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Farsang, farsang, farsang… Irinyi farsang

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa
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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár és a civil
szervezetek programja 2015. március 10-től 2015. április 15-ig

Március 10. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 13. 12 óra Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
– Március 15-i ünnepség
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 14. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap, húsvéti készülődés
Helyszín: Jókai Közszíntér

Március 14–15. 9 óra Agykontroll tanfo-
lyam gyerekeknek
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
nemzeti ünnep alkalmából
Ünnep köszöntőt mond: dr. Praznovszky
Mihály muzeológus, irodalomtörténész
Ünnepi műsor: óvodások, R. Kárpáti Péter
és Major Róbert színművészek
Koszorúzás
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (az
Országzászlónál)

Március 16. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 21–22. 9 óra Agykontroll tanfo-
lyam gyerekeknek
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Március 23. 10 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– vezetőségi ülés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 23–31. 17 óra „Öltsünk és örökít-
sünk” című kiállítás
– a Nemzeti Művelődési Intézet veszprémi
irodájának szervezésében
Helyszín: Jókai Közszíntér

Március 25. 9 órától Költészet napi városi
szavalóverseny
– I. elődöntő
9 óra Óvodás kategória
13 óra Kisiskolás kategória
16 óra Felnőtt kategória
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Jelentkezési lap letölthető a honlapról vagy
az intézményekben beszerezhető

Március 26. 13 órától Költészet napi városi
szavalóverseny
– II. elődöntő
13 óra Felső tagozatos kategória
15 óra Középiskolás kategória
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Jelentkezési lap letölthető a honlapról vagy
az intézményekben beszerezhető

Március 26. 18 óra Tréfából jeles! Rejtő
Jenő két egyfelvonásosa a veszprémi Petőfi
Színház előadásában
Főszereplők: Szilágyi Tibor Kossuth- és
Jászai-díjas, Trokán Anna, Szeles József
Jegyek: elővételben: 1000 Ft, helyszínen: 1200 Ft

Március 27. 17 óra Fiatal helyi művészek klubja
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 28. délelőtt Húsvéti játszóház
– az Összefogással Fűzfőért Polgári
Egyesület szervezésében
Helyszín: Jókai Közszíntér

Március 30. 14 óra Pályaavató
Helyszín: Irinyi Iskola

Március 30. 16 óra Irinyi János Általános
Iskola és A.M.I
– elsősök polgárrá fogadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 30. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
Vendég: Marton Béla polgármester
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 30. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Április 4. 10 óra Húsvéti játszóház
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Április 7. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér

Április 7. 18 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Közösségi Ház

Április 7. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Közösségi Ház

Április 7. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 10. 17 óra Költészet napi városi sza-
valóverseny
– Döntő és Gálaműsor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Április 13. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Április 14. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

A helyszín és az időpont változtatás jogát
fenntartjuk! 

Szeretettel köszöntjük városunk
3 újszülöttjét, név szerin Závodi Balázst,
Horváth Olivért, Slavonics Ádám Pétert.

Gratulálunk a családoknak, és
jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 3 elhunyt

balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a

hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi adatokat
szolgáltatta a 2015. januári
lapzártától a 2015. februári

lapzártáig:
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Föltámadott a tenger…
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Pest, 1848. március 27–30.

Locsolkodás és tojásfestés
Húsvéthétfő a locsolkodás napja. A szokás
eredete a régi időkbe nyúlik vissza, alapja
pedig a a víz megtisztító és megújító erejé-
ben gyökerezik, modern formában pedig a
mai napig megmaradt. Vidéken több helyen
még napjainkban is kútvízzel locsolják a
lányokat, a városokban azonban különféle
kölnivizekkel helyettesítették ezt. A locsol-
kodás hagyományának egyesek bibliai
erede tet is tulajdonítanak, mivel a feltáma-
dást hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva
próbálták a katonák lecsendesíteni.

A locsolás után a fiúk a régi időkben tojást,
szalonnát vagy festett tojást kaptak cserébe.
Ezeket a vörös vagy lila hagyma héja, vörös
káposzta vagy a zöld dió levének segítségével
festették különböző színűre. Napjainkban a
lányok és az asszonyok a férfiakat a locsolás
napján vendégül látják, különféle ételekkel,
kaláccsal és italokkal kínálják. A locsolkodást
hagyományosan különböző versikék és mon-
dókák kísérik, amelyek igen változatosak. Az
technika fejlődésével a természetes festék-
anyagokkal készített hímes tojásokat lassan
felváltották a mesterséges színezékekkel
készítettek, de gyakori a csokoládéból készült

tojás vagy nyuszi figura is. Sok esetben a tojás
mellé aprópénz is jár a locsolkodónak.

A tojásfestés a régebbi időkben nem kis
ügyességet kívánt. A legegyszerűbb megol-
dás a levél felhasználásával készült díszes
tojás volt, de sok helyen a mai napig nagyon
igyekeznek megőrizni az egyes tájegységekre
jellemző díszítési motívumokat, amelyek
számos technikával (karcolás, hímezés, írás
vagy akár patkolás) készülhet.

A locsolkodás és a tojásfestés hagyománya
azonban a városokban kezd kissé megfakul-
ni, ezt a napot sok család inkább kirándulás-
sal vagy a rokonok meglátogatásával tölti.

A húsvéti szimbólumok eredete

� A tojás az ősi termékenység szimbóluma,
amely a világ szinte összes népénél fellelhető,
a kereszténységben pedig a feltámadás jelké-
pévé vált.

� A húsvéti nyúl eredete kissé bizonytalan,
nálunk német hatásra honosodott meg vala-
mikor a XIX század folyamán. Maga a nyúl

szintén a termékenység szimbólumává vált,
és szerte európában a húsvét ünnepével tár-
sítják.

� A bárány az egyik legelterjedtebb húsvéti
jelkép, amelynek szerepe az utóbbi időben
jelentősen csökkent és helyét a húsvéti sonka
vette át. A mediterrán országokban azonban
napjainkban is az ünnepi asztal elmaradha-
tatlan eleme a sült bárány. A jelkép eredete
bibliai és több történetre is visszavezethető.
A bibliai tíz csapás közül a zsidó népnek az
utolsót nem kellett elszenvedniük, mivel
áldozatként házaikat egy bárány vérével
jelölték meg, de Jézus kereszthalála is az
áldozatot hordozza magában, hiszen halála
által váltotta meg az emberiséget.

� A barkaág szintén régi húsvéti szimbó-
lum, melynek eredete a virágvasárnap meg-
ünnepléséhez nyúlik vissza. A barka a
Magyarországi éghajlati viszonyoknak
köszönhetően a pálma és olajágak szerepét
vette át, amelyekkel Jézust köszöntötték
jeruzsálemi bevonulása alkalmából.

Forrás: internet
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A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015. feb-
ruár 17-én 16.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület és a DC 2001. Kft kérel me
alapján 

1. a 2015. évi Surf Beach Fesztivál elnevezésű rendezvény lebonyo-
lításához az önkormányzat tulajdonában lévő 352/4 hrsz.-ú
területen ún. „nomád táborhely” kialakításhoz tulajdonosként
hozzájárult azzal, hogy a szükséges feltételeket, a rendezvényt
követő eredeti állapot visszaállítását és ezek költségeit a kérelme-
zők viselik,

2. felkérte a hivatalt, vizsgálja meg a közterületen történő alkohol-
fogyasztás – rendezvény ideje alatti – tilalmának szabályozási
lehetőségét.

– A hivatal felkérte a Balatonfűzfői Vízisport Centrum Egyesületet,
hogy 2015. márciusi képviselő-testületi ülésre nyújtsa be a terület fej-
lesztésével kapcsolatos terveit. A rendelkezésre álló erőforrásokat
mutassa be, és az erőforrás fejlesztési elképzeléseit is tárja a testület
elé. 

– A képviselők felkérték Marton Béla polgármestert, hogy Fűzfői
Atlétikai Klub ve ze tésével egyeztesse a Városi Stadionban található
kosárlabdapálya burkolatának cseréje és sátorral történő lefedése pro-
jektötletet.

– Nyilvános pályázat kiírásáról döntöttek a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására. 

– A képviselő-testülete úgy határozott, hogy
– Sallai Imre utca elnevezését Vadkörte utcára
– Fürst Sándor utca elnevezését Vadszeder utcára
– Kállai Éva utca elnevezését Mikszáth Kálmán utcára
– Kulich Gyula utca elnevezését Munkácsy Mihály utcára
– Ságvári Endre utca elnevezését Bozay Attila utcára
– Úttörő utca elnevezését Ifjúsági utcára
– Jankovics Lajos utca elnevezését Jankovich Ferenc utcára
kívánja változtatni.
A határozatot véleményezés céljából megküldi a Földrajzi-név
Bizottságnak.

– Balatonfűzfő város önkormányzata a Balatonfűzfő, Árpád u. 1. szám,
918/2. hrsz. alatti ingatlannak az önkormányzat tulajdonában álló
4437/10239-ed részét versenytárgyalás útján az értékbecslésben szerep-
lő 20 000 000 Ft + áfa induló áron – megosztatlan állapotban – meg-
hirdeti. A pályázat tartalmazza a kötelező tartalomelemeken kívül azt,
hogy a Rózsa utca járhatóvá tételéről, valamint az esetleges igény szerin-
ti közműkiváltásról és közmű- kapacitásbővítésről a vevő gondoskodik.
Az ingatlan a hatályos településrendezési terv alapján megosztható.

– A hivatal tájékoztatja a Nefelejcs utca helyreállításával kapcsolatos
beadvány készítőit, hogy a balatonfűzfői nyomvonalas közlekedési
létesítmények műszaki felülvizsgálatára alakult munkacsoport ki -
emelt figyelmet fordít a Nefelejcs utca felújítására, járhatóvá tételére.
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a Balaton körút 80. szám, 976. hrsz. alatti Vásártér ingat-
lanon meglévő felépítményeket nem kívánja megvásárolni, a tulajdo-
nosok területhasználati engedélyét visszavonja. Felszólítja a felépít-
mény tulajdonosait, hogy a területet eredeti állapotában 2015. május
31-ig Balatonfűzfő város önkormányzata részére adják át.

