztutat.
Nagyheti szertartások:
Virágvasárnap délelőtt 11 órakor Fűzfőfürdőn lesz szentmise
barkaszenteléssel. A gyártelepi templomban előtte (szombaton)
este 6 órakor lesz szentmise.
Nagycsütörtökön este 6 órakor Fűzfőfürdőn a Jézus Szíve plébá-
niatemplomban lesz szentmise, utána virrasztás.
Nagypénteken Fűzfőfürdőn a plébániatemplomban délután
3 órakor együtt imádkozzuk a keresztutat, és azután egyből kez-
dődik a nagypénteki szertartás.
Nagyszombaton este 6 órakor kezdődik Fűzfőfürdőn a Jézus
Szíve plébániatemplomban a feltámadási szertartás. Jó idő esetén
a szentmise után feltámadási körmenetet tartunk. A nagyszomba-
ti szertartás végén lesz a húsvéti ételek megáldása!
Húsvétvasárnap délelőtt 11 órakor Fűzfőfürdőn, este 6 órakor
a gyártelepi templomban lesz ünnepi szentmise.
Húsvéthétfőn Fűzfőfürdőn lesz szentmise délelőtt 11 órakor.
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A balatonfűzfői Jézus Szíve Plébánia templom EFOP-1.3.7.-17-2017-
00186 kö zös ségépítő pályázat keretében a következő programokat
valósítja meg 2018. március és április hónapban. Minden kedves
érdeklődőt sok szeretettel várunk!

2018. Március
Március 1. 17.00–19.00 Családi imaóra – közös ima a családokért:
Bódi Magdi közösségépítő klubnap keretében; Jézus Szíve Plé bánia -
templom, Balatonfűzfő
Március 6. 17.30–19.30 Szentségimádás iskolája – elmélkedések a
2020-as Eucha risz tikus Világkongresszusra hangolódva dr. Fábry
Kornél lelkigyakorlatos könyve alapján: Bódi Magdi közösségépítő
klubnap keretében; Jézus Szíve Plébániatemplom, Balatonfűzfő
Március 15. 10.00–13.00 Családi emléktúra – zarándokút a magyar
hősökre emlékezve: Bódi Magdi közösségépítő klubnap keretében;
Indulási pont: Jézus Szíve Plébániatemplom, Balatonfűzfő
Március 28. 17.00–19.00 Húsvéti kézműves foglalkozás – kicsiknek
és nagyoknak készülődés húsvétra tojásfestéssel, báránykészítéssel
stb.: Bódi Magdi közösségépítő klubnap keretében; Jézus Szíve
Plébániatemplom, Balatonfűzfő
Március 31. 15.00–19.00 Családi szentsír látogatás – húsvéti elcsen-
desedés: Bódi Magdi közösségépítő klubnap keretében; Jézus Szíve
Plébániatemplom, Balatonfűzfő

2018. Április
Április 2. 15.00–17.00 Sportfoglalkozás – kicsiknek, nagyoknak és
még nagyobbaknak egyaránt; Indulási pont: Jézus Szíve Plébánia -
temp lom, Balatonfűzfő
Április 5. 17.00–19.00 Családi imaóra – közös ima a családokért:
Bódi Magdi közösségépítő klubnap keretében; Jézus Szíve
Plébániatemplom, Balatonfűzfő
Április 10. 17.30–19.30 Szentségimádás iskolája – elmélkedések a
2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra hangolódva dr. Fábry
Kornél lelkigyakorlatos könyve alapján: Bódi Magdi közösségépítő
klubnap keretében; Jézus Szíve Plébániatemplom, Balatonfűzfő
Április 20. 17.00–19.00 Családi program – társasjáték, kirándulás,
kézműveskedés és mindez egy szuper csapatban: Bódi Magdi közös-
ségépítő klubnap keretében; Indulási pont: Jézus Szíve Plébánia -
templom, Balatonfűzfő
Április 28. 18.00–20.00 Filmklub – elgondolkodtató, vicces, aranyos
sokszínű kikapcsolódás minden korosztálynak: Bódi Magdi
közösség építő klubnap keretében; Jézus Szíve Plébániatemplom,
Balaton fűzfő

TÓTH ESZTER

Március–áprilisi programok

Muszáj tollat ragadnom, mert baj van. Itt a beiskolázás időszaka,
minden érintett szülő lázasan keresi, hová írassa be csemetéjét, vajon
melyik intézmény lesz a legjobb gyermeke számára. Eközben
Balatonfűzfőn eljutottunk oda, hogy alig-alig jön össze egy osztályra
való diák. Pedig még nem is olyan nagyon régen két általános iskolát
is el tudott látni gyerekekkel ez a település! Tavaly két osztály indítá-
sára kapott engedélyt az intézmény, de már csak egy jött össze. Idén,
az előzetes felmérések szerint az érintett szülők mintegy harmada,
11–12 fő jelezte, hogy az Irinyiben gondolkodik, legalább ennyien
Almádi és Veszprém felé kacsingatnak. Vajon hová vezet ez? 
A környék települései felismerték ezt a veszélyt és léptek. Tudták,
hogy a megyeszékhely közelsége iskoláik elnéptelenedését okozhatja.
Előre menekültek, fenntartót váltottak, összezártak. Litér és Papkeszi
lakossága megértette, hogy mekkora kincs számukra iskolájuk, a helyi
közösség fennmaradása szempontjából mennyire fontos intézmény az
iskola. Közhely, hogy annak a településnek nincs jövője, ahol az isko-
la leépül, megszűnik. Az óvodából idén is 30 körüli létszámban
érkezhetnének a gyerkőcök. Hogy az Irinyi mégis létszámgonddal
küzd, ennek egyik magyarázata az lehet, hogy nekünk fűzfőieknek
nincs bizalmunk saját intézményünk iránt.
Mindannyian jól tudjuk, hogy a bizalomvesztés valahol a két iskola
kényszerű, nem jól lebonyolított összevonása körül kezdődött. Azóta
sajnos divat lett a gyermekeket más intézménybe íratni, pedig az akko-
ri problémák mára már megszűntek: a tanári csapat egységes, felké-
szült, az intézmény pedig egy komoly fejlesztés előtt áll. A gyerkőcök is
szívesen maradnának – legalábbis a sulimustráknak ez a tapasztalata.  
Teljesen érthető és helyénvaló, hogy egy szülő a gyermeke számára a
lehető legjobbat akarja. De vajon jó-e neki, ha a jól megszokott, biz-

tonságot nyújtó közegéből kiszakítják? Ha minden áldott nap autóz-
tatják más településre, ahol senkit nem ismer, ahol a beilleszkedés
minden küzdelmét újra át kell élnie, ahová soha sem fog tartozni? 
A pedagógus pályára készülve nekem azt tanították fejlődéslélektan-
ból, hogy az iskolaérett korúak számára az egyik legfontosabb dolog
a folytonosság adta érzelmi biztonság. A megmaradó, iskolába
továbblépő ovis társak, az utcáról vagy éppen a tesó révén ismert taní-
tó néni, sőt maga az iskola épülete is mind-mind a hely ismerősségét,
magabiztosságot, a valahová való tartozás érzését adják a gyermek-
nek. És mi ebből a körből szakítanánk ki őket?
Közben meg hallom, látom, hogy az innen elvitt gyermekkel gyakran
magatartási, beilleszkedési gondok vannak, sok eseten nem érzi jól
magát az új helyén. Az iskolából hazajőve már kevéssé vagy egyáltalán
nem játszik a régi pajtásaival, szép lassan leépülnek a volt kapcsolatai. A
kislányom ovis társainál volt szerencsém ezt a szomorú folyamatot
megfigyelni, s nem tudom nem meghallani az értetlenkedő szülő szava-
it, aki nem érti, hogy a lányával miért nem játszik már senki, holott
„azelőtt annyi barátja volt”. Bizony, e gyermekek jó része elveszik a helyi
közösség számára. Nem itt sportolnak, nem itt zenélnek, nem vagy csak
alig-alig járulnak hozzá a helyi közösség gazdagításához. Ezek a fiatalok
vajon mennyire fognak kötődni lakóhelyükhöz, az itteniekhez? 
Tapasztalatom szerint az iskolát elutasító szülők java része nem isme-
ri kellő mélységben az intézményt, csak innen-onnan hall mindenfé-
léket és arra alapozva hozza meg döntését. Mire fel mondom mind-
ezt? Mert ahányszor rákérdeztem, hogy mi a bajuk az Irinyivel,
mondjanak konkrét dolgot, min kellene változtatni, lényegében
semmi érdemit nem tudtak mondani, ez csak amolyan benyomás volt
részükről…

Irinyi? Igen, Irinyi!
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Pedig az Irinyi mindent tud, amit a környék bármely iskolája, sőt
bizonyos vonatkozásban jobb is azoknál. Például a sajátos nevelést
igénylő (ún. SNI-tanulók) száma évről évre csökken, számarányuk
mára már elenyésző. A kompetencia felmérések eredményei megfelel-
nek az városi, kisvárosi átlagnak. Többnyire kis létszámú (jellemzően
20 fő alatti) osztályok vannak, melyek nagyobb lehetőséget teremte-
nek az egyéni fejlesztésre, megsegítésre, mint a megyeszékhely nagy
létszámú osztályaiban. A gyermek szociális fejlődése szempontjából
rendkívül fontos, hogy itt mindenki mindenkit ismer, az Irinyi légkö-
re családias, szemben a személytelen nagy intézményekkel. Alig akad
olyan iskola, ami méreteihez képest ennyiféle sportolási, művészeti és
egyéb foglalkozási (szakkör) lehetőséget tud nyújtani. Kevesen tud-
ják például, hogy az irinyis diákok 40%-a tanul zenét, vagy jár képző-
művészeti foglalkozásra. Sportolóink közül az úszók és a korosztá lyos
kosarasok a megye legjobbjai között vannak. Diákjainknak ritkább
sportágakban is szép, országos sikereik vannak, pl. birkózás, karate. És

végül, de nem utolsósorban az intézményt folyamatosan fejlesztik,
most éppen egy állami támogatás keretében kap teljesen új tornacsar-
nokot az iskola, szintenként két új zeneoktatásra szolgáló tanterem
épül, szigetelik az épületet, cserélik nyílászárókat és a ka zánt…
A helyi általános iskola tehát mindent tud, amit az összes környékbe-
li, de emellett érzelmi biztonságot, a szociális kapcsolatok erősödését,
a közösséghez tartozás élményét is nyújtani tudja. És mindezt hely-
ben! Hát nem egyszerű a címben szereplő kérdésre válaszolni? 