– A testület úgy döntött, hogy meghívásos versenytárgyaláson
23 000 000 Ft induló áron értékesíti a balatonfűzfői 1498/320 és
1498/320 helyrajzi számú ingatlanokat. 
A versenytárgyalásra meghívást kap: 
a) Novagro Kft.
b) NiketransAgro+Bau Kft.

Módosult a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tisz-
teletdíjáról szóló önkormányzati rendelet, a településképet meghatá-
rozó ingatlanok homlokzati felújításához nyújtható önkormányzati
támogatásról, a településképi bejelentési eljárás szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet, valamint a települési szilárd hulladék gyűj-
tésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.
Elfogadták az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
16/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását és a 2/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről. A
rendeleteket városuk honlapján Önkormányzat/Balatonfűzfő város
önkormányzatának hatályos rendeletei menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2015. március 17-én lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Az ötvenharmadik hónap a városházán
Minden verseny előtt volt egy erős, nyolchetes felkészülési tervem.
Naplót vezettem az ébredési pulzusról, a megtett távokról. Gondosan
megterveztem mindent, a vitamin és a kalória bevitelt, rendszeresen
mértük a vérnyomást, a véreredményeket stb. Fontos volt az öltözet, a
cipő befűzése, a zokni simítása, a táv közbeni frissítések helyszíne. De
a leggondosabb felkészülések után is mindig tartogatott a verseny
három, négy órája előre nem várt akadályokat.  Hol a levegő hűlt le
hirtelen 20 fokot, vagy lett tavasszal éppen a verseny napjára kániku-
la. Volt, hogy az orkán-szerű szél akadályozott bennünket a jó idő

elérésére. De bármi is jött közbe, bárhogy fájt is minden lépés, akár-
hogy is dühöngött a szél, vert az eső, perzselt a nap, egy dologban biz-
tos voltam. Végig fogom csinálni, amibe belekezdtem, amit elhatároz-
tam. Aminek sikeréért sokan segítettek, támogattak, bíztattak. Ha
feladtam volna bármikor is, az elsősorban magamnak lett volna csaló-
dás, de a támogatókat, a nekem szorítókat hagytam volna cserben. És
eszerint teszem a dolgomat azóta is. A sport sok mindenre megtaní-
tott. Hálás vagyok ezért a szélnek, a hőségnek, a hidegnek, a dombok-
nak, az elém kerülő nehézségeknek, hogy segítettek, s tanítottak.
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Tanítottak arra, hogy soha ne add fel, mert azt megmagyarázni meg-
lehet, de önmagaddal elfogadtatni rendkívül nehéz, szinte lehetetlen.

A cikk írása előtt voltam a sportpályán, ahol sajnos megint csőtörést
kellett elhárítani a munkatársainknak. Sajnos, nem sikerült még
mindig átadni a DRV-nek a vízi-közművünket. A napokban megka-
pott levél szerint nem is szándékozik ezt átvenni. Leveléből kitűnik,
hogy ennek legfőbb akadálya a jelenlegi műszaki állapota. Kéri, hogy
kezdeményezzük a térítésmentes állami tulajdonba adást. Egyszer ezt
már megtettük, de akkor nem voltak meg ennek a törvényi feltételei,
talán azóta megteremtődtek. De addig is nekünk kell a legszüksége-
sebb javításokat elvégezni. A sportpályán feltárt hiba egy gerincveze-
ték, egy vascső, szigetelés nélkül. Az idők során korrodált, kilyukadt.
Ennek a szakasznak a biztonságos javítása egymillió Ft körüli összeg-
be kerül majd. S ahogy tapasztalták, ezek a hibák nem kímélik a hét-
végéket. Jogos az elvárása a lakosságnak, hogy legalább tudjanak
arról, mikor lesz egy vízhiány után újból víz. A rendelkezésünkre álló
információs rendszereket az értesítésekre fel fogjuk használni.
Kérem, aki teheti, kövesse nyomon a város honlapján, s adja tovább
az információkat. Nem ígérhetem, hogy nem lesznek csőtörések,
nem lesz vízhiány. Még akkor sem lesz jobb a rendszer, ha más lesz a
tulajdonos, vagy a működtető. De azt ígérem, hogy a gyors tájékoz-
tatás meg fog történni. Ha valahol vízhiány van, kérem, keressenek
engem, mert a vízmű munkatársai ilyenkor nem tudják fogadni a
hívásokat, mert éppen az árokban szerelnek, vagy kezelik a gépeket, s
nem is hallják a telefon csörgését. És ezekért a hibákért nem a város
képviselő-testülete, nem a polgármester, s nem az üzemeltető a hibás,
még akkor sem, ha a mérgüket, felháborodásukat rájuk zúdítják,
vezetői, emberi tulajdonságaikat nem éppen pozitívan ítélik meg.

A költségvetést elfogadta a képviselő-testület. Eddigieket meghaladó
alapossággal, fél száz munkaóránál is több időt fordított az előkészí-
tésért felelős bizottság. Éppen ezért a költségvetés tárgyalása simának
ígérkezett. De mégsem sikerült az első szavazásra elfogadtatni. A tár-
gyalás során érkeztek módosító javaslatok, amelyek a tartalékot
minimálisra csökkentették volna. Két ilyen jelentős tétel volt a turisz-
tikai iroda építésére közel tíz millió Ft ebben az évben, és már most
el kellett volna köteleznünk magunkat arra, hogy a következő évi
költségvetésben ugyanekkora összeget biztosítunk erre a célra. A
másik, a turisztikai egyesület négy millió Ft feletti, valamint három
és fél millió Ft-os támogatása. Első körben a többség támogatta eze-
ket, de amikor a végső számok megjelentek, ezekkel nem került elfo-
gadásra a költségvetés. A második körös tárgyalás során ezek a téte-
lek kikerültek, s elfogadásra kerülhetett a költségvetés. Ennek min-
den adata nyilvános. Itt nem is akarok számokat zúdítani az olvasók-
ra. De kiemelem belőle, hogy sok év után sikerült a strandjaink kot-
rására, medreik kitisztítására fedezetet biztosítani. Az előkészületek

elkezdődtek, munkatársaink a hatóságokkal helyszíni szemlét végez-
tek, s meg fognak kezdődni a munkálatok. Ezúton is tájékoztatok
mindenkit, hogy az ottani tevékenységek mindegyike engedéllyel fog
történni, a dokumentumok a kivitelezőknél lesznek.  Kérem a horgá-
szok, természetbarát emberek türelmét azért, hogy a nyarat egy
minőségileg jobb strandokkal kezdhessük. Még egy tétel, ami példa-
értékűnek tekinthető. Az általános iskolánk fenntartását az állam
átvette. Egy szerződés keretében rögzítettük az üzemeltető önkor-
mányzat és a fenntartó állam feladatait. Ebben a meglévő eszközök
karbantartása a város feladata, az új beszerzés már a fenntartóé. Az
iskola kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a számítógép-park
elavult, nem korszerű, oktatásra nem alkalmas. A fenntartó forrás
hiányában nem tudta a beszerzést támogatni, de ezt a város megtette
annak ellenére, hogy nem az ő kötelessége. Tette ezt azért, mert a mi
gyerekeinkről van szó, s nem akartuk, hogy a fenntartó és az üzemel-
tető közti vita vesztesei a gyermekek legyenek. Itt azért meg kell je -
gyeznem, hogy amikor a törvény erejénél fogva át kellett adnunk az
iskolánkat, akkor az volt az indok, hogy az állam majd mindenkiről
egységesen gondoskodik, ne attól függjön az iskolában folyó munka
minősége, felszereltsége, állapota, hogy a település önkormányzata
hogyan áll anyagilag. Esetünkben ez nem működött. Ha nem tud-
tunk volna másfél millió Ft-ot kigazdálkodni a gyerekeknek, akkor
maradnak a régi monitorok, gépek.

A korábban kiadott tervezés befejeződött, a tobruki új buszmegálló-
ban lévő út kijavításra kerül, így megszűnnek a korábbi problémák
esőzés esetén.  Beszereztük a tobruki háziorvosi rendelőbe a kért klí-
maberendezést.

Munkatársainkat gyakran keresik meg nyilvános adatokért a szerve-
zetek, sőt egyének is. Ezek többsége a honlapon megtalálható. Ha
valakinek nem sikerül ezt onnan megismerni, kérem, írjon egy leve-
let a jegyzőnek vagy nekem, s ebben közöljük a kért információt.
Nem tudjuk senkinek sem azonnal ezeket kiadni, mert a munkatár-
saim nincsenek erre felkészülve. Ez nem jelenti az adat kiadásának a
megtagadását, de az azonnaliság sok esetben fontosabb munkától
vonná el a dolgozót.

A parti sétány és kerékpárút közbeszerzési eljárása folyamatban van,
a vele kapcsolatos teendőket végzi a hivatal, az előkészítők, a közbe-
szerzési tanácsadó. A jelenlegi fázisban annyi közölhető, hogy vélhe-
tően április végén szerződés köthető.