Igen, Irinyi!

Aki többet szeretne az iskoláról tudni, bátran keresse fel az intézmény
honlapját a www.fuzfosuli.hu weboldalon! 

ERDŐSI GÁBOR

ALPOLGÁRMESTER

Februárban két kiemelt világnapról is megemlékezhetünk, az inter-
netezés és az áldozatok napjáról.
Ma már szinte minden háztartásban található számítógép, laptop,
tablet mellett okos telefon, és egyre több olyan esettel találkozunk mi
rendőrök, amikor a virtuális világhoz kapcsolódó bűncselekmény ál -
dozat maga is hozzájárult a sértetté, áldozattá válásához. Termé sze -
tesen nem szándékosan! Egyszerűen csak nem volt tisztában azzal,
hogy hogyan kezelje, védje magát, adatait.
Ma már egyre többször halljuk: Nekem jogom van ehhez! Ez sérti az
én személyiségi jogaimat! A személyes adataimat nem adom meg! Az
én érdekeimet ez sérti! Emögött azonban mégis sokszor ott van egy
felelőtlen magatartás, amely kiszolgáltatottá tesz bennünket a rossz
szándékú emberekkel szemben.
Milyen veszélyforrások lehetnek?
• Egy telefonhívás, amely nyereményt ígér, véleménykérésre hivat-

kozva, reklám ajándékokért cserébe adatokat kérnek.
• E-mailben bekért banki adatok, pinkód, jelszavak helytelen kezelése.
• Az internetes oldalakon történő regisztrációhoz az e-mail cím mel-

lett több személyes adatot, lakcímet, elérhetőséget kérnek. Ked -
velésre, megosztásra bírnak rá kissé erőszakos módon.

• Amikor saját magunk tesszük közzé, publikussá az adatainkat (sze-
mélyi adatok, elérhetőségek, fotók, videók) a közösségi oldalakon.

• Amikor másokról teszünk közzé adatokat, információkat hozzájá-
rulásukkal, vagy anélkül.

• Amikor a szabályos kilépés nélkül fejezzük be vagy szüneteltetjük a
net használatot.

• Jelszó mentése bármilyen eszközön, pl. idegen gépen, lépünk fel a
rend szerbe.

A gyerekekkel, fiatalokkal az iskolákban elsősorban az ő éltükben
nagy szerepet játszó közösségi oldalakon való megjelenést, adatköz-
zétételt, saját és más adatainak védelmét beszéljük meg. Szó esik a vir-
tuális világ személytelenségéről, az elkövetett hibák korrigálásának
lehetőségeiről, azok következményei ellen való fellépésekről.
Manapság az okos telefonok világában jön egy helyzet, kattan a gép,
és már ,,nyomjuk” is a netre minden mérlegelés, válogatás nélkül a
képet, videót. Pedig, amit egyszer közzétettünk, az ott is marad!

Hiába törölnénk később, az már a szolgáltató tulajdona. Meg figyel -
ték már, hogy például a közösségi oldalakon a „törlés” szó helyett az
„elrejtést” lehet választani?
Nemcsak példamutatásra gondolok a szülők, felnőttek részéről, ha nem
a gyermekeinkre való figyelésre, törődésre, a magatartásválto zásukra,
amelyek az internetes zaklatások árulkodó jelei. Igaz, a gondoskodá-
sunk alatt álló kiskorúakról írtam, de a felelőtlen internetezés, adatke-
zelés a felnőttek körében is ugyanolyan gyakran előfordul.

Az internet jó, hasznos, de valóságos információ óceán, amiben
könnyű elmerülni kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Aki bűncselekmény áldozatává válik akár a valós, akár a virtuális
világban, a rendőrségi eljárás mellett számíthat az áldozatvédelmi
szervezetek segítségére is! Magyarországon is létezik az áldozat -
véde lem intézménye állami és egyesületi formában is!
A természetes személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt indított
bűntető eljárás, tulajdon elleni szabálysértési eljárás, személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset kárvallottjai a feljelentés felvételekor, illetve az első
meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az áldozatvédelmi lehetőségről. 
Az állami kárenyhítés országos rendszerét a Kormányhivatalok
Járási Hivatalaiban intézik a személyesen történő vagy megbízott
megjelenésekor, ahol a rendőrség által kiállított igazolás alapján tájé-
koztatják az ügyfeleket, milyen segítségre (anyagi, jogi, pszichikai)
jogosultak, és ahhoz milyen iratokra, igazolásokra van szükség. 
Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet fordulni a Fehér
Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez is. A Balaton-par-
ton minden Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense képviseli az
Egyesületet. Az egyesület a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb
hangsúlyt, így a mediációra (közvetítői eljárás), önsegítő csoportok
szervezésére, esetmegbeszélésekre szakemberekkel, közlekedési bal-
esetek vétlen áldozatainak jogi képviseletére. Az áldozatvédelmi
rendszerek szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes.

Ne halogassa a segítségkérést, mert szégyelli magát, hogy
bűncselekmény áldozatává vált, vagy annak érzi magát,

azonnal jelentkezzen a Rendőrségen.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Világnapok apropóján…
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Visszakapta ellopott kerékpárját 
Rokonát keresve több lépcsőházba is benyitott a 47 éves férfi
Balatonfűzfőn 2018. január 23-án délután, amikor az egyik ház
folyosóján két lezáratlan kerékpárra lett figyelmes. Eredménytelen
rokon keresését befejezve a piros színű gyermekkerékpárt kitolta az
utcára, majd Litérig kerekezett vele. 
Ott megállított egy fiatal férfit, és 3000 forintért eladásra kínálta friss
szerzeményét. A fiatalember azt mondta neki, megkérdezi egy
ismerősét, valójában azonban a helyi körzeti megbízottat értesítette.
A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták, és előállították a
Balatonalmádi Rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési értékre be -
kerített helyről a jogosult tudta és beleegyezése nélkül elkövetett
lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás.
A rendőrök ezután felkutatták a kerékpár jogos tulajdonosát Balaton -
fűzfőn, és 2018. február 1-jén visszaadták a lefoglalt kerékpárt.

A 2017-es év a természetbarátoknál 
Év elején igyekszünk áttekinteni, értékelni előző évi munkánkat. Így
tették a Természetbarát Szakosztály tagjai is. Összejövetelükön meg-
jelent Keil Norbert, a FAK elnöke és Béres Istvánné, a Balatonfűzfői
Hírlap főszerkesztője. Megemlékezéssel kezdődött a számvetés,
túratársaiktól búcsúztak a jelenlevők: Fürst Józsefnétól, Fodor
Sándortól, Koncz Dezsőtől, Prieger Mihálytól.
Az első napirendi pontban megemlékeztek a szakosztály 90 éves
történetéről, hiszen ebben az évben ünneplik ezt a szép jubileumot.
Néhány fontos mérföldkövet emeljünk ki a tartalmas kilenc évtized-
ből! A szakosztály, és a természetjárás egyidős a sportegyesület meg -
alakulásával. Zoltay Ferenc mérnöknek köszönhetően, 1928-ban a
kirándulások természetjárássá váltak. Időjárástól függően volt ben-
nük hegyi túra gyaloglással, valamint Balaton-parti strandolás és
napozás egyaránt. Sok kerékpáros túrát is szerveztek.
A II. világháború a fűzfői természetjárást is szétzilálta. A VDSZ kör-
levele után 1960. május 12-én 27 fővel megalakult a Természetbarát
Egyesület fűzfői osztálya, melynek vezetője Zoltay Ferenc lett.
1962. október 31-ével a természetbarát Egyesület fűzfői osztálya a
Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztálya lett. 1967-ben a
szakosztály vezetője Ferencz Edit lett, a titkár Király István. Fő célki -
tűzésük a taglétszám folyamatos növelése, a túrák számának emelése,
a túrázói minősítések minél nagyobb számban való megszerzése.
A túravezetők 1973-tól bekapcsolódtak a Társadalmi Erdei Szolgálat
mun kájába. Több alkalommal teljesítettek szolgálatot a tihanyi fél-

szigeten, a Koloska-völgyben és egyéb, a kirándulók, természetjárók
által látogatott helyeken. A szakosztály tagjai Zoltay Ferenc tiszteletére a
Bakonyban, Pénzesgyőrtől északra lévő Köves-hegy aljá ban egy forrást
foglaltak. A Zoltay forrás avató ünnepsége 1978. október 22-én volt. 
1981-ben Gáspár Lajos vezetésével megalakult a vízitúra szakcsoport,
melyet később Horváth István vett át. Eveztek a Dunán, Tiszán,
Hernádon, Bodrogon, Rábán, Vajasfokon, a Zalán, a Balatonon.
A túrázók között népszerűek voltak a túraversenyek. Horváth István
vezetésével több alkalommal első helyezést értek el a Tájékozódási
Túraversenyeken.   
1986-ban Király István lett a szakosztály vezetője. Balaton-felvidéken
3 erdei tornapályát építettek: a csopaki Nosztori autóspihenő kör -
nyékén, Balatonfüreden a fenyves parkban és Nagymezőn. Ki -
építették a Zádor forrást, a Noszlopi Gáspár forrást a balatonszőlősi
Malomvölgyben. 1989-től Antalfán a reformátusi lelkészi lakásban
turista-kulcsosházat alakítottak ki. Tagjaik 3-4 ezer munkaórával,
többek között kőműves, festő szakipari munkát végeztek, mely az
épület berendezési munkáit is tartalmazta. 
2011. februári közgyűlés Horváth Istvánt választotta meg a szakosztály
vezetőjének, vezetőségi tagoknak Király Istvánt és Lipták Pált. A szak -
osztály a Nitrokémia működése alatt élte fénykorát. A rendszerváltás
óta a tagság létszáma csökken, mivel kevés aktív korú tud részt venni a
munkában. A tagság zömét nyugdíjas korúak alkotják.
A rövid, de annál értékesebb történet után a 2017-es évi beszámoló
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FAK Természetbarát Szakosztály március havi túraterve
• Március 10. Lovas–Paloznak–Tódi-mező–Király-kút–Malom-
völgy–Felsőörs
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.40 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál
• Március 17. Balatonhenye–Csicsói erdészház–Nagyvázsony 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 7.00 óra Táv: 15 km
Túravezető: Horváth István
• Március 24. Nemesvámos–Veszprémfajsz–Kálvária-hegy–Aprós-
erdő–Őskori festékbánya– Nosztori 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál
• Április 2. Balatonarács–Koloska-völgy–Sándor-hegy–Lóczy-bar-
lang–Balatonfüred 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra, Balatonarács, 7.55 óra
Táv: 10 km, Túravezető: Polgár Benő
• Április 7. Bakonykúti–Burok-part–Köves-domb–Kisgyón Természet -
 barát Telep– Bakonycsernye 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 7.30 óra (Szfvár 8.40
óra) Táv: 14 km
Túravezető: Horváth István