A legközelebbi KT-KÁVÉ helyszíne: Közösségi Ház, ideje: 2015. már-
cius 19-e, 17 óra.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 28/2015. (02. 17.) határozata
értelmében nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő balatonfűzfői
918/2 hrsz.-ú „kivett üzemanyagtöltő állomás, gázcseretelep” meg-
nevezésű, 10 256 m2 térmértékű ingatlan 4437/10239-ed tulajdoni
hányadának versenytárgyalás útján történő értékesítésére. 
A versenytárgyalás időpontja: 2015. március 18-án 10.00 óra

A versenytárgyalás helyszíne: Városháza, Kompolthy-terem
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A részletes pályázati felhívások megtekinthetők Balatonfűzfő Város
honlapján www.balatonfuzfo.hu

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Közlemény adóslista közzétételéről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot – figyelembe véve a képviselő-testü-
let véleményét is – élve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
55/B. § (1) bekezdésében foglalt önkormányzati adóhatósági jogommal,
a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemé-
lyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyama-
tosan fennálló adótartozással rendelkező adózók nevét (elnevezését),
címét és az adótartozás összegét 2015. április 1. nappal közzéteszem az
önkormányzat honlapján (www.balatonfuzfo.hu).
Kérem azokat, akiknek adótartozásuk van és ezért a listán szereplő-
ként érintettek lehetnek, hogy szíveskedjenek a tartozásukat az

önkormányzatnak mielőbb megfizetni. Kérem, hogy a befizetés előtt
a Polgármesteri Hivatal adóügyi csoportjánál szíveskedjenek egyez-
tetni az adótartozáson túl az esedékes bírság- és pótléktartozásokról.
Az adóslistát rendszeresen felül fogjuk vizsgálni.
Az adóslista közzétételével egyidejűleg köszönetemet fejezem ki
azoknak, akik a jogszabály alapján fennálló adófizetési kötelezettsé-
güknek időben eleget tesznek.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

JEGYZŐ

Pályázat
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a ,,Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdetSzivárvány Óvoda és Bölcsőde Balatonfűzfő intézményve-
zető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott
időre, 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő,
Bugyogó-forrás utca 15. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok
szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meg-
határozottak szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény-
ben foglalkoztatottak felett. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
• magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad moz-

gás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt
vagy letelepedett státusz 

• büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folyta-
tását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

• óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvo-
dapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes mun-
kaidőre szóló alkalmazás 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely

tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléseket is 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget valamint az előírt szakmai

gyakorlatot igazoló okmányok másolata 

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen
előélet, cselekvőképesség valamint annak igazolására, hogy nem áll
a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázat tartalmát
harmadik személy megismerheti 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy
zárt képviselő-testületi ülés keretében kéri 

• nyilatkozat vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41-43/A §-ában a magasabb

vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkoráb-
ban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marton Béla
polgármester nyújt a 06-20/924-1483-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Balatonfűzfő Város Önkormányzata címére

történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
1/28/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

• Személyesen: Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott
véleményezési eljárás lefolytatását követően Balatonfűzfő Város
Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Oktatási és Kulturális Közlöny – 2015. március 31.
• Balatonfűzfő Hírlap – 2015. március 10.
• Balatonfűzfő Város Honlapja – 2015. február 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bala-
tonfuzfo.hu honlapon szerezhet. 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER



8. oldal 2015. március

Egy boltbezárás margójára

Mint az köztudott, február végén bezárt a
fűzfőfürdői abc. Sokan már jóval korábban
tudni vélték, hogy nem fog hosszú távon
működni, mert a vállalkozás veszteséges.
Aztán február közepére a bolt alkalmazottai
is elmentek, így a további működtetés szinte
lehetetlenné vált. 
A boltbezárás körüli szóbeszédek ismét fel-
színre hozták a szűnni nem akaró kérdése-
ket, hogy az önkormányzat miért nem lép
közbe, miért nem segít. Még a facebook
közösségi oldalon is élénk vita bontakozott
ki ennek kapcsán, ahol aztán egy sor téves
értesülés és csúsztatás jelent meg, melyek
nem segítik a tisztán látást az ügyben. 
A gondolatsort azzal szeretném felvezetni,
hogy természetesen a település valamennyi
képviselője szomorúan értesült a bolt bezá-
rásról. Ez bizony nem jó hír, hiszen sok hely-
hez kötött, kevéssé mobilis, főként nyugdí-
jas számára körülményesebbé vált ez által a
napi fogyasztási cikkek beszerzése. Nem
örömteli azért sem, mert a vállalkozás szüne-
teltetésével néhány helyi lakos munkalehe-
tősége is megszűnt. 
Fontos azonban megjegyeznem, hogy a
helyi vállalkozások, így pl. a kereskedelmi
egységek működésére az önkormányzatnak
vajmi kevés ráhatása van, azt alapvetően a
kereslet-kínálat egyensúlya szabályozza. Ha
egy befektető úgy ítéli meg, hogy az adott
település lakossága el tudja a vállalkozását
tartani, akkor az megtelepszik az adott
helyen, ha pedig nem, akkor szedi a sátorfá-
ját. Egy nyereségérdekelt világban egyetlen
vállalkozótól sem várhatjuk el, hogy veszte-
ségesen üzemeltesse vállalkozását. 
A vita során elhangzottak olyan megállapítá-
sok, hogy akkor az önkormányzat vásárolja
meg a bolthelyiséget, és működtesse azt szociá-
lis alapon. Az ilyen, nem kellően átgondolt
javaslatok miatt ismételten muszáj leszögezni:
egyáltalán nem feladata az önkormányzatok-
nak kereskedelmi tevékenységet folytatni.
Örülünk neki, ha a kormányzat által kötelező-

en előírt és rendre alulfinaszírozott alapfelada-
tainknak (pl. az iskola működtetése, a közvilá-
gítás vagy éppen a szociális étkeztetés feladatai -
nak) eleget tudunk tenni. Egyébiránt a közel-
múltig volt egy üzlethelyisége az önkormány-
zatnak Tobrukban, az ottani vegyes kereskedés
bérlője azonban folyamatosan elmaradt a bér-
leti díj fizetésével. Sem ő, sem az üzlethelyisé-
get megvásárló új tulajdonos nem tudta a vál-
lalkozását rentábilisan üzemeltetni az almádi
kereskedelmi egységek árnyékban, így a vég-
eredmény szintén a bolt bezárása lett. 
Hiába nehezményezik az ott lakók a bolt bezá-
rást, a családi beszerzéseket kevés kivételtől
eltekintve mégsem az adott üzletben végezték,
nem ott költötték el nyugdíjuk vagy a jövedel-
mük nagy részét. A válság évei alatt a magyar
vásárlási szokások jelentősen átalakultak, az
emberek árérzékenyebbé váltak, keresik az
akciós termékeket, igényt tartanak tájékoztató
kiadványokra, prospektusokra. Az ezredfordu-
lón gomba módra elszaporodtak a környékün-
kön (főként Veszp rémben) a diszkont árakkal
dolgozó üzletláncok, melyekkel a helyi kisbol-
tok nem tudják felvenni a versenyt. Mivel
magam sem voltam az érintett üzlet rendszeres
látogatója, így csak valószínűsíteni tudom,
hogy sem a kínálatot, sem az árfekvést nem
találták jónak a vásárlók, így aki csak tehette,
másutt intézte el a családi beszerzéseit.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy egy-egy
üzlet bezárása egyáltalán nem egyedi, csu-
pán Fűzfőt érintő jelenség. Ha például vala-
ki végigsétál a megyeszékhely központján,
aligha kerüli el a figyelmét, hogy mennyi
kiadó üzlethelyiség van, illetve milyen gyak-
ran cserélnek gazdát ezek. 
A múlt esztendőben éppen márciusban a tes-
tület egy ízben beszélgetést kezdeményezett a
helyi kiskereskedőkkel, hogy megosszák
gondjaikat, tapasztalataikat velünk. Itt az
érintettek is jelezték, hogy nem tudják felven-
ni a versenyt a sokkal tőkeerősebb, jobb
beszállítói körrel bíró kereskedelmi láncok-
kal. Azonban nem is ezt nevezték a legna-

gyobb gondjuknak, hanem azt, hogy az álla-
mi szintű szabályozók nem kedveznek a hazai
kis- és középvállalkozóknak. Ők kimaradtak
a rezsicsökkentésből, magasak az adó- és járu-
lékterheik, sokasodnak a rájuk vonatkozó
előírások és persze a hatósági ellenőrzések is.
Ez azonban nem helyi szinten szabályozott
kérdés, így ennek megoldása csak a legmaga-
sabb, kormányzati szinten remélhető. 
A lakossági fórumok egyik rendre visszatérő
kérdése az is, hogy az önkormányzat miért
nem tárgyal egy-egy kereskedelmi lánccal,
miért nem telepednek meg itt Fűzfőn.
Szeretném a tisztelt olvasókat tájékoztatni,
hogy a polgármester úr már az előző ciklus
elején megkereste a számba vehető üzletlán-
cokat ezzel a kérdéssel, de rendre elutasító
választ kapott. Ezek a piaci szereplők min-
den esetben körültekintően felmérik a helyi
vásárlóerőt, megtérülési számításokat végez-
nek és 8–10 ezer fős állandó lakos alatt nem
építenek kereskedelmi egységet. Szembe kell
nézni azzal a – Balaton-parti teleülések nagy
részére igaz – ténnyel, hogy településünk egy
elöregedő, stagnáló lakosságszámú település,
mely pillanatnyilag nem tud akkora vásárló -
erőt felmutatni, melyben fantáziát látnának
az érintett üzletláncok. Érveltünk a települé-
sünkön átmenő forgalommal is, viszont
Fűzfő vonzáskörzetében már működik ilyen
jellegű üzlet Almádiban, mely nagyjából le is
fedi a környék piaci keresletét.
A fenti tényekkel vitatkozni nehéz, még ha
nem is könnyű elfogadnunk a jelenlegi helyze-
tet. Mindezek ellenére én – a patika példájára
hivatkozva – biztos vagyok abban, hogy a
boltbezárással keletkező űrt hamarosan ki fog-
ják tölteni. Vagy a környéken sikeresen műkö-
dő kisbolt fejleszti tovább a vállalkozását, vagy
egy új piaci szereplő jelenik meg a színen, nem
tudhatjuk. De ha itt valóban komoly vásárló-
erő mutatkozik, akkor azt a piac törvényei sze-
rint valaki meg is fogja találni. 

ERDŐSI GÁBOR ALPOLGÁRMESTER

Mindig van mire figyelni!
Koránt sincs vége a télnek, bármilyen szé-
pen süt a nap és olvad a hó. Már ezen a télen
is több olyan esetről számoltunk be, hogy
kihűlés állapotában nyújtottunk segítséget
valakinek. És ez a valaki több esetben fiatal-
ember volt. Talán az emberekben jobban

tuda tosult már, hogy az idősek eleset-
tebbek, és több odafigyelésre van szüksé-
gük, és hamarabb észreveszik a szükséget
esetükben. De elesett, szükséget szenvedő,
áldozati helyzetben lévő bárki lehet, egy fia-
tal is.

Íme egy konkrét eset: A körzeti megbízottak
a 19 megyére kiterjesztett közbiztonsági prog-
ram keretében végeztek ellenőrzést Papkeszi
régi vasútállomása területén, 2015. február
10-én kora délután, amikor egy parkoló jár-
műre lettek figyelmesek. A gépkocsiban egy
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fiatal, nehezen kommunikáló, akadozva
beszélő férfi ült.
Az igazoltatás során elmondta, nem tudja,
mikor állt le a járművével, már nem volt
üzemanyaga, nem evett semmit, és nagyon
fázott, szemmel láthatóan kihűlt. Az intézke-
dő rendőrök a szolgálati gépkocsiban az erre a
célra bekészített takaróval betakarták, forró
teával megitatták, ételt adtak neki. A mentők
kiérkezéséig a polgármesterrel történt kapcso-
latfelvétel után a helyben kialakított önkor-
mányzati melegedőbe szállították. Értesítet-
ték a 24 éves, magyarpolányi férfi hozzátarto-
zóját a történtekről és a gépkocsi feltalálási
helyéről. A mentők elsődleges ellátásként infú-
zióval látták el, majd kórházba szállították.
Ebből is látható, hogy a rendőrség felkészült,
de az együttérző lakossági bejelentések is kelle-
nek ahhoz, hogy ne történjen megelőzhető tra-
gédia a területünkön. 

A télen az is több időt tölt a szobában, aki
egyébként szereti a friss levegőt. Ezzel pedig
együtt jár, hogy olyan elfoglaltságot kere-
sünk, amely a lakásban végezhető. Ma már
szinte minden háztartásban van internete-
zésre alkalmas eszköz. Február 11. az inter-
netezés világnapja. Ismételjünk egy kicsit!

Tippek gyerekeknek, fiataloknak és felnőt-
teknek is az internetes zaklatás megelőzésére

1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket!
Nem láthatod, milyen hatással vannak sza-
vaid, vagy az általad küldött képek másokra,
ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és
gondold meg, mit mondasz/küldesz mások-
nak!
2. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed!
Bármit küldesz vagy posztolsz online,
legyen az fotó vagy szöveg, nagyon gyorsan
elterjedhet, csak látszólag törölhető, örökre
online maradhat.
3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet
– ne oszd meg másokkal! A mobilszámodat
csak megbízható barátaidnak add meg!
4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan
blokkolhatod vagy jelentheted, aki kelle-
metlenül viselkedik, és ne vágj vissza, ne
válaszolj haragból!
5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg,
hogyan mentheted el a sértő üzeneteket,
képeket vagy online beszélgetéseket!
6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el
egy felnőttnek, akiben megbízol, vagy hívd
a Kék Vonal Helpline számát: 116-111, vagy
a rendőrséget, 107, 112!

7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit
zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd
a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha
senki nem állna melléd?

Az internethasználatra vonatkozó tanácsok
sorában mindenképpen beszélni kell a vásár-
lásról. Minden évben nő azon bűntető eljá-
rások száma, amelyben az internetes vásárlás-
nál előre utalták a vételárat, és nem érkezett
meg a termék, vagy nem a megállapodott,
vagy rosszabb minőségű termék érkezett. Az
eladó pedig attól kezdve elérhető sem volt.
Alapszabály az internetes vásárlásnál az
utánvéttel történő fizetés! Ez biztosítja a vevőt,
hogy a terméket feladják, és biztosítja az eladót,
hogy fizetnek. Persze ez a postai küldéssel meg-
oldható vásárlásokra vonatkozik. A nagyobb
méretű termékeknél mindenképpen létrejön a
személyes találkozó, amely már egyfajta garan-
cia, hogy tisztességes üzlet köttessen.
Igaz, a nem megbeszélt termék küldése ettől
még előfordulhat, de az már bizonyítja a csa-
lási szándékot, a küldemény útja nyomon
követhető, és a hamis eladó utolérhető.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Krisztus értékes és éltető keresztje
Kereszt van a katolikus és az ortodox, valamint
a legtöbb evangélikus templom tornyán, de
utak mellett is találunk feszületeket. Sokszor
látni emberek nyakában függve. Kereszt for-
májú jelek léteztek már a kereszténység előtt is.
I. Theodosius római császár 380-ban kiadott
rendeletével megszünteti a keresztre feszítéssel
történő kivégzést. Ettől kezdve ábrázolják
egyre gyakrabban Jézus kereszthalálát. A
keresztények számára a kereszt Jézus megváltó
szenvedésének, Isten szeretetének a jele.
Sztuditész Szent Theodorosz a VIII. század-
ban így ír Krisztus értékes és éltető keresztjé-
ről: „Ó, szent keresztnek drága ajándéka! Ó,
dicső kereszt, mily nagy az ékessége! Nincs
rajta együtt a jó és a rossz, mint az Éden fáján,
hanem mindenestől szép és pompás, látásra és
ízlésre egyaránt.
Ez a fa már nem halált, hanem életet szül.
Világít, nem homályosít; bevezet az Édenbe,
és nem rekeszt ki onnan. Ez az a fa, amelyre
mint valami diadalmi kocsira szállt fel
Krisztus, és legyőzte a sátánt, a halál urát, és
kiszabadította az emberi nemet a zsarnok
rabszolgaságából.

Ez az a fa, amelyen a mi Urunk mint legyőz-
hetetlen harcos, a küzdelemben kezén-lábán
és isteni oldalán megsebesült, és így gyógyí-
totta meg gonosztetteink sebeit, azaz a
veszedelmes sátán által megrontott emberi
természetünket. 
Hajdan a fa miatt vesztünk el, most a fa által
kaptuk vissza az életet. Akkor a fáról vezettek
félre minket, most a fán győztük le az álnok
kígyót. Igazán új és rendkívüli csere! Halál
helyett életet, romlandóság helyett romolha-
tatlanságot, gyalázat helyett dicsőséget ad.
Nem hiába kiált fel a szent Apostol: Én
azonban nem akarok mással dicsekedni, mint
Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa
keresztre szegezték nekem a világot, és engem
is a világnak (Gal 6. 14). Hiszen ebből a
keresztből fakadt az a legmagasabb bölcses-
ség, amely megcáfolta az evilági bölcselkedés
minden kérkedését és felfuvalkodott okta-
lanságát. A keresztből származó mindenféle
jó ajándék lemetszette a rosszaság és a
gonoszság hajtásait.
Ennek a keresztfának az előjeleit és jelképeit
már az emberiség kezdetétől fogva a legcso-

dálatosabb módon ismerték fel és látták meg
előre. Lásd tehát, akárki vagy, ha valóban
eltölti lelkedet a tudás vágya. (...)
A keresztet jelezte előre Ábrahám áldozata is,
amikor összekötözött gyermekét az elkészí-
tett fára ráhelyezte. A kereszt ölte meg a
halált, és adta vissza az életet Ádámnak.
Minden apostolt a kereszt dicsőített meg,
minden vértanút ez koronázott meg, és min-
den szentet a kereszt szentelt meg. Kereszt
által öltjük magunkra Krisztust, és vetjük le a
régi embert. A kereszt gyűjti Krisztus juhait
egy akolba és a megígért mennyei hazába.”
A nagypénteki szertartásban a kereszt lelep-
lezése és a kereszt előtti hódolat áll a felaján-
lás és az átváltoztatás helyén. Az utolsó
vacsora szavai – „ez az én testem, ez az én
vérem”– nagypénteken a teljes odaadottság-
ban teljesedtek be. Golgota keresztjére
tekintünk fel. Arra a keresztre, ami egy meg-
alázó kivégzés eszköze volt. Mégis Krisztus
világot bűneitől megváltó győzelmi jelévé
vált. A háromszori felszólítás: „Íme a szent
keresztfa, rajta függött valaha a világnak
váltsága!”, s a nép válasza: „Jöjjetek hát
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keresztények, hódolattal hajtsunk térdet:
Üdvözlégy szent keresztfa.” Segítenek, hogy
valóban a Keresztrefeszített elé tudjunk tér-
delni és hittel tekinteni bűneink Meg -
váltójára, hogy így el is nyerjük bűneink
bocsánatát. Mert ha szakítunk bűneinkkel,
megbánjuk azokat, Isten megbocsájtja azo-
kat. Ahogy Ferenc pápa mondja, nincs

olyan súlyos bűn, amit Isten ne bocsátana
meg. Krisztusban van bűnbocsánat, ennek
záloga a kereszt, az Ő megváltói áldozata.
Jézus nem csak meghalt, harmadnapra fel is
támadt, ahogy Szent Pál apostol írja:
„Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás sze-
rint, eltemették és harmadnap feltámadt,
ismét az Írás szerint.” (1Kor 15,1-11) Így

bűneinktől megszabadulva megtapasztal-
hatjuk magunkban is a feltámadt Krisztus
jelenlétét. Ez az igazi húsvéti öröm! 
Ezt a bűneinktől való megszabadulásból és a
feltámadásból forrásozó örömöt kívánom
Balatonfűzfő minden lakosának!