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
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következett. A szakosztály 2017-ben is kapott támogatást, mely meg-
nyilvánult anyagi támogatásban, és a szakosztály megismertetésében.
Köszönetüket fejezték ki a Fűzfői Hírlapnak (túrák közzététele),
Marton Bélának (Mikulás túra anyagi támogatása), a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtárnak (helyszín biztosítása), Lajkó
Frigyesnek (rendezvények anyagi támogatása), s Budai Árpádnak,
a Bora Center Kft. vezetőjének áldozatos segítségét, akinek a ter mé -
szet járás felé való kötődése gyermekkorára nyúlik vissza. 1971-ben
született, gyermekkorát Fűzfőgyártelepen töltötte. Tanulás mellett a
FAK-ban teniszezett, országos jó helyezéseket ért el. Közben kap -
csolódott be a szülei által a természetjáró szakosztályba, ahol minden
évben példás támogatással igyekszik segíteni a munkát. 

A tagság jelenlegi létszáma 74 fő (felnőtt 72 fő, ifjúsági korú 2 fő).
A 2017-es évben 80 túranapjuk volt, 1465 fő részvételével.
Társadalmi munka a turistaháznál: 350 óra feletti volt. Jelzésfestésen:
2 fő vett részt. Kettő buszos túrát tudtak megtartani. Túráik voltak
még a Fűzfői kis körtúra Gyuricza László vezetésével, a Mikulás túra
és két túra Tokaj környékére Broczkó Barna vezetésével.
Két fő tette le a Bronzjelvényes túravezetői vizsgát, Pappné Puskás

Valéria és Papp Iván. A szakosztály a 2017-es évre szóló rendez -
vénytervében foglaltakat teljesítette.
A 2018-ra tervezett programot elfogadták, a túrák szervezését
megbeszélték. Célkitűzésük továbbra is a szakosztály működésének
biztosítása, a taglétszámuk növelése. 
Megköszönték Gyuricza László túratársuknak eddigi sok évtizedes
munkáját, aki megalapítója volt a Fűzfői körtúráknak, társadalmi
túravezetőjük volt, több buszos túrát is vezetett, természeti filmeket
készített, segítette a munkát. Sajnos aktív munkáját egészségi állapota
miatt nem tudja folytatni, mindamellett számítanak a továbbiakban
is tanácsaira, ötleteire. Király István túratársuk nem tudott részt
venni a FAK 90-éves évfordulóján, így Keil Norbert, a FAK elnöke az
összejövetelen adta át az emlékplakettet.
A köszöneteket Gyuricza László filmvetítése, TOTÓ, majd tombola-
sorsolás és baráti beszélgetés követte harmonikás Elemér vidám
zenéjével.
A rendezvényeik nyitottak, szívesen látnak túráikon a természetet
kedvelő, kirándulni vágyókat, az egészségükért tenni akarókat.

HORVÁTH IRÉN
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Társas játékdélelőtt – tásasjáték délelőtt
A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
(VÁCISZ) unokáknak, óvodásoknak, iskolásoknak és szüleiknek,
nagyszüleiknek játékos délelőttöt szervez a Balaton Csillagvizsgáló
Leader Kultúrközpontban. Az alkalom szlogenje: „Hozd el kedvenc
társasjátékodat!” Persze anélkül is játszhatsz, akár 15 féle játékkal,
amit viszünk, és amire szívesen megtanítunk. Célunk az, hogy aki

eljön, gyerek vagy szülő, érezze jól magát. Találkozzunk minél
többen, töltsünk el együtt egy kellemes délelőttöt! 
Meglepetés: egyszerű játékkészítés!
Időpontok: március 17. és 24. (szombat), 10–12 óráig

PINTÉR HÁZASPÁR

Példás összefogás 
A Pongrácz István vezette Fűzfőgyártelepi Véradó Csoport január
26-án szervezte idei első kiszállásos véradását. Bár – köszönhetően az
előzetes propagandának  – mindig tiszteletre méltó hozzáállással
fogadják donoraink a felhívást, ezúttal volt egy külön érdekessége is
az évnyitó eseménynek. Több fórumon is segítséget kértek egy ismert
fűzfői vállalkozó (Nyikovics Gábor) gyógykezeléséhez szükséges vér-
mennyiség biztosításához.
Ennek is köszönhető, hogy az ilyenkor megszokott létszámnál jóval

többen jelezték segítő szándékukat. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy
a szokásos időnél később fejeződött be a program.
Külön meg kell említenünk a 14 óra után érkezőket, akik családtag-
jaikkal, gyermekeikkel vettek részt. Ki tudja, talán e gyermekekből
kerül ki a jövő véradóinak tábora?
Így lehetett, hogy összesen 63 fő jelentkezését regisztrálhatták –
ebből mindössze 3 főt szűrtek ki kisebb egészségügyi okok miatt.
A jelentkezők közül 4 fő vére az említett vállalkozóhoz került. Ezen
kívül 11 kedvezményezett vérszolgáltatás is történt, azaz közvetlen a
rászorulthoz került az életmentő vér.

Hiába lehet azonban precíz a szervezés, példaértékű a hozzáállás, egy
ilyen sokakat megmozgató esemény nem valósulhatna meg anyagi és
egyéb támogatók önzetlensége nélkül. Bár ez nem a reklám helye, de
említsük meg azon cégek és magánszemélyek neveit, akik alkal -
makként, vagy állandóan hozzájárulásukkal segítik az esemény sike -
res végrehajtását.
A véradás támogatói voltak: Pók Árpád, Orosz Péter, Borsos József,
Lajkó Frigyes, Lublóy Géza, Böröczky Zsolt, László Gábor, Hegedűsné
Klári, valamint a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ vezetője és sze -
mély zete. Ki anyagilag, ki a donorok étkeztetéséből, Lajkó Frigyes a vér -
ellátó dolgozóinak megvendégelésével vette ki részét. Támogatásukat
ezúton is köszönjük és a továbbiakban is számítunk rájuk.

A következő kiszállásos véradás ideje: április 27.

Valamennyi véradónknak, támogatónknak kívánunk jó egészséget!

DIÓSI PÉTER

AKT(UÁLIS)
2018. február 23-án 17 órakor nyitotta meg kapuit Módos Gábor
fotóművész AKT(UÁLIS) című kiállítása a Vágfalvi Ottó Művelő -
dési Központ és Könyvtárban. 
A tárlatot Gróf Tibor, az intézmény igazgatója köszöntötte és Fábián
László grafikusművész nyitotta meg.
Fábián úr beszédében felhívta a figyelmet a fotó jelentőségére és mél-
tatta a valódi képalkotás szépségét és fontosságát. Véleménye szerint
napjainkban rendkívül nagy szükség van a valódi fotóalbumokra,
hiszen ezek őrzik meg az élet emlékeit a család jelenének és múltjá-
nak.  Rámutatott arra is, hogy a profizmus az egyszerűségben rejlik,

ahogy az Módos művész úr alkotásain is látható. Módos Gábor fotó -
művész „civil” foglalkozása szerint üzemmérnök. A fotózással gyer-
mekként ismerkedett meg. Saját maga alkotta nagyítógépével, sötét -
kamrájában csodálta, ahogy a fehér papíron a semmiből előtűnik a
fénykép. Ahogy önéletrajzában is olvasható, számtalan díjat, elis-
merést tudhat magáénak. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány
információ. Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületének, alapító- és elnökségi tagja
a HUNGART Egyesületnek, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap
Fotóművészeti Szakmai Kollégiumának. Számtalan elismerése közül
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a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete által 2004-ben
adományozott „Alkotói Nagydíjat” és a 2013-ban átnyújtott
„Aranykazetta” életműdíjat emelném ki. 
A kiállítás témája, melyről „beszédes” címe is árulkodik, a nőt, mint
csodálatra méltó személyt és testet hivatott méltatni. A művészt
életéről, alkotásairól, a fotózás iránti szenvedélyéről, valamint a mo -
dern és a hagyományos képalkotási technológiákról és sajátossá-
gaikról kérdeztem. 
Napjainkban a digitális fotózás megfosztja az analóg fotózás
rajongóit a hívó és fixir illatától. Bár az előhívás folyamatának
élménye mindig magával ragadja a fotóművészt, ma már kizárólag
digitális technikával készíti műveit. A digitális fotózás során az
exponálást követően azonnal láthatóvá válik a fotó és kiderül, mi lett
elrontva a képalkotás során. Végtelen számú lehetőség áll ren-
delkezésére az alkotónak, hogy a lehető legjobb képet hozza létre.
Természetesen egy profi művésznek nincs szüksége végtelen időre, de
a korrigálás lehetősége adott.
Ezzel szemben az analóg fotózás egy lassabb folyamat, mely nem
mellesleg komolyabb anyagi vonzattal jár. Nagyon mély tudásra van
ahhoz szükség, hogy a fotós megalkossa a fejében megkomponált
képet. A fényképezőgépben a diák száma véges és a hiba is csak az
előhívást követően derül ki. 
Talán sohasem volt olyan egyszerű fényképezni, mint ma.
Köszönhetően a technika fejlődésének, a mobiltelefonok révén ma
már mindenki különleges hangulatú képeket alkothat. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy a modern fotótechnikának köszönhetően bárki
lehet fotóművész.
Módos úr néhai barátja, Szász Endre festőművész, akinek technikai
tudása lenyűgözte a fotóművészt, vallotta, hogy a mesterséget meg kell
tanulni ahhoz, hogy az ember igazi remekművet tudjon alkotni. Őt
idézve vallja Gábor, hogy a fotók megítélésén nem a mobiltelefonok és
az általuk készített „tucat” képek rontottak, hanem sokkal inkább
azoknak a megrendelőknek és kiadóknak a hozzá nem értése, akik
elfogadják a rosszul komponált, a rosszul világított vagy a nem
megfelelő pillanatban exponált képet. Az ilyen fotók láttán az átlag
néző joggal gondolhatja, hogy ő maga is meg tudja csinálni a fotót.
Mindehhez hozzájárul az amerikai szemlélet –  „Én vagyok a legjobb,
én vagyok a király” –, mely az egyént helyezi előtérbe, az indivi du a li s -
ta, egoista világszemlélettel, ahogy a művész úr megfogalmazta.  