FERENC ATYA

A Római Katolikus Egyház liturgiáinak időpontja és helye Balatonfűzfőn 
a húsvéti szent három napon, Húhúsvétvasárnap és húsvéthétfőn

Április 2-án, nagycsütörtökön:
19.00 órakor Az utolsó vacsora emlékmiséje
a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfő -
fürdőn
22.00–24.00: Virrasztás a Jézus Szíve plébá-
niatemplomban, Fűzfőfürdőn
Április 3-án, nagypénteken:
15.00 órakor Keresztút a Jézus Szíve
plébánia templomban, Fűzfőfürdőn

19.00 órakor Az Úr szenvedésének emlékün-
nepe a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn
Április 4-én, nagyszombaton:
Délután Szentsír látogatása a Jézus Szíve plé-
bániatemplomban, Fűzfőfürdőn
21.00 órakor Vigília szertartás szentmisével
és körmenettel a Jézus Szíve plébániatemp-
lomban, Fűzfőfürdőn

Április 5-én, húsvétvasárnap:
11.00 órakor Ünnepi szentmise a Jézus Szíve
plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn
19.00 órakor Ünnepi szentmise a Szent
László-templomban, Balatonfűzfő-Gyár -
telepen
Április 6-án, húsvéthétfőn:
11.00 órakor Szentmise a Jézus Szíve
plébánia templomban, Fűzfőfürdőn

Mit jelenthet az örök élet a ma emberének?
A keresztyén üzenet örömhír, amelynek ere-
dete és lényege húsvét ünnepében gyökere-
zik: Jézus Krisztus feltámadott a halálból,
isteni hatalmával legyőzte a halált, és örök
élettel ajándékozta meg az embert, amely ezt
a földi életet is áthatja.
Az örök élet konkrét valóságába vetett hit az,
amely egyedül képes ezt a földi életet, benne
egymáshoz, önmagunkhoz, az élet eseményi-
hez és dolgaihoz való viszonyunkat is alapve-
tően megújítani. Az örök élet ugyanis olyan
konkrét, hogy hit által, már ebben a földi
életben elkezdődik. Amennyiben hisszük,
hogy több az élet, mint amit itt, ebben a
világban megélhetünk, annyiban van esé-
lyünk ebben a világban is mássá lenni.
Ugyanis ha van örök élet, akkor nem kell itt,
ebben a világban mindent megélni, elérni,
kiélvezni; hanem lehet lassabban élni, lehet
elengedni, lehet „alul maradni”, hiszen min-
den a miénk, abból adhatunk másoknak is.
Sajnos éppen ez a „lelkület” hiányzik a
modern emberből, sőt, kinevelődött egy
olyan generáció, és ezért mi is felelősek
vagyunk, amelyik egymagában azonnal akar
mindent, akár „az egész világot” is, nem
enged, mindig többet akar, és átgázol bárkin,
bármin, nem ismer se Istent, se embert. Erre
a lelkületre az jellemző, hogy „ide nekem a
világot, azonnal, mert most akarom elfo-
gyasztani”. Ne tartsuk túlzásnak ezt a gondo-
latot, hanem vetítsük ki mindennapi kapcso-

latainkra, gondolatainkra, indulatainkra,
szándékainkra, szavainkra, cselekedeteinkre,
egymáshoz való viszonyunkra; vetítsük ki a
történésekre, kicsiben és nagyban egyaránt.
A Bibliában található Prédikátor könyvének
második fejezetére utalok a zárójelben talál-
ható szentírási igeversekkel. Isten ajándéka
az áldás (24), amely szorgalmas, de nem gür-
cölő rabja „életgyűjteményének” (26),
hanem tud elengedni, örülni, jól élni fárad-
ságos munkája gyümölcseivel (24). Isten
megvet minden hasztalan erőlködést (26).
Akinek örök életbe vetett hite van, az más
emberré lesz: törekszik, de nem robotol;
szorgalmas, de nem csak önmagáért; akar,
de nem mindenáron. A húsvéti örömhír
ilyenné formál bennünket.

Na de elég az elméletből! Mindig azon gon-
dolkodom, hogyan lehet a keresztyén üzene-
tet érthetően megfogalmazni? Az örök élet és
az ebből fakadó áldások ugyanis érthetetle-
nek a ma emberének többsége számára. Ezért
álljon itt egy „példázat”, hátha jobban értjük
majd, hogy miről van szó húsvétkor, Jézus
Krisztus feltámadása és az örök élet kapcsán.
La Fontaine, „A tücsök és a hangya” című
tanmeséjét mindnyájan ismerjük. Született
erről egy vicc, amely ugyanakkor a fenti hús-
véti gondolatok összegzése. 
A hangya egész nyáron szorgalmas, míg a
tücsök csak hegedül. Hiába figyelmezteti a
hangya, hogy télen baj lesz, a tücsök csak
hegedül, a hangya meg robotol. Aztán jön a
tél. A tücsök eltűnt. A hangya pedig élvezi
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szorgalmas munkáját, meleg, védett ottho-
nában, és arra gondol, a tücsök biztos meg-
fagyott már. Tavasszal aztán barnán, csino-
san megjelenik a tücsök, a hangya megrökö-
nyödésére. Hát te, hogy kerülsz ide? – kér-
dezte. A tücsök elmondta, mi történt vele:
ahogy jött a hideg, mentem mindig délebb-

re, Rómába, Nápolyba, Szicíliába, hegedül-
tem, és az emberek gyönyörűséggel fogadták
azt, jól éltem, lebarnultam, most megyek
Párizsba. Erre a hangya így szólt a tücsök-
höz: megtennél nekem egy szívességet?
Igen, persze, mi lenne az? – kérdezte a
tücsök. Párizs közepén találsz egy nagy

temetőt, a Pére-Lachaise temetőt, ott a hár-
mas parcellában keresd meg La Fontaine sír-
ját, Moliere mellett, és kiáltsd rá a sírjára:
„szégyelld magad, hogy így becsaptál”.

STEINBACH JÓZSEF, REFORMÁTUS LELKÉSZ,
DUNÁNTÚLI PÜSPÖK

A balatonfűzfői reformátusok alkalmai 2015. első félévében

Rendszeres alkalmak

Istentiszteletek 
vasárnap, 9.00 óra (Balatonfűzfő-Gyártelep,
Támasz Idősek Otthona ugyanekkor). 

Gyermek- istentiszteletek
vasárnap, 9.00 óra. 

Bibliaórák
hétfő, 17.30 óra. 

Óvodás hittan
Balatonfűzfő-Gyártelep, hétfő, 8.00 óra. 
Balatonfűzfő-Tobruk, kedd, 8.00 óra.
Balatonfűzfő-Árpád utca, kedd, 8.45 óra. 

Iskolai hittan 
Ez az alkalom a közoktatási törvény által
szabályozott iskolai, kötelezően választható
református hit- és erkölcstan oktatást jelenti,
felmenő rendszerben, idei tanévben az 1–2.,
valamint az 5–6. osztályok számára. 
A felmenő rendszerben még nem részesült
csoportok számára fakultatív hittant bizto-
sítunk. 
Balatonfűzfő (Irinyi János Általános Iskola),
péntek, 8.00 órától 12.20-ig (1. osztály, 2.
osztály, 6. osztály, lyukas óra, 5. osztály),
majd 12.30 órától fakultatív hittanórák. 

Fakultatív hittan
A felmenő rendszerben még nem részesült

csoportok számára fakultatív hittant bizto-
sítunk. 
Balatonfűzfő (Irinyi János Általános Iskola),
péntek, 12.30 órától. 

Baba-mama kör
szerda, 10.00 óra, balatonalmádiakkal közö-
sen (Balatonalmádi, Baross utca 24).

Gyülekezeti kórus
vasárnap, 9.15 óra, balatonalmádiakkal
közösen (Balatonalmádi, Baross utca 24).

Rendkívüli alkalmak
• 2015. 01. 27.–2015. 03. 31. Kereszt -

kérdések sorozat, keddenként, 18.30 órai
kezdettel, balatonalmádiakkal közösen
(Balatonalmádi, Baross utca 24).

• 2015. 03. 14. szombaton, 10.00 órától
Keresztkérdések csendes nap, balatonal-
mádiakkal közösen (Balatonalmádi,
Baross utca 24).

• Húsvéti ünnepkör: 2015. 03. 29.
virágvasár nap, 9.00 órakor – 04. 03., nagy-
péntek, 16.30 órakor – 04. 05–06., húsvét,
9.00 órakor (első nap úrvacsoraosztás,
második nap teológiai hallgató szolgálata).

• 2015. 04. 10. pénteken, 19.00 órakor, gyü-
lekezeti filmklub, balatonalmádiakkal
közösen (Balatonalmádi, Baross utca 24).

• 2015. 04. 11. szombaton, 9.00 órától,
tábornyitó családos takarítás és közös
vacsora.

• 2015. 04. 19. vasárnap, 10.30 órától, a
Budapest-Újpest-Belsővárosi Gyülekezet
fogadása, közös gyülekezeti ebéd, balato-
nalmádiakkal közösen (Balatonalmádi,
Baross utca 24).

• 2015. 05. 03. vasárnap, 9.00 órakor, gyüle-
kezeti anyák napi ünnepség.

• 2015. 05. 14. csütörtökön, mennybeme-
netel ünnepi istentisztelet, 16.30 órakor.

• 2015. 05. 15. pénteken, 19.00 órakor, gyü-
lekezeti filmklub, balatonalmádiakkal
közösen (Balatonalmádi, Baross utca 24).

• Pünkösd: 2015. 05. 24–25. első napján,
9.00 órakor, konfirmáció.

• 2015. 06. 07. vasárnap, 9.00 órakor,
hittan évzáró.

• 2015. 06. 15–19. hétfőtől péntekig 8.00 órá-
tól 16.00 óráig, hittanos napközis tábor.

• 2015. 06. 19. péntek, 16.00 órakor, hit-
tanos szeretetvendégség szülők meg -
hívásával. 

• 2015. 06. 25–28. csütörtöktől vasárnapig,
családos tábor.

• 2015. 07. hó három héten át, balaton-
fenyvesi egyházkerületi hittanos, ifjúsá-
gi, családi hetek.

• 2015. 08. 15. szombaton, 19.00 órakor,
nyári orgonakoncert, balatonalmádiakkal
közösen (Balatonalmádi, Baross utca 24).

• 2015. 08. 16. vasárnap, 10.30 órakor,
Balatonalmádi Református Nyaralók
VI. találkozója, balatonalmádiakkal
közösen (Balatonalmádi, Baross utca 24).

IKSZ
Iskolánk, az Öveges is felkérést kapott,
hogy egy előadás keretében ismertesse az
Iskolai Közösségi Szolgálat szervezésének
modelljét.

A meghívás az OFI által szervezett Iskolai
Közösségi Szolgálat: kutatási eredmények és
jó gyakorlatok konferenciára szólt, a felkérés
előadás megtartására, jó gyakorlat megosz-
tására vonatkozott.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum dísztermében mutathattam be a
nálunk folyó munkát, oszthattam meg
tapasztalatainkat a konferencia résztvevői-
vel.