Ebből a világszemléletből hiányzik a tanuláshoz szükséges alázat,
pedig ez az, ami igazán naggyá teszi az alkotót. Az, hogy látja önmaga
hiányosságait és elismerni, csodálni képes a másik egyén művészetét. 
Ahogy a festőművész egykor mondta: – „Tudod édesapám, ha már túl
nagy a pofám, bemegyek a Szépművészeti Múzeumba és egy óra múlva
a küszöb alatt jövök ki.” – Mindebből az lenne a levonható követ keztetés,
hogy az emberek manapság nem járnak a Szépművészeti Múzeumba?
Talán bátorság lenne ilyen értékítéletet kimondani és javaslom ne is
tegyük, hiszen a művész úr kiállítása is mentes a társadalmi ítéletektől és
kliséktől. Alkotásaiban a nőt emeli piedesztálra, annak természetes szép-
ségében. Nehéz világunkban állít ezzel emléket az eredendő szépségnek
és tisztaságnak, megőrizve mindezt az utókor számára.
A tárlat igazi remekműveket rejt, köztük az alkotó két nagy ked-
vencét. Az egyik a Fekvő akt, mely a „tiltott korszakban”, 1963-ban
nyert egy országos kiállításon, a másik pedig az Orchidea, ami nem
kisebb tényt tudhat magáénak, mint hogy ez volt az első akt poszter
Magyarországon, és amit minden kiállításról elloptak, ahogy a
művész fogalmazott. Miközben városunkban nyílt tárlatát méltatjuk,
Ő már igazi életmű kiállítására készül, melyre 2019-ben kerül sor.
Kedves Olvasó, tekintse meg a kiállítást és legyen részese a
művészetnek, mely az objektíven keresztül nyeri el tárgyi valóságát. 
A kiállítás március 10-ig tekinthető meg az intézmény nyitva tartási
idejében.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

A színház tavasszal is folytatódik
A „Vidám téli esték” színházbérlet utolsó előadását tekinthette meg
január 15-én a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
közönsége, amikor Vaszary Gábor–Fényes Szabolcs–Szenes Iván:
Az ördög nem alszik bohózatát mutatták be a Fogi Színház művészei.
A vidám hangulatról többek között ismét olyan közkedvelt színészek
gondoskodtak, mint Oszter Alexandra, Benkóczy Zoltán, Beleznay
Endre, Straub Dezső.

Itt is szeretnénk megköszönni támogatónk segítségét, akinek
jóvoltából hosszú ideje megvalósulhatnak színházi előadásaink!

Sajnos nevét törvényi szabályozás miatt nem közölhetjük le, viszont
ismételt segítségével újra lehetőséget kaptunk arra, hogy új, tavaszi
színházbérletet indítsunk. 

Az első előadás február 6-án volt, Vaszary Gábor: Ki a hunyó? –
avagy Bubus című vígjátékával, mely ismét könnyed kikapcsolódás-
nak bizonyult.

Március 27-én a Mágnás Miska operettel, április 30-án pedig az
Elvámolt nászéjszaka című zenés vígjátékkal várjuk színházkedvelő
közönségünket. 

Jegyek a művelődési központ irodájában vásárolhatók. A további rész -
letes információkat a www.mkkfuzfo.hu, a www.balatonfuzfo.hu,
valamint a Balatonfűzfői Hírlap oldalain találnak.

BÓNA VERONIKA
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Jótékony csendben figyeltek
A Magyar Parasport Napot ezen túl minden esztendőben február 22-én
rendezik meg. Iskolánk is csatlakozott ehhez a „Lélekmozgató” prog -
ramhoz. Vendégünk, Navratyil Sándor, fiatal korában szen ve dett
autóbalesetet és deréktól lefelé megbénult. Ezt követően ő volt az első
magyar téli paralimpikon (síelésben), illetve az első olyan magyar
versenyző, aki téli és nyári (tenisz) paralimpián egyaránt rajthoz állhatott.
Sándor élettörténete, balesetének és az azt követő rehabilitációjának
elmesélése, hasznos tanácsai lenyűgözték a hallgatóságot. Az egyéb -
ként meglehetősen fegyelmezetlen fiúk és lányok síri csendben hall-
gatták megszívlelendő szavait. 

Sőt, az előadás végén hárman is kérdéseket tettek fel, ami még a
kerekesszékes sportolót is meglepte, mert korábbi előadásain ez nem
volt jellemző.
Tanulóink tehát tökéletesre vizsgáztak megbecsülésből, tisztességből,
viselkedésből. A beszélgetés befejezését vastaps jelezte, illetve a
diákok tanáraiknak jelezték: az előzetes várakozásokkal ellentétben
rendkívüli módon élvezték a program minden percét.

NOVOTHNY OTTÓ

NEVELŐTANÁR

Évértékelés a Csebszalto nyugdíjasklubban
„Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy
soha nem kezd el élni.” (Marcus Aurelius)

Először köszönetemet fejezem ki, hogy tagjaitok sorában lehetek
2017 novembere óta. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyszerű
közösség munkájában szeretnék részt venni és aktív taggá fejlődni.
A februári rendezvényen klubvezetőnk, Németh Gábor a 2017-es
évet értékelte, 66 fővel kezdték az elmúlt évet, mára már a létszám
74-re bővült.
2017-ben 13 klubfoglalkozás volt, a tagok nagy aktivitásukról tettek
tanúbizonyságot. Számtalan rendezvény gazdagította az elmúlt
hónapokat.
Újévi köszöntéssel kezdődött az év, ahogy eddig is történt.
Farsangi mulatozással folytatódott, ami egy kis vidámságot hozott a
tagság életébe.

Március hónapban a nők ünneplése a legfontosabb.
Áprilisban tojásfa díszítés, és a környék virágládáiba pompázó virá-
gok ültetése, mellyel színesebbé és szebbé tesszük környezetünket.
Május a tavasz hónapja, legalkalmasabb a kirándulások szervezésére
és ezt a kis közösség  örömmel fogadta, Neszmély, Majk volt az úti cél.
E tájak nevezetességeit tekintették meg és gazdag élménnyel tértek
haza.
Május közepén még egy kerékpártúrára is volt Vágfalvi Kata
szervezésében Csopakra.
Júniusban mindenki nagy érdeklődéssel várta a Veszprém Megyei
Levéltár látogatását, ahol sok érdekes dologgal szembesülhettek a
résztvevő klubtagok, Ágnes, mint lelkes szervező tette lehetővé ezt.
Augusztus a szüreti bál előkészületeivel zajlott, minden tag vállalt
feladatot, hogy ez a rendezvény is maradandó élményt adjon min-
denkinek, nemcsak Tobruk lakóinak.

Fotók: Fekete Gábor
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Balatonfűzfői fiatal művész: Varga Áron: Kodály Zoltánról átfogóan
A hírlap szerkesztőségének köszönhetően több alkalom nyílt már
arra, hogy a Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjának (BFMK)
munkáját bemutathassuk. A klub tevékenysége rendkívül színes és
sokrétű, nincsenek megkötések, hogy ki mivel szeretne csatlakozni,
ettől válhat inspirálóvá az a fajta szabadság, mely folyamatos mozgás-
ban tartja a tagok kreativitását.
Február 9-én a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
Kodály Zoltán háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zene-
tudós, zeneoktató, népzenekutató életének és munkásságának megis-
merésére adott lehetőséget Varga Áron, a klub vezetőjének tolmá -
csolásában. A figyelemfelkeltő, különleges rész letekkel kidolgozott
előadást gyönyörű hanganyagok bejátszása tette emlékezetessé,
melyet korabeli archív fotók kivetítése színesített.
A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjának komolyzenei koncertjét
március 23-án 18 órakor tartjuk a művelődési központ színházter-
mében, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

BÓNA VERONIKA

Sajnos a rossz idő miatt csalódással végződött, az eső mindent elmosott.
Szeptemberben ismét egy kerékpártúra is örömet szerzett.
A túra végén egy ebéd elfogyasztása tette felejthetetlenné a napot.
Szeptemberben alapos előkészületek után egy 3 napos kiránduláson
vettek részt a klubtagok Bátaszék–Gemenci erdő–Pécs–Szigetvár,
volt aki egy kicsit tovább merészkedett és Villányig is elment az igazi
finom borok birodalmába.
Férfinap ünneplése sem maradhatott ki, ezért aztán igazi meglepetés
volt az erősebb nemnek, a „család fejének”.
Karácsony közeledtével számos feladat várt a klubtagokra, különböző
rendezvényeken való részvétel, Adventi készülődés, Támasz Idősek
Otthonában élőknek örömszerzés, karácsonyfa díszítés és műsor
adása. Saját készítésű díszekkel pompázott a karácsonyfa, Piroska és a
többi „lányka” keze nyomán készültek ezek a bámulatos díszek.
A klubtagok más civil és városi rendezvényeken is lelkesen részt vettek.
Ki kell emelni a bábszínház megalakulását, ezekkel a bábelőadásokkal
gyermekeknek szereztek örömet több alkalommal. Ágnes, Piroska is
a lelkes „bábszínészek” szerepét vették át.
Főzőversenyeken, Gombócfesztiválon, városi Disznóölésen, Majá -
lison, az Aranykapu eseményen, rejtvényfejtő versenyen, nyugdíjas
színjátszó csoportban való közreműködés, megyei, országos tízpróba

versenyen való eredményes részvétel tette színesebbé az elmúlt évet.
Klubvezetőnk köszönetét fejezte ki a támogatók nevének megem-
lítésével.
Balatonfűzfőért Alapítványon keresztül vehettek részt pályázatokon. 

Három sikeres pályázaton nyertek el támogatást:
1. Tegyük szebbé környezetünket 40 000 Ft
2. Kulturális, turisztikai vonzerőt képviselő rendezvényre 100 000 Ft
3. Kultúra működés kiírása a működési költségek biztosítására 50 000 Ft
A nagyon alapos beszámolót tapsvihar követte, majd a havi név- és
születésnaposok köszöntésével zárult a februári foglalkozás.
Remek a csapat sok tervvel, elképzeléssel és megvalósítással. Mind -
ehhez erő, egészség, bátorság és tenni akarás szükséges. A felsoroltak
mindegyike megvan ebben a lelkes Csebszalto nyugdíjasklub tag-
jaiban.

„Talán úgy kellene élnünk – hiszen ki tudja, meddig élhetünk? – hogy
széppé tegyük a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig, amíg
ez lehetséges.” (Lőrinc L. László)

HEGYI ILONA
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Egy vidám, jó hangulatú farsangi összejövetellel
búcsúztattuk a telet február derekán. Vellai–
Nemes Nikoletta intézményvezető saját, tréfás
költeményével köszöntötte az egybegyűlte-
ket, a színjátszó körös lakóink pedig humoros
műsorral készültek. Két kabaréjelenetet lát-
hattak a lakóink előadásukban: bepillantást
nyertünk abba a helyzetbe, amikor egy sietős
utasnak egy nyugodt vasutassal van dolga, illetve
egy házaspár intim titkai is kiderültek egy teljesen
ártatlan, anonim népszámlálás kapcsán.... Csörögefánkok
és linzerkarikák édesítették meg ezt a délutánt, melyek elkészítésében
a főszerepet szintén az időseink egy része vállalta. Az igazi hangulat-
felelős pedig Nádasi Elemér tangóharmonikás volt, aki nagy szeretet-
tel játszotta el a közönségnek kedves nótáikat, dalaikat. Fortunát is
„vendégül láttuk”, a tombolasorsoláson sokaknak volt szerencséjük és
finom ajándékokkal térhettek haza rendezvényünkről. 
A zenés-táncos mulatság mellett a régi tv-ből megismert Sze ren -
csekerék játékot is felelevenítettük, és saját kerekünk segítségével egy
izgalmas vetélkedőben vehettek részt a fejtörőket kedvelők. Egy elő-
adás keretén belül Munkácsy Mihály életével és munkásságával ismer-
kedhettek az időseink, illetve elgondolkodtató film vetítésével is
igyekeztünk a téli szürkeségbe egy kis színt csempészni.

A hónap utolsó csütörtökén persze köszöntöttük
a születésnaposainkat, ezúttal 17-en ünnepeltek.

Többen is a 90 év körül járnak már, de legidő-
sebb évfordulósunk a kiváló szellemi frissessé-
gű 96 éves Joli néni volt.
Habár ezen sorok írásakor még dermesztő a
hideg, mi már azért a tavasz felé kacsintgatunk,

és készülődünk március nevezetes napjaira!

NAGY VERONIKA, MENTÁLHIGIÉNÉS

Télbúcsúztató
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Itt a Farsang áll a bál, keringőzik a kanál…
Balatonfűzfőn a Csebszalto nyugdíjasklub, mint minden évben, az
idén is megrendezte a farsangi karnevált.
Mivel a klubhelyiséget már kinőtte a tagság, a Natúrkert éttermet
választották immár sokadik alkalommal a rendezvény megtartá sá -
hoz. Ez a kedves, hangulatos étterem ad otthont a rendez vé nyeink -
nek.
Faragó Ákos már előző este készült a nevezetes napra. A cserépkály-
hában pattogott a tűz, asztalok, székek a helyükön és a konyhai
személy zet is serénykedett, hogy 23-án estére minden a helyén legyen.
Tamás, aki egész évben egy luxushajón dolgozik, most itthon volt és
ő szolgáltatta az élő zenét. Tamás egy legendát testesít meg, aki nem
más, mint Elvis. 
Az étteremben a megérkezéskor mindenkit egy kis „melegítő” várt,
hogy aztán kezdődjön a vigadalom.

Igazi dáridó vette kezdetét, a 16 maskarába öltözött felvonult, hatal-
mas tapsvihar fogadta őket. Megjelent a Túró Rudi, az Olajsejk, a
vörös ördög, Karádi Katalin, a nindzsa harcos, seprűn a boszorkány
és még jó páran az ismert figurákból. 
Az „ifjak” táncra perdültek, hihetetlen energiák szabadultak fel és
volt itt nevetés-kacagás, evés-ivás.
A tombola sem maradhatott el, sok értékes ajándék talált gazdára.
Németh Gábor klubvezetőnk Gyurkovics Ágival készült a nagy meg-
mérettetésre, hogy kiválasszák a tombola sorsolókat, Benő lett az,
akitől mindenki várta a szerencséjét.
Közben is szólt a zene, az asztalokon sorakoztak a tombolajegyek, és
nagy figyelemmel követték a kihúzott számokat.
Remek este sikeredett ismét a szervezők jóvoltából.

HEGYI ILONA

„Geo” tojásfa kalandtúra
Hagyomány jelleggel, immár ötödik alkalommal hirdeti meg a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület a Tojásfa programját,
melynek nyitó rendezvényére a Tojásfa díszítésére március 13-án
(kedden) 17 órakor kerül sor a fűzfőfürdői Béke téren a posta mel-
lett. Várunk minden kedves Önkéntest, aki segít a fa feldíszítésében!
A középiskolás fiataloknak az érettségihez szükséges igazolást
tudunk kiadni a közösségi szolgálatról.  Ezen a napon az előző évek
„termését” tesszük fel, de várjuk az újabb tojásokat is az elkövetkező
időszakban! Szívesen vesszük tojásfás képeiket a Balatonfűzfői
„GEO”Tojásfa facebook oldalon. Kérjük, küldjék el vagy #geotojasfa
megjelöléssel lássák el a facebookon, instagramon!

Az elmúlt évek országos média (M1, M2, TV2, Balaton TV) publici -
tásának köszönhetően a zarándokhellyé vált a Tojásfánk. Visszajáró
vendégeink is vannak az ország számos pontjáról, de még külföldről
is érkeztek tojások. A fűzfői tojások különlegessége, hogy sokan ráír-
ják nevűket, dátumot és a település nevét ahonnan érkeztek.

Sokan leutánozták kezdeményezésünket, de turisztikai egyesületünk
kreatív, mindig újabb ötletekkel áll elő, így ebben az évben egy geo-
cachinges játékkal tesszük érdekesebbé és látogatottabbá a
településünket. A Geocaching Országos Szövetsége ládát is fog kihe-

lyezni erre a napra, így akik megtalálják ezt a ládát egy újabb élmény -
nyel lesznek gazdagabbak.
A Geocachinges játék lényege, hogy GPS koordináták alapján lehet
megtalálni helyeket. Ezek a kifejezések már ismertek lehetnek azok
számára, akik használtak a telefonos vagy a GPS autós térképeket.
A település vállalkozóink 20-50%-ig terjedő kedvezménykuponokkal
teszik még vonzóbbá ezt a rendezvényt, hogy amit a „GEO”
Tojásfánknál fogunk osztogatni 2018.március 30-án (pénteken)
10–15 óráig a KALANDTÚRA induló pontjáról.

Március 29-től április 7-ig a BALATON SECRETO-ban egyedi
„tojáskeresős” családi szabadulószobát  alakítunk ki! Ebben az
időpontban kedvezményesen lehet ezekben a játékokban részt
venni. Időpont egyeztetés szükséges! 06/20/318-9870
Addig is örömteli készülődést, kívánunk minden kedves olvasónak,
tag jainknak, érdeklődőnek!
Keressenek bennünket az alábbi elérhetőségeinken: info@balaton-
fuzfoinfo.hu, 06/20/341-5504, a Balatonfűzfői „GEO”Tojásfa face-
bookos oldalunkon.

SZANYI SZILVIA

ELNÖK
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A Szitakötő tovább repül...
A Szitakötő országos és határon túli ökológiai
program alapvetése, hogy a környezet
fogalmát a természeti környezetnél tágasab-
ban értelmezi; az épített és a szellemi
környezeten túl a társadalom egészére, a másik
emberre is kiterjeszthetőnek véli. A projekt
éppen ezért nemcsak a veszélyez tetett ter-
mészeti értékek megismerését és megóvását
tartja fontosnak, hanem a szellemi, erkölcsi
értékek gondozását is, és kiemelt figyelmet
fordít a hátrányos helyzetű gyerekekre. 
A program kiválóan illeszkedik az örökös
Öko iskola profiljába. Az Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában tizedik éve (2008-tól, a kezdetek-
től) folyó kiváló pedagógiai al kotó munká-
nak lehetünk tanúi. Az iskola, a példaértékű
munka jutalmaként elnyerte a SZITA KÖ -

TŐ OKTATÁSI PROGRAM BÁ ZIS -
ISKOLÁJA címet 2015-ben, így a kilenc

isko lát összefogó mentorháló tagja. A vezető
mentortanár: Horváth Irén. 
A 2017–2018-as tanévben a kreatív munka
tovább folytatódik a bázisiskolában. A részt -
vevő tanárok – tanítók: Baráth Valéria,
Bogdánné Nagy Erzsébet, Bozsik–Marton
Anikó, Dén Ágnes, Dietel Zsófia (könyvtáros),
Horváth Irén, Szabó Erzsébet, Szántai Ildikó,
Szöllősi Adrienn.
A program lapszámonként több országos
pályázatot hirdet, s Irinyis diákok többször
nyertek, ezeken a pályázatokon. Így történt
ez most. A Hangposta elnevezésű országos
pályázaton első helyezést ért el Takács Adél
Gyöngyi ötödik osztályos tanuló. 
Gratulál a szép sikerhez az iskolai közösség és
felkészítő tanára, Inci néni!