A mindennapos problémák megbeszélésén
túl, jó ötletekkel, a munkánkat segítő új
módszerekkel gazdagodtunk a nap végére.
Ez a meghívás nagy megtiszteltetés isko-

lánknak, de a közösségi szolgálat helyi szer-
vezőinek, Fáber–Kovács Emőkének és
Novákné Szilas Szilviának is jár érte a köszö-
net.

MÉZES JÓZSEF

INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Az Ordo Hungariae Lovagrend ösztöndíjat adott két balatonfűzfői fiatalnak
Soós Réka vagyok, 30 éves, a gimnázium
elvégzése után a Pannon Egyetemen folytat-
tam tanulmányaimat magyar tanári szakon.
A sors nehéz akadályokat gördített elém
ezen időszak alatt, hiszen rövid időn belül
elvesztettem mindkét szülőm. Ezzel egy idő-
ben hirtelen fel kellett nőnöm, s bár mindig
dolgoztam a tanulmányaim mellett – a gim-
náziumi éveim alatt kezdetekben csak nya-
ranta, majd az egyetemi képzés idején pedig
minden szabadidős alkalmat megragadva –,

egészen más életet kellett ezután megízlel-
nem. Ennek hozadékaként kerültem el sze-
retett szülőföldemtől távol, Angliába.
Mindig pontos tervek voltak a fejemben a
jövőbeli céljaim tekintetében, s ehhez mér-
ten mindig a választott úton meneteltem
előre hol kisebb, hol nagyobb léptekkel.
Tulajdonképpen ezen ösztöndíjat is hasonló
célokkal pályáztam meg, úgy gondolom,
hogy a HR ismeretek elsajátításával több
lehetséges kiskapu nyílhat meg számomra a

magyar munkaerőpiacon. Hiszem azt, hogy
Isten a legnehezebb csatáit mindig a legjobb
harcosainak adja, melynek sikeressége érde-
kében kaptam egy erős fegyvert ezen ösz-
töndíj képében. Hálás köszönetemet szeret-
ném kifejezni ezért az adományozó Ordo
Hungariae Lovagrendnek, Tián Pálnak és
Balatonfűzfő város polgármesterének,
Marton Bélának.

SOÓS RÉKA

Kedves Pál!

Ismételten elküldöm a megírt motivációs
levelet.
Új igényként merült fel bennem a jelenlegi
iskolám elkezdése körüli időkben önmagam
fejlesztése fizikai és mentális téren is. A fizi-
kai része könnyű, elmegyek futni, kerékpá-
rozni, edzőterembe, de a mentális oldal nem
ilyen könnyen megfogható, kivitelezhető.
Úgy gondolom, a főiskolát/egyetemet vég-
zettek kapnak egy olyan pluszt, amit köteles-
ségük önnön maguk és a környezetük fejlesz-
tésére fordítaniuk. Én lehetőséget kaptam,
ismeretlenül, egy olyan közösségtől, amely
előtte nem ismert, most sem, nem tudja,
hogy ki vagyok, mit akarok az életben, mik a
céljaim, jó ember vagyok-e, de megelőlegezte
nekem a bizalmát, ami  készpénzben tárgyia-
sul, lehetővé téve, hogy még többet hozhas-
sak ki magamból, és ezért csupán annyit kér,

ha szüksége van rám a városomnak, akkor
legyek szíves cselekedni. Fantasztikus érzés,
amikor egy ilyen lehetőség az ember ölébe
hull, aki nem élt át ilyet, nem tudja, hogy
mire gondolok, de kívánom, hogy nagyon
sokan, rajtam kívül élhessék meg ezt az
élményt. Megkértek, hogy írjak egy motivá-
ciós levelet. Ez lenne az. Igazából nem tudom
leírni, hogy mi zajlik most bennem, sose tud-
tam a szavakkal bánni, igazából egy adós
helyzetbe kerültem, de ezt az adósságot a
közösségnek kívánom törleszteni, bízom
abban, hogy ezzel a lehetőséggel élve, kihasz-
nálva, az új tudással felvértezve, hasznos
tagja lehetek majd társadalmunknak.
A Rendnek nagyon köszönöm a lehetősé-
get, élni fogok vele! 
És Önnek is Uram, Neked is Béla!

ÜDVÖZLETTEL:
FUSZ JÓZSEF

Ismét fiatal művészek a Művelődési Központban
Február végén ismét helyi művészpalánták-
kal ismerkedhetett meg a szépszámú közön-
ség a Művelődési Központ kiállítótermé-
ben. A januári összejövetel után most Vipler
Nikolett és Prei Gábor beszélgetett az est új
házigazdájával, Samu Miklóssal. A kommu-
nikáció szakra járó (már újságíró iskolát
végzett) fiatal riporter faggatta vendégeit

művészi hitvallásról, a festészet és a zene
műfaji sajátosságairól. Beszéltek a pályakez-
désről, a kiteljesedés rögös útvesztőiről, és
jövőbeli terveikről. Vipler Nikolett egyen-
ként mutatta be – rögtönzött kiállítás kere-
tében – eddigi festményeit, míg Prei Gábor
zongorajátékával szórakoztatta a közönsé-
get.

A jó hangulatú beszélgetés végén elhang-
zott, hogy igen kedvező fogadtatása van a
Fiatal helyi művészek klubjának, amit mi
sem bizonyít jobban, hogy már több jelent-
kezője is van a márciusi összejövetelnek.
Várjuk a hasonlóan sikeres folytatást!

GRÓF TIBOR
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Jánka Anikó titkárunk ezúttal egyesületünk egyik tagját, a magán-
szállásadói tevékenységgel foglalkozó Kovács Endre Bélát kérdezte:

– Miért pont Fűzfő?
– Számomra elsődlegesen a Balaton volt a fontos. Gyer -
mekkoromban nyaraimat a telkünkön, a Duna partján töltöttem, de
mindig irigykedtem azokra a barátaimra, akiknek a Balatonnál volt a
telkük, és ők ott „lógathatták lábukat” a vízbe. Talán innen
datálódik, hogy szerettem volna egy házat a Balaton partján.

– Kérjük, meséljen magáról egy pár szóban!
– Kovács Endre vagyok, Budapesten születtem és éltem is eddigi
életem nagy részét, a középiskolát Kecskeméten végeztem a Piarista
Gimnáziumban, majd a Gödöllői Egyetemen végeztem
agrárközgazdászként. Ennek ellenére nem pont az agráriumban
kötöttem ki, hanem a pénzügyi szektorban. Kezdettől fogva bankok-
ban dolgozom átutalási területen, közel 20 éve középvezetői
beosztásban. Mindennapi munkám mellett két társadalmi szervezet
vezetője is vagyok (BLF Kosárlabda Klub, 424-es Vasútmodellező
Klub) illetve a nyári szobakiadást is emellett csinálom.
Két gyermekem van, Eszter 11 éves és Dani 14 éves.

– Hogyan látja Balatonfűzfőt mint szállásadó?
– Budapesttől és az autópályától való távolsága miatt talán az egyik
legjobban megközelíthető északi parti település. Az öböl olyan
különleges adottság, amit talán még jobban ki lehetne használni –
értem ez alatt, hogy mind a szélviszonyok/széljárás kedvező a vitor-
lázásnak és a szörfnek, illetve télen itt marad meg a legtovább a jég.
Gyönyörűek a strandjaink. Ami hátrány viszont, az a város földrajzi
elhelyezkedése, szállásadóként nem túl szerencsés, hogy a városcent -
rum messze van a strandtól, nagyok a távolságok és ez által azok a
vendégek, akik esetleg nem autóval jönnek, nem nagyon tudnak
mozogni a településen belül.

– Miért tartja előnyösnek a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesületben a tagságot?
– Egyértelműen a Fűzfő kártya miatt lettem tag, de azon túl, hogy
egy nagyon jól kitalált dolog, főleg a mai világban, hogy beszedem az
adót, de vissza is juttatok a vendégnek és ezzel segítem a büfést, a
boltost, a „szobáztatót”, egyszóval a helyi vállalkozót, nagyon pozití-
van értékelem az önök munkáját is. Még talán csak egyszer tudtam
hasznosítani ajánlásukat, a többi esetben sajnos nekem sem volt
helyem, de engem nagyon jó érzéssel tölt el, hogy vannak emberek,
akik az én munkámat is önzetlenül segítik. Jó dolognak tartom
továbbá a kiadványokat, amik főleg a rossz idő esetén segítenek prog -
ramokat szervezni a vendégeinknek.

– Mi a véleménye a Fűzfő kártyáról? Milyen hatása lenne, ha a strand-
belépők kedvezménye csökkenne?
– Az előző kérdés kapcsán is említettem, hogy fantasztikus ötlet,
nem tartanám jó dolognak a kedvezmény csökkentését, de ezt csak a
„szállásadói” mivoltom mondatja. Véleményem szerint mindenkép-
pen számításokat kellene végezni, hogy az X%-os csökkentés mekko-
ra plusz összeget jelentene a város számára, illetve mekkora plusz
kiadást az adminisztráció, illetve az esetleges vendégvesztés. Egy

példával élve – amit azért mondok el szívesen, mert nem itt, hanem
Fonyódon csináltunk meg a társammal – engem jobban motivál a
teltház, mint a bevétel, mert a teltház az sok vendéggel hoz kapcso-
latba és ezáltal több az esélyem arra, hogy ebből a nagyobb merítés-
ből több lesz a visszatérő. A több visszatérő vendég pedig kevesebb
reklám- és jutalékköltséget jelent. Ezt az áraim alacsonyan tartásával
érhetem el. Az első évünkben Fonyódon 100%-os kiadottságom volt
úgy ezzel a gondolkodással, majd jött a társam, aki ragaszkodott a
következő évben egy 10%-os áremeléshez, ez 30%-os visszaesést
jelentett a vendégszámban. Tehát lehet, hogy a kevesebb az Fűzfő
esetében is több.