HORVÁTH IRÉN

Itt a Farsang, áll a bál!

2018. február 10-én volt a diákok hagyo -
mányos Farsangi bál az Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
A szü lők és a nevelők mindent elkövettek
azért, hogy a diákok jól érezzék magukat, és
felejthetetlen élményekkel gazda godjanak.
A mulatságot az egyéni jelmezesek színes
felvonulása kezdte, volt ott számos nagy -
szerű, kreatív jelmez: nyári kép, transzfor -
mersz, Székesfehérvár, az Irinyi Fánk stb. 
A mintegy húsz egyéni jelmezest tizenhárom
csoportos produkció követte, amire a tanu -
lók rengeteget próbáltak és készültek, hiszen
mindenki a legjobbat szerette volna kihozni
magából. Volt ott hangjegytánc, indiai tánc,
Tv híradó, retró reklámok, pofon faktor, a
zene evolúciója, Hörömpölő Világ cirkusz,
gomba módi, osztályinduló. A zsűri (Marton
Béla, Farkas Csabáné, Kuruczné Marchall
Judit) komoly munkát végzett, s végül a
szinkronúszó válogatott (4. a) és a Wather

Dance (8. b) vizes produkciók kaptak
megosztott első helyezést, ami komoly
szponzori támogatást, mintegy 50 000 forin-
tot jelentett osztályonként.
Az eredményhirdetést követően a tombola-
sorsolás vette kezdetét, ahol rengeteg értékes
tárgy került új, szerencsés gazdához. Végül a
felhőtlen szórakozásé lett a főszerep: a tánc,
a buli, a csillámtetoválás, a hüllőbemutató, a
sok-sok finomság.
Köszönjük a mecénásoknak a támogatást,
ami nélkül ilyen jól nem sikerült volna a
hagyományos Farsangi bál az Irinyiben:
Lajkó Frigyes, Pók Árpád – Plafon LM®,
Marton Béla, Fejes Károly, Balatoni Bob Kft.,
Automatizalunk.hu Kft., Envisio Környe zet -
vé delmi Kft., Tó Vendéglő, Ravatherm
Hungary Kft., s a Szülői Munkaközösségének
a szervezést.

A Farsangi időszakban nagyon szép és
megható színfolt volt az Irinyi Iskola
művészeti növendékeinek Farsangi Kon -
certje, melyet 2018. február 19-én az iskola
Bozay termében tartottak. Mintegy tizenöt
tehetséges „kisművész” lépett színpadra, s
varázsolt elénk zenéjével és énekével nagyon
szép dallamokat, megszólaltatva számos
hangszert: furulyát, fuvolát, szaxofont, zon-
gorát stb. Köszönjük Szilvi néni, Anna néni,
Ákos bácsi felkészítő munkáját.
A báli szezonban a felnőttek szórakozása
sem maradhatott el, így rendeztük meg

2018. február 24-én a huszadik Irinyis
Szülők–Nevelők Jótékonysági bálját, mely -
nek bevétele jelentős anyagi segítséget igyek-
szik nyújtani az iskolában folyó nevelő-
oktató munkához. 
A jó hangulatot megalapozta a fergeteges
műsor, melyet az Irinyi Fúvószenekar, a 4. a
és a 8. b osztályok díjazott produkciói, a
szülők–nevelők tánccsoportja Meglepetés
tánca és a maroknyi, tanári színtársulat
rádiókabaréja.
A kiváló műsort finom vacsora követte, majd
a felhőtlen tánc, a mulatság és a tombola
vette át az uralmat egészen hajnalig, ezzel
zárva a farsangi szezont az Irinyiben.

HORVÁTH IRÉN
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Hogy is volt? Tudta-e?
A Természetbarát Szakosztály 1928-ban alakult Balatonfűzfőn.
Ebben az évben ünnepli 90 éves jubileumát. Ismerjük meg a törté ne -
tük egy-egy felvillanását, érdekességét!

Tudta-e, hogy
– az első túrák, kirándulások, a labdarúgó-mérkőzések színhelyeire

vezettek?
– a természetjárók tagjai voltak a Bánkuti Antal vezetett, szép ered-

ményeket felmutató tájfutók is, akik 1970-ben a Magyar Tájfutó
Szövetség megalakulásával kiváltak a Természetbarát Szakosztály -
ból?

– Honzik István és Király István 1980–81-ben részt vettek a Bakony,
Balaton-felvidéki útikalauz szerkesztésében?

– a vízitúra szakcsoport állandó résztvevője volt a szigetközi vízi
táboroknak, ahol a fűzfőiek nagy létszámmal képviseltettek?

– 1985-től a Balatonkenesei Kállai Éva gyermekotthon ifjú ter-
mészetjárói a szakosztály tagjai lettek Édes Sándorné vezetésével?

– ez a lelkes természetjáró közösség 1994-ben a Gyermekotthon
megszűnésével megszűnt, így a gyermekek az ország különböző
vidékein kerültek elhelyezésre?

– az 1989-ben Antalfán kialakított turista-kulcsosházban elvégzett
munka oroszlán részét Király István végezte, végzi jelenleg is?

A természetjárás nagyon szép és egészséges időtöltés. A ter-
mészetjárók a fenntartható fejlődés nagykövetei, azért dolgoznak,
hogy a természet értékei megmaradjanak az utókornak olyan szép és
gondozott állapotban, ahogy megörököltük. Olyan értékeket hoz-
zanak létre, amelyek példát mutatnak a jövő generációinak. 

Gratulálunk a sikeres kilenc évtizedhez és kívánjuk, hogy minél
többen kapcsolódjanak be ebbe a szép munkába! (Több infót talál:
A 2017-es év a természetbarátoknál című cikkben.)  

HORVÁTH IRÉN

A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©

Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabad -
idejüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre
fókuszálva!
A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a ter-
mészeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről.
Szeretnénk minden fotózni szerető embert – a városban és a
kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél változatosabb, egyéni
látásmódban örökítse meg a vissza nem térő fűzfői pillanatokat. 
A rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes
keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna
2017. Szekeres Péter

De vajon kié lesz a 2018-as kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) eljuttat!

• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhetőség,
húsz soros bemutatkozás!

• aki a fotóit legalább 2 MB méretben készíti (lehet 2–6 MB-ig)!

Ha ismer olyan a fotózást kedvelő és művelő ismerőst, szom-
szédot, kollégát, aki szívesen készít képeket Fűzfőről, küldje el
tíz válogatott fotóját a pályázatra és terjessze fel a díjra!
Szerezzünk örömet és meglepetést neki! A díjat ő is megnyer-
heti!

Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra,
minthogy a háromtagú független zsűri elbírálja. A díj alapítója
jogot formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely
kiadványában, illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel
készítője nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött
képeket más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a
fotók jog díjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.

Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képeket és
küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt! Köszönjük a
munká jukat abban a reményben, hogy sok városlakó örülhet
majd a szebbnél szebb alkotásoknak.

Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com • 20/925-4515
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Olvasói levél
A Balatonfűzfői Hírlap 2018. februári
(28.  évf.  2. sz.)  számában  közölt  olvasói
levéllel,  és  a  levélíró  Szalczer  Józsefné
emlék művel kapcsolatos  kezdeménye zé -
sével maximálisan  egyetértek.
Néhány hónapja magam is szervezni kezd tem,
hogy adjunk új értelmet és tartalmat a régi
emlékmű torzónak. Több megkeresett, régi
fűzfői lakos egyetértett javas latommal, de a
nagy  nyilvánosságot  mi  még  nem  értük  el.
Ez  az emlékmű  nem  háborús  emlékmű,
ele sett  katona  itt  soha  nem  volt.  Sokat
gon dolkodtam az  új  szerepről,  több
megoldás  is  felötlött  bennem.
Ez év őszén lesz 80. évfordulója Szabó
Kornél, egykori vezérigazgató koncepciós
pert követő  kivégzésének. Méltó emlékhely
lehetne az emlékmű a köztiszteletben álló
egykori vezetőnek.
A régi lakóházán elhelyezett  emléktábla
elhanyagolt,  felirata  ma  már  alig  olvasható.  
A Polgármesteri Hivatal aulájában lévő
domborművet a rosszul elhelyezett informá-
ciós  táblák  szinte  teljesen  eltakarják.
De azt hiszem, nem egy újabb emlékhelyet
kellene állítani, hanem a régiek becsületét
megőrizni.

A gyári balesetekben elhunytak emlékére is
át lehetne alakítani, mert a Papírgyári
parkolónál  álló  Szilágyi  Bernadett  által
készített, rendkívül  kifejező  emlékmű  fel -
irata  szerint    „a  robbanások  áldozatainak
emlékére”  lett  állítva.  Az áldozatok nem
tudták megválogatni,  hogy tűz, robbanás,
vagy egyéb baleset áldozatai lettek.
De azért, mert  a  felirat  vitatható  is,  nem
kellene  egy  másik,  hasonló  szerepű
emlék művet  állítani,  hiszen  az  „Ipari
bale setekben  elhunytak  emléknapja”
alkal mából  együtt  koszorúzunk,  és  emlé -
kezünk  minden  régi  munkatársunkra. 
Viszont nincs semmiféle emlékhelye az
egykori, meghatározó szerepű gyáraknak, és
a csak  sok év után önállósodott Balaton -
fűzfőnek.
Bár Fűzfőn még ma is kavarognak az
érzelmek a gyár, és az egykori ipar szerepéről
és  hatásáról, de  azzal  mindenki  egyetért,
hogy  Városunk  fejlődését  az  ipari  tevé keny -
ségnek  köszönheti,  és  a  fejlődés  sokáig
párhuzamos  volt.