– Véleménye szerint, milyen fejlesztések szükségesek a település turiz-
musának fejlődése érdekében?
– A legfontosabb az lenne, hogyha kitalálnánk közösen egy olyan
koncepciót, hogy melyik rétegnek szeretnénk szórakozást/nyaralási
lehetőséget biztosítani, pl. családosoknak, fiataloknak vagy éppen
nyugdíjasoknak, de el tudnék képzelni nem kor szerinti
meghatározást, hanem pl. kutyások, mozgássérültek stb.  Ezzel
lehetne Fűzfő neve elé tenni egy olyan jelzőt,  mint ahogy pl. Füred
tesz, hogy az Északi part fővárosa és ez által marketing szempontból
felkeltheti az emberek érdeklődését/szimpátiáját. 
A második nagyon fontos dolog lenne, ha „közelebb hoznánk” a
központot a strandhoz, ezt természetesen nem fizikailag értem,
hanem úgy, hogy egy vendégek által fontos szórakoztató központot
kéne a Fövenystrand környékén megalkotni/kialakítani, figyelembe
véve az előző pontban esetleg kiválasztott célközönséget. Senki ne
gondoljon giga beruházásokra, hanem valami olyat tudnék elképelni,
mint Révfülöpön van a kikötő környékén. Vannak büfék (amik már
nálunk is megvannak), kellene egy-két játékterem (nem
nyerőgépekre gondolok, hanem csocsó, biliárd vagy flipper), lehetne
valami zenés szórakozóhely, ahol a preferált korosztály táncolni
tudna.
Ha jól tudom, van egy olyan kezdeményezés, ami egy part menti
sétány kialakítását célozta meg. Ezt nagyon gyorsan meg kellene
valósítani.
A kiválasztott célközönségünkhöz is alakított fesztiválok ide -
csábítása, pl. Siófokon nagyon látogatott és kedvelt a Jazz fesztivál,
de hallva a közgyűlésen a fantasztikus Irinyi Fúvós zenekarunkat,
akár komolyzenei fesztivált is lehetne szervezni. Már a közgyűlésen is
a háttérbeszélgetések kapcsán tettem egy felajánlást, amit most
megerősítek, hogy ha egy ilyen rendezvényt idehoznánk, ahol esetleg
vendégzenekarok is fellépnek, akkor a rendezvény idejére térítés-
mentesen az egyesület rendelkezésére bocsátom nyaralónkat elszállá-
solás céljából, és ha szükséges, akkor a szervezési feladatokban is
szívesen kiveszem a részem.
Jó lenne egy helyi buszjáraton is gondolkozni, hogy a vasúttal vagy
busszal érkezőknek is megkönnyíthessük a helyi mozgást.
Jó, hogy van egy olyan szervezet, ami rengeteget tesz és tehet a
településért és ez által a mi vállalkozásunkért.

– Köszönöm az interjút, sikeres szezont kívánunk!

JÁNKA ANIKÓ

Turisztikai rovat
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AGYKONTROLL GYERMEKEKNEK

A kis létszámú (maximum 15 fős), játékos programú tanfolyamo-
kon a felnőtt kurzus anyagának első felét tanítjuk.
A tanfolyamot végzett gyerekek gyorsabban és hatékonyab-
ban tanulnak. Magabiztosabbak, határozottabbak lesznek,
kiegyensúlyozottabbá, egészségesebbé válnak és védettebbé a
negatív hatásokkal szemben.
Sok, tanfolyamot végzett gyerek a sport területén is kamatoztatta már
a tanultakat, és edzőik számára hihetetlennek tűnő fejlődést értek el.
A gyerekek szokásaikat is megtanulják uralni, erőfeszítés nélkül el
tudnak hagyni rossz szokásokat (pl. körömrágás, lustaság, rendet-
lenség), és kialakíthatnak hasznos, új, jó szokásokat.
De lássuk, mit tapasztalnak, és hogy vélekednek maguk a gyerekek: 
„Volt olyan nap, amikor nyolc ötöst hoztam. Ezt is persze az
Agykontrollnak köszönhetem.”
„Amióta jártam erre a tanfolyamra és gyakorlom az ott tanultakat,
sokkal jobban alszom, és azóta egyszer sem voltam beteg.”
„Jose Silva módszere nagyon sokat ér! Azt kívánom, tudja meg az
egész Föld, hogy mi fán terem az Agykontroll! Csajok és srácok!
Papák és mamák! Gyertek, érdemes!”

10–14  ÉVESEKNEK
Időpont: 2015. március 21–22. 9–17 óráig
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont
(8184 Balatonfűzfő, Sportpálya területe)

Díj: 19 500 Ft 
15 000 Ft (VÁCISZ kötődésű jelentkezőknek)

Oktató: Hoffer Éva
T.: 06-20/410-0709
hoffer.eva@mailbox.hu

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás:
Kontics Ferencné 06-30/604-6241 info@balatoncsillagvizsgalo.hu

A tanfolyamon a szülők is jelen lehetnek!

Ismét lesz színház a Művelődési Központban!

Nem mintha eddig nem akartuk volna, csak hát az a fránya költség-
vetés…
Mostantól viszont a veszprémi Petőfi Színházzal kötött együttműkö-
dési megállapodás eredményeképpen lehetőség nyílik arra, hogy a
fűzfői közönség ismét itthon láthassa a jobbnál jobb darabokat. A
jegyárakat igyekeztünk úgy megállapítani, hogy – a korábbiakkal
ellentétben – többé-kevésbé fedezze a kiadásokat, mégse terhelje
nagyon az érdeklődők pénztárcáját. Különféle kedvezményeket is
kínálunk, lehetőség lesz bérlet vásárlására, illetve elővételi jegyked-
vezményre. Bővebb információkért keressék az intézmény dolgozóit.
Az első félévben 3 előadást tervezünk, reményeink szerint táblás ház
előtt.

GRÓF TIBOR

IGAZGATÓ

Kínálatunk:

2015. március 27. 18 óra. Tréfából jeles!
Két felvonás Rejtő Jenő bohózataiból.
Főszereplők: Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai-díjas, Kiváló és Érde-
mes művész, Trokán Anna, Szeles József
Jegyár: 1200 Ft (helyszínen), 1000 Ft (elővételben)

2015. április Az élet muzsikusai
Két felvonásban az öreg mixer meséli el találkozásait az operett klasz-
szikusaival.
Jegyár: 1200 Ft (helyszínen), 1000 Ft (elővételben)

2015. május Gyilkosság a Nikében!
Interaktív bűnügyi játék, amelyben a közönség is szereplővé válik…
Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen), 1200 Ft (elővételben)
A jegyár tartalmaz egy könnyű tavaszi vacsorát is.

A három előadásra szóló bérlet ára: 2500 Ft

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a leendő első osztályoso-
kat a bemutatóval egybekötött „SULIOVI”,
avagy nemsokára gyermekünk iskolás lesz című
fűzfősuli programra.

Óvodásprogram: 
14.30–14.50  Óvodások szállítása külön busszal az iskolába
15.00– Köszöntő, alkotói pályázat eredményhirdetése
15.05–15.15  Iskola-bemutató
15.15–16.00  Tanulj, zenélj, sportolj az Irinyiben! – játékos foglalko-
zások
16.05–16.30  Szórakozzunk együtt! – zenés, táncos bemutató
16.30–17.00  Uzsonna

Szülői program:
7.45–10.00  Nyílt órák megtekintése az alsó tagozatban
16.05–16.30  Szórakozzunk együtt! – zenés, táncos bemutató
16.30–17.00  Interaktív iskola-bemutató Polyák István igazgatóval 

A SULIOVI ideje: 2015. március 11.
A SULIOVI helye: Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
A.M.I (Irinyi út 2.)

Várjuk Önöket szeretettel, ismerjék meg intézményünket,
legyünk a továbbiakban partnerek! 

POLYÁK ISTVÁN

IGAZGATÓ
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Szanyi Szilvia önkormányzati képviselő lemondása
Tisztelt Fűzfőiek! 
Az idei évben elkezdtem képviselői fogadó-
órákat tartani. A tobrukiak által elmondott
problémákat ígéretemhez híven itt az újság-
ban és a januári testületi ülésen is elmond-
tam, ahol a „hangulatjavító” témakör ötletei,
javaslatai közé kerültek.
Februári fogadóórám a Gyártelepen volt. Itt
sajnos már jóval kisebb érdeklődés volt.
Gyöngyösi Miklós keresett meg azzal a népi
kezdeményezésével, hogy álljunk ki a fűzfői
uszoda mellett, mert ha megépül a veszpré-
mi, akkor ez itt be fog zárni. Elmondtam
neki, hogy testületi ülésen én is ezt javasol-
tam, hogy vegyük fel napirendi pontként és
úgy mint maga a település álljunk ki mellet-
te, mert az 4500 embert jelent, míg a 200
db-os internetes  aláírásgyűjtése mögött

nincs akkora társadalmi támogatás, de saj-
nos a testület úgy ítélte meg, hogy mivel
nincs írásos előterjesztés, nem alkalmas a
tárgyalásra, illetve nem lenne jó politikailag
szembemenni Veszprémmel.
Véleményem szerint, ha nem állunk ki a tele-
pülésünk érdekei mellett, akkor mindig félre
fognak söpörni bennünket! Lajkó Frigyestől
is, mint a helyi FIDESZ elnökétől kértem,
hogy ezzel kapcsolatban lobbizzon a város
érdekei mellett, de sajnos erre konkrét ígére-
tet nem kaptam.
Lukácsi Tibor özvegye keresett meg egy
nagyon kedves felajánlással! Olvasta a városi
tornacsarnokkal kapcsolatos cikkemet, és
elmondta, hogy pénzzel sajnos nem tudja
segíteni a megvalósulását – mert neki is
anyagi problémái vannak –, de felajánlott

egy értékes vázát, hogy értékesítsük, és
annak árát tegyük hozzá az önrészhez.
Megint bebizonyosodott, hogy mindig az
ad, akinek a legkevesebb van! Sajnos ebből a
létesítményből már nem lesz semmi, ezért
visszautasítottam a felajánlást!
Köszönöm azoknak a bizalmát, akik rám
szavaztak, de sajnos nem tudom tovább vál-
lalni a képviseletüket! 
Az okokról 2015. március 16-án 17 órakor a
Közösségi Házban tartott fórumomon beszá-
molok, ahova szeretettel várom Önöket!