Javaslom, hogy a régi emlékmű legyen a
Város Emlékoszlopa,  az alábbi felirattal:

NITROKÉMIA
1921

PAPÍRGYÁR
1937

BALATONFŰZFŐ
KÖZSÉG

1958

BALATONFŰZFŐ
VÁROS

2000

Ez a feliratsor egyszerűen, sallang- és poli-
tikamentesen mindent kifejez a múltunkból,
találkozhat  a  Város  lakóinak  véleményével
és  egyetértésével.
Az évszámok: a gyárak alapításának évei, az
önálló községgé alakulás és a várossá alakulás
időpontja. A gyárak (cégbejegyzés szerinti)
pontos megnevezésének  egy  emlékoszlopon
nincs  jelentősége.
Az emlékmű tervezett átalakításával kapcso-
latos minden munkában szívesen részt  veszek.

SZABÓ ELEK

ADÓ 1%
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület köszöni tagságá-
nak és hozzátartozóiknak, hogy 2017-ben adójuk 1%-át Egye -
sületünk részére adták.
Kérjük, hogy tagságunk és hozzátartozóik, barátaik, pártoló tag-
jaink 2018-ban is támogassák Egyesületünket adójuk 1%-ával.
Adószámunk: 18920594-1-19

KÖSZÖNJÜK!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

„A Balatonfűzfői Angyal József Tenisz SE elnöksége kéri a
teniszkedvelőket, hogy sze mélyi jövedelemadójuk 1%-át az
egyesület 18933950-1-19 számú adószámra ajánlják fel!”

„ANGYAL JÓZSEF” TENISZ SE ELNÖKSÉGE

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Bala ton fűzfői Horgász egye sü -
le tet.
Adószám: 19901246-1-19

KÖSZÖNETTEL

KONTICS FERENC ELNÖK

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Balatonfűzfői VÁCISZ
Egyesületet.
Adószám: 19382058-1-19

KÖSZÖNETTEL

KONTICS FERENCNÉ ELNÖK

Kérjük támogassák iskolánkat adójuk 1%-ával!
Adószám: 18915631-1-19

KÖSZÖNJÜK!
IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ

MŰVÉSZETI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
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2018.02.13. ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és

Vízgazdálkodási Kft.

Balatonfűzfő

Sajtóközlemény

A PROJEKT CÍME: TELEMETRIAI ESZKÖZTÁRRAL FELSZERELT KOMPLEX MÉRNÖKGEOFIZIKAI ÉS
TALAJVIZSGÁLÓ BERENDEZÉS PROTOTÍPUSÁNAK FEJLESZTÉSE. 

Az ELGOSCAR-2000 Kft. balatonfűzfői laboratóriumának keretein belül sikeresen lezárult a ,,Telemetriai esz köz -

tárral felszerelt komplex mérnökgeofizikai és talajvizsgáló berendezés prototípusának fejlesztése” elne vezésű,

GINOP-2.1.7-15-2016-00377 azonosító számú pályázat. A projekt célja egy olyan berendezés prototípusának

kifejlesztése volt, mely egymaga képes a földtani közeg talajszerkezeti és szennyezettségi jellemzőiről informá-

ciót szolgáltatni, valamint mintavételi furatot és kutat kialakítani. A 46,94 millió forint európai uniós támogatás

segítségével a fejlesztés eredményeként átalakítottak egy olyan száraz technológiájú kör nyezetvédelmi

mintázásra alkalmas fúrógépet, amely alkalmas közepes átmérővel, 50 méteres mélységig törté nő folyamatos

spirálfúrásra, valamint 50 méteres mélységig HSA (Hollow Stem Auger) technológiájú folyamatos magminta -

vétel melletti furat kialakítására.

A projekt megvalósításával lehetővé vált a szondavonattal egyetlen méréssel palást súrlódást, csúcsellenállást, fajlagos

vezetőképességet, valamint fluorescens módszerrel olajszármazékok mennyiségi kimutatását meghatározni. A mérési

eredmények feldolgozását egy speciális szoftver végzi, mely a szondázás során biztosítani tudja a mért és részben fel-

dolgozott értékek valós idejű megjelenítését. A mérés végeztével a szoftver az adatokat egyedi azonosítóval látja el és

elküldi a Kedvezményezett központi szerverére, ahonnan lehetőség van

vál toztatni a geofizikai észlelések mérési beállításain, meghatározni

a minta  vételi mélységeket, valamint kútkialakítás esetében kijelölni

a szűrőzött szakasz elhelyezkedését a furatban. A projektről bővebb infor-

mációt a www.elgoscar.eu oldalon olvashatnak. 

A projekt megvalósításának helyszíne: 8184 Balatonfűzfő hrsz: 1500/43.

A projekt költségvetése: 98 213 685 Ft,

Támogatás összege: 46 942 544 Ft (48%),

Saját forrás összege: 51 271 141 Ft (52%), 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

További információ kérhető:

Habi Péter projektmenedzser

ELGOSCAR-2000 Kft.

peter.habi@elgoscar.eu
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Conestoga Country Linedance
tánccsoport

Tánccsoportunk február 24-én részt vett a X. Jubileumi Országos
Linedance és Country Fesztiválon Budapesten egy táncbemutatóval,
majd a táncversenyeken klasszikus linedance kategóriában és katalán
kate góriában indultunk, mely utóbbin a Texas Ranger tánccal a
III. helyezést értük el.

KUTTLER ANITA

A Szerkesztőség gratulál a szép sikerhez! 

1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap új játékra hívja kedves olvasóit a 2018-as nap-
tári évben. Minden lapszámunkban a színes borítók egyikén elhe-
lyezünk egy fotót vagy képet, majd felteszünk hozzá egy kérdést,
mely Balatonfűzfővel kapcsolatos.
Várjuk a helyes válaszokat az adott hónap 28-ig postán (8184
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.), vagy e-mailen fuzfohirlap@gmail.com,
vagy a szerkesztőség címére
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 1. emelet.
A helyes megfejtők között havonta egy meglepetés csomagot sorso -
lunk ki.

Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! 
Legyen szerencséje 2018-ban!

A harmadik, márciusi kép kérdése: Hol található?

SZERKESZTŐSÉG

A 2018. februári képrejtvény helyes megfejtése:
Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u. 27. – a volt Szabó Kornél villa

Meglepetés csomagot nyert: Vati Istvánné balatonfűzfői
olvasónk. Gratulálunk!

Új rovat

Saját észrevétel hozzáfűzése a Fűzfői Hírlap, 2018 februári számában  meg jelent
„89. hónap a városházán” című beszámolóhoz –

és Marton Béla polgármester válasza

Marton Béla polgármester szubjektíven tün-
teti fel az egyesületet és az önkormányzat
között lezajló pert. 

Az önkormányzat és az egyesület között
nem zajlik per, az lezárult. Lezajló perről
semmit sem tüntettem fel sem szubjektí-
van, sem sehogyan sem.

Az Egyesület kötelező önkormányzati
felada tot látott el, amit a Testület minden
évben értékelt és elfogadott. 
Az Önkormányzat által kért feladatok költ-
sége éves szinten meghaladta 7,5 millió Ft-ot
(TDM menedzser, turisztikai alkalmazottak
és iroda fenntartási költségei, marketing,
kiadványok, rendezvények… stb), erre azon-
ban 4 millió Ft-ot szánt.  

Mi a TDM feladatok ellátására kötöttünk
volna megállapodást négymillió Ft összeg-
ben, ezt kellett volna kitöltenie az egye -
sületnek. Mi nem az egész egyesület mun -
káját kívántuk finanszírozni, csak a TDM

feladatok ellátását. A TDM fela da   tokon
túli egyesületi munkát nem kívántuk
finanszírozni.

Az Egyesület Közgyűlése figyelembe vette az
Önkormányzat kérését és magára vállalta a
többletköltséget. Megvizsgálta az Önkor-
mányzat és a Turisztikai Egyesület között
meglévő szerződéseket és megállapodásokat,
és az alapján hozott döntéseket, ami város és
az Önkormányzat számára igen kedvező
volt, és 5 éves távra kiszámítható. 

Az Egyesület kész volt megállapodni, de az
Önkormányzat nem volt hajlandó semmi-
lyen kompromisszumra.

Az egyesület többszöri megkeresésünkre
sem volt hajlandó megállapodni, mivel a
sok éves gyakorlat szerint támogatásként
került be a költségvetésbe a négymillió Ft.
Többszöri írásbeli megkeresésünkre is
rend re tagdíjként kérték a pénzt, majd
perelték ezt az összeget.

2015 óta a turisztikai egyesület beadványai
rendszerint nem kerülnek a Testület elé tár-
gyalásra.  

2015. február 17., 2015. március 17.,
2015. április 21., 2105. június 16.,
2015.november 17. (2 napirendi pont),
2015.december 15. (2 napirendi pont),
2016. február 16., 2016. március 22.,
2016. április 19., 2016. május 17., 2016.
augusztus 23., 2017. március 21., 2017.
április 18.,2017. május 16., 2017. június
20.  Ezeken az üléseken tárgyalt a kép -
viselő-testület egyesületi anyagokat, volt,
hogy kettő napirendet is. Ezekre az
ülésekre az egyesület elnöke, mint meg -
hívott meghívást is kapott. Mint kiderült
a jegyzőkönyvekből, hogy a kifogásolt
időponttól kezdődően tizennégy ülésen,
tizenhat napirenden tárgyalta a kép -
viselő-testület az egyesület anyagait.
Megállapítható ezek tükrében, hogy
rend  szeresen tárgyalta a képviselő-
testület az egyesület dolgait.



24. oldal 2018. március

Húsvéthoz kötődő fogalmak, népszokások 
Ételszentelés: A 10. század óta ismeretes
szertartás Húsvét vasárnapján a húsvéti
ételek, sonka, bárány, kalács, tojás, bor meg -
szentelése a templomban. A húsvéti ételek
sorában a bárány Jézust jelképezi, a to jás az
élet, az újjászületés szimbóluma. A szen telt
ételeknek mágikus erőt tulajdonítottak, szá-
mos hiedelem fűződik hozzá. A húsvéti
kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy
sok tojást tojjanak, vagy megőrizték, s nyá -
ron a verebek kártevése ellen kereszt alak -
jában meghintették vele a gabona földeket,
de ismeretes olyan is, hogy tűzbe vetették,
hogy a túlvilágiaknak is jusson a szentelt
ételből. A szentelt sonka csontját kiakasztot-
ták a gyümölcsfára, hogy sokat teremjen.
A húsvéti szentelt tojáshoz kapcsolódó
hagyo mány, hogy egy-egy tojást ketten ettek
meg, hogy ha eltévednek, jusson eszükbe,
kivel ették a húsvéti tojást.

Köszöntő: A köszöntő nem más, mint nap-
tári ünnepek alkalmával énekelt vagy elmon-

dott vers, rigmus illetve prózai jókívánság-
mondó szöve gek. Szórványosan ismertek
húsvéti köszöntőszövegek vagy szerencse -
kívánó mondó kák, melyekben jókívánságok,
varázsigék bújnak meg. 

Húsvéti locsolás: Termékenységvarázsló
jellegű népszokás, ősi katartikus rítus ke resz -
té nyesített formája. Eredetének egyházi
magyarázata részinta keresztelésre utal,
részint pedig arra a legen dára, amely szerint a
Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszo -
nyokat locsolással akar ták volna a zsidók
elhallgattatni, ill. a Jézus sírját őrző katonák
vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő
asszo nyokat. 

Komatálküldés: Húsvét hétfőjén és hús -
vét vasárnapját követő vasárnap, azaz fehér-
vasárnap volt szokás a komatálküldés. Ez a
szokás komálás, mátkálás, vésározás néven is
ismert. Az Ipoly mentén a leányok ilyenkor
azoknak a legényeknek küldtek tojást, akik

farsangkor táncba vitték őket. Az ajándékot
személyesen vagy küldött által juttatták el a
kiszemeltnek. 

Hímes tojás: A Húsvét legmeghatározóbb
jelképe a húsvéti tojás, hímes tojás, írott tojás,
piros tojás. Ez a húsvétra ajándékozott
díszített tojás a Húsvéttal, mint egyházi
ünneppel szoros kapcsolatban van, az egyházi
szimbolika szerint a sírjából feltámadó
Krisztust jelképezi. A tojás díszítése azonban a
keresztény gyakorlatnál korábbi, több formája
ismeretes,jellemző módja a hímzés, batikolás.

Tojásjátékok: A húsvétot a böjt végeztével
és a szép idő beköszöntével vidámság is
jellemzi. Világ szerte elterjedtek a tojás -
játékok. A tojásgu rítás egy szabadtéri játék.
Általában egy helység melletti magaslatról,
dombról gurították le a tojásokat, amelyeket
a lent összegyűltek elkapkodtak.

Forrás: internet

A bíróság megállapította, hogy az egyesület
törvényesen működik, a felügyeleti szerv az
Ítélőtábla megvizsgálta az egyesület alap -
szabályát is, amit törvényesnek és rendben
talált.

A bíróság nem ezt állapította meg. Azt
állapította meg, hogy mivel a közgyűlési
határozat hatályon kívül helyezése iránti
kérelemmel nem élt az önkormányzat,
így meg kell fizetnie a négymillió Ft
tagdíjat. Az ítéletből idézek: „a per -
indítás elmulasztása folytán jelen pernek
a határozat jogszerűségi felülbírálata –
annak vizsgálata, hogy a határozat jog -
szabályba, vagy a létesítő okiratba
ütközik-e – nem képezhette a tárgyát.”
A fenti mondat ennek tükrében nem valós
tényt közöl.  A közgyűlési határozat jog -
sze rűségének felülvizsgálatára az irány -
adó és speciális jogszabályait is tartalmaz-
za a döntés, amelyet pusztán kifogással
történő felülvizsgálattal nincsen lehetőség.
Szintén az ítélet indoklásából idézek:
„Ugyancsak nem képezheti jelen per tárgyát
az alperes által hivatkozott felperesi alap -
szabály egyes rendelkezéseinek jogszerű ségi,
törvényességi szempontú felülvizsgálata.” 
„Jelen pernek pedig nem képezhette tár-
gyát annak elbírálása, hogy a határozat

megfelelt-e a jogszabályok és az alapsza -
bály rendelkezéseinek.”
Az elnök asszony által leírtakkal a per
nem foglakozott, amire az ítélet indok-
lásából származó idézetek a bizonyítékok.

A per: az önkormányzat nem tett eleget a
törvényből fakadó kötelességének.
Sajnálja az egyesület, hogy a polgármestert a
vesztes per miatt továbbra is az érzelmei
vezetik a helyes viselkedés helyett. Sajnos
nem személyeskedésmentes és nem tényköz -
lő. Azt sugallja, hogy az egyesület alapsza -
bálya nem törvényes, pedig lehetősége volt,
mint választmányi tag ezen változtatni,
módosítani, alakítani. Azzal, hogy nem
tette, elismerte a jogosságát.
Az önkormányzat rendelkezik jogi vég -
zettségű szakemberrel, aki segít neki megvé-
deni a saját érdekeit (ezért is érdekes, hogy a
pereskedés alatt, két ügyvédi irodát is
felsora koztatott az egyesület elleni perben).
Tehát a polgármester úr által elmondottakat
megváltoztathatta volna, mert erre volt joga
és lehetősége is!

Számomra a munkám során egy helyes
viselkedés van. A település érdekei szerin-
ti döntés. Nem tudtam a közgyűlésen ér -
vényesíteni a város polgárai által meg -

választott képviselő-testület döntését,
mert a közgyűlés leszavazott, éppúgy nem
vette figyelembe a közgyűlés két képviselő
közlését sem, amikor jelzésük ellenére
állapította meg a tagdíjat, holott már
többször is jelezte az önkormányzat, hogy
támogatásként kívánja adni.  Meg vál toz -
ta tásra nem volt lehetőségem, mert az
észre vételeinket a közgyűlés nem vette
valamiért figyelembe. Ha ennyire nem
számít ebben az egyesületben a helyi
vezetés véleménye, akkor csak egy dolog
maradt, a kilépés, és másik stratégiai
partnerrel való munka elkezdése.  Akikkel
úgy tudunk dolgozni, hogy a város ér -
dekeit nem kell ügyvédekkel, perekkel,
folyamatos támadások kereszttüzében
megvédeni. Részemről a vitát lezártam,
nem kívánok többet ezzel az üggyel
foglalkozni.

Marton Béla polgármester

Részünkről lezártuk a vitát, Egyesületünk
eddig is és ezután is a Településeinkért fog
dolgozni.

SZANYI SZILVIA

BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI

EGYESÜLET ELNÖKE
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A paradió, brazildió vagy amazonmandula –
latinul Bertholletia excelsa – valamennyi köz-
napi nevét élőhelyéről kapta. Brazília trópusi
erdeinek fája, egészen pontosan a Pará szövet-
ségi állam bennszülött növénye. Mintegy
50–60 méter magasra növő örökzöld fája
lándzsás levelivel és főként valamennyi nö -
vénytársánál sudárabb termetével a trópusi
erdők igazi királya. 
A paradió magbele rendkívül tápláló. 100 g
paradió mintegy 670–710 kalóriával aján dé -
kozza meg elfogyasztóját. Hat szemet
bekapva annyi energiához jutunk, mintha
200 gramm sülthúst ettünk volna meg,

ezért csak óvatosan a paradiós diákcsemege-
keverék nassolásával. A mi diónkhoz hason-
lóan sok, 65–70 tömegszázaléknyi zsírt és
olajat tartalmaz. Ha meggyújtjuk, szép
egyenletes lángot ad, akár világításra is
használhatnánk. Érdemesebb azonban
megenni. Annál is inkább, mert zsiradéka
nagy százalékban tartalmaz egészséges,
telítetlen zsírsavakat. Viszonylag csekély,
5 százaléknyi víz- és 3–7 százaléknyi szén-
hidrát-, valamint 13–14 fehérjetartalommal
rendelkezik. Rosttartalma 10 százalék alatti.
Viszonylag sok kalciumot, káliumot, mag-
néziumot, vasat, foszfort és szelént tartalmaz.

Ez utóbbi nélkülözhetetlen számos idegi
működéshez, fontos szabadgyökfogó, hangu-
latjavító, szellemi teljesítményt fokozó hatása
is ismert. Egyetlen héjatlan paradió 12–25
mikrogramm, egy héjas akár 100 mikro-
gramm szelént is tartalmazhat, így 1–2 szem
elfogyasztásával a felnőtt napi szükséglet
fedezhető, mintha csak egy táplálék kiegé szí -
tő tablettát kapnánk be. Kifejezetten ajánlha -
tó továbbá azoknak, akiknek minden igye ke -
zetük ellenére sem sikerül hízniuk.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – paradió
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 8.00�16.00  Szo: 8.00�12.00 

Üzletek:

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5. Veszprém, Házgyári u. 21.
88/450-110 88/562-970, 20/499-5632
20/499-5670, 20/499-5680

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270

E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

AUTÓ-QUALITY KFT.
Veszprém, Budapest u. 72.

(A MOL benzinkút mögött.)
Telefon: +36-70/ 334-2976

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással. (06-30/262-2103)

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.

Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–V: 8.00–19.00 óráig

Hirdessen 2018-ban is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon: 06-20/925-4515

ÉVA varrónő Balatonfűzfő
méretre igazítás, javítás rövid határidővel • Telefon: 06-70/545-2903

7 ÉJSZAKÁS ÜDÜLÉSEK:
4 fő – Hévíz, 14. héten – 150 000 Ft

4 fő – Brács sziget (Supetár), 26. héten – 250 000 Ft
2 fő – Hévíz Dobogó major, 38. hét – 100 000 Ft

Érdeklődni: +36‐20/376‐9642
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Ki a hunyó? – avagy a Bubus

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



Fotók: Szekeres Péter