SZANYI SZILVIA

VOLT KÉPVISELŐ

Lajkó Frigyes úrnak szerkesztőségünk fel -
ajánlja a reagálás lehetőségét.

Sportolók köszöntése
Az idén is folytatódott a hagyomány, váro-
sunk vezetése köszöntötte a kiváló eredmé-
nyeket elérő sportolókat. Marton Béla polgár-
mester úr köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
nemcsak a most elismerésben részesültek,
hanem minden sportoló gyermek és fiatal
eredménytől függetlenül nyertes, hisz a sport
által nemcsak testi, hanem szellemi, lelki fejlő-
désük is biztosítva van, és további jó eredmé-
nyekre, kitartásra buzdította a fiatalokat. 

Kiss Maja, a Balatonalmádi Nippon Dojo
Egyesület tagja
Európa Bajnokságon bronzérmet, csapatban
ezüstérmet szerzett. Gyermek ifjúsági világ-
bajnokságon bronzérmes.
Kiss Márkó országos és nemzetközi verse-
nyeken dobogós helyezéseket szerzett.
Edző: Rézmüves Miklós

Balaton Vízilabda Klub válogatott játékosai:
Holubecz Barnabás, Pongrácz Flórián, Pászti Zalán
Tehetséges játékosok:
Bendicsek Bálint, Nagy Dominik
Edző: Kerekes Csongor

Úszó diákolimpia megyei I. helyezettjei
gyorsváltóban: Buda Bence, Gáspár Áron,
Ormai Bendegúz, Klemecz Attila
Edző: Csomai Vera

BS Fűzfő Vitorlás Klub
Veenstra Csenge, Optimist ifjúsági hajóosz-

tály Országos Bajnokság I. helyezett
Margitics Botond, 470-es hajóosztály OB II.
helyezett
Mohos Gábor–Molnár Veronika, kalóz hajó-
osztály OB II. helyezett
A klub elnöke: Snieder József

FAK kosárlabda U13-as csapata megyei
korosztályos bajnokságot nyert.
Csapattagok: Bertalan Boglárka, Grzybovsky
Ádám, Gáspár Áron, Vasas Márk, Koós Kolos,
Menyhárt Ákos, Ticz Balázs,  Buda Bence,
Vadas Gergő, Szőczi Dávid, Szabóki Luca,
Németh Mátyás, Ormai Bendegúz.
A bajnokság legjobb játékosa: Menyhárt Ákos  
A csapat edzője: Busch Péter
Megyei kosár diákolimpián ez a csapat a III.
korcsoportban szerezte meg a dobogós
helyet, ahol csapattag volt még Glück Emilián
Edző: Csala Márton

FAK labdarúgó felnőtt csapata megyei
bajnokság bronzérem, Magyar Kupa megyei
harmadik hely, a téli felkészülési tornát
veretlenül megnyerték Füreden
Csapattagok: Radnai Gábor, Varga Tamás,
Szántó Csaba, Polgár István, Nyári Dániel,
Pavelka Béla, Humli Péter, Pál Gábor, Farkas
Attila, Espár Csaba, Szabó Patrik, Hardy Zoltán,
László Gábor, Stein Zoltán, Stein Balázs, Vati
Gergő, Gál Krisztián, Sipos Martin, Szalai
László, Magyari Gábor, Heidinger Renátó 
Edző: Horváth Ferenc

U-14-es labdarúgó csapat a megyei baj-
nokság Keleti csoportjának 3. helyezettje
Csapattagok: Pálinkás Arnold, Király Artúr,
Menyhárt Ákos, Menyhárt Bence, Kelemen
Zsolt, Bollók Dominik, Bendicsek Bálint,
Csivincsik Olivér, Varga Bálint, Varga Bence,
Sulák Ferenc Mihály, Zics Erik, Grzybovsky
Ádám Bálint, Kányai Attila Mátyás, Goór
Richárd, Szántó Szabolcs
Kelemen Zsolt az U-14 korosztályos
megyei bajnokságban 60 góllal gólkirály lett
Edzők: Vati Gergő, Csarmasz Gyula

Természetbarát szakosztály:
Horváth István szakosztályvezető, vízi és
gyalogos túravezető
Lipták Pál vezetőségi tag, gyalogos túravezető

Öveges Iskola kosárlabda csapata
Megyei döntő: II. hely, Szeiberling kupa: II.
hely, Öveges Gála: II. hely + különdíj,
Zánka, kollégiumok területi döntője: III. hely
A csapat játékosai: Kósa Roxána, Shenek
Lívia, Kiss Zoltán, Jáki Péter, Kálmán
István, Kemény Olivér, Libinyi Martin,
Nagy Marcell, Tujder Tamás, Nyeste Dávid,
Janicsek Márk
Edző: Soós Imre

Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

SZERKESZTŐSÉG
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Veszprém Kupa – Füredi csoport

Labdarúgó csapatunk 2015. január 11. és
2015. február 22. között felkészülési tornán
vett részt.

Eredmények
FAK–Badacsonytomaji SE. 5:2 (2:2) 
Góllövőink: Gál Krisztián (3), Polgár
István, Pallaga István
Nemesvámos LSE–FAK 1:3 (0:0)
Góllövőink: Humli Péter (2), Gál Krisztián
FAK–Tótvázsonyi SE 3:1 (2:1)
Góllövőink: Gebei Richárd, Pavelka Béla,
Sipos Martin

Balatonalmádi SE–FAK 0:1 (0:0)
Góllövő: Varga Tamás
FAK–Alsóörs SE 3:2 (3:0) Góllövőink:
Mód Ádám, Polgár István, Gál Krisztián
Csopak FC–FAK 2:5 (2:1)
Góllövőink: Szántó Csaba (11-esből), Majer
Bence (öngól), Sipos Martin, Gebei Richárd (2)

Az edző, Horváth Ferenc véleménye a
felkészülési tornáról: Nagyban segítette a
bajnokságra való felkészülésünket ez a
torna, kipróbálhattam különböző taktikai
elemeket és a nálunk lévő próbajátékosokat.
Mivel nincs télen használható labdarúgó
pályánk, a Füreden játszott mérkőzések és

edzések nagyban szolgálták felkészülésün-
ket a tavaszi idényre. Játékosaim hozzáállásá-
val elégedett vagyok.

Érkező játékosok: Gebei Richárd (Tardos
FC), az ottani bajnokság gólkirálya, Kakas
József, az NB I-es Videoton nevelése,
Ausztriából igazoltuk vissza, Szántó Gyula,
fűzfői nevelésű, Litérről igazoltuk.

Úgy gondolom, hogy ezzel a megerősödött
kerettel bátran kezdhetjük a tavaszi idényt.
Hajrá, Fűzfő!

HORVÁTH FERENC

Labdarúgás

Szakosztályunk 2015. január 30-án tartotta évzáró-évnyitó összejö-
vetelét a fűzfőgyártelepi Művelődési Központban.
Rendezvényünket megtisztelte Tóth János, a Fűzfői Atlétikai Klub
elnöke, valamint Béres Istvánné, a Fűzfői Hírlap főszerkesztője.
A jelenlévők köszöntése után az MTSZ igazgatójának, Győri Tamás
Józsefnek a köszöntő levelét olvastam fel. A Magyar Természetjáró
Szövetség vezetősége nevében köszönte meg, hogy az elmúlt évben
tagjai között üdvözölhette tagtársainkat, akik ezzel is kifejezésre jutat-
ták bizalmukat irántuk. Kérte, maradjunk továbbra is velük! Sporttársi
üdvözlettel kívánt ezúton is túraélményekben gazdag új esztendőt!
Beszámolómat azzal kezdtem, hogy egy újabb sikeres évről számol-
hatok be, hisz minden évünk bizonytalan volt, hogy hogyan tovább,
milyen lehetőségeink lesznek terveink megvalósításához.
Túratervünket sikeresen teljesítettük, ugyanakkor a betervezettnél
több túranapot értünk el, kerültek be újabb túrák, melyek kiegészí-
tették programunkat.
A tavalyi évben 72 túranapunk volt 1391 fő részvételével.
Lebonyolítottunk 4 buszos túrát, illetve 1 kerékpáros túrát. 

Túráink jó hangulatban zajlottak, erre a legjobb példa a táci és antal-
fai túra.
Túratervünket úgy állítottuk össze, hogy mindenki megtalálja az
egészségének, erőnlétének megfelelő kikapcsolódást. Így lehetőség
lesz 10 km alatti túratávok, 10-15 km közötti, és mivel még van rá
igény, a 20-25 km-es túratávok megtételére is. Szeretnénk továbbra is
buszos túrákat szervezni, és igény szerint kerékpáros túrát is.
Gazdálkodásunkról pár szót.  Már többször említettük, hogy az éves
tagdíj nem elég a működésünk fedezetére. Nagyon takarékos költségve-
téssel gazdálkodunk. Bevételünket a tagdíjon kívül a buszos kirándulá-
sokon beadott hozzájárulások adják, melyek megteremtik a lehetőségét
az évzáróink megtartásához. Mivel nem vagyunk önálló szervezet, így
meg van kötve a kezünk. Lehetőségünk eléggé korlátozott. Sajnos, az
egyesület elvesztette a személyi jövedelemadó 1% fogadásának lehetősé-
gét, így jövőre már ez a lehetőség sem áll fenn részünkre. Ugyanakkor
segítve működésünket, kaptunk több buszos túrára lehetőséget.
A tagságunk létszáma 2014-ben 75 fő volt: nyugdíjas 67 fő, aktív
dolgozó 5 fő, gyermek, ifjúsági korú 3 fő. 

Évzáró-évnyitó a Természetbarát szakosztálynál

Felnőtt 
17. forduló: március 8. 13:30 óra Peremarton SC Berhida–FAK 
18. forduló: március 14. 13:30 óra FAK–Várpalotai BSK 
19. forduló: március 21. 14:00 óra Herendi Porcelán SK–FAK 
20. forduló: március 28. 14:00 óra FAK–TIAC VSE 
21. forduló: április 4. 16:00 óra Devecser SE–FAK 
22. forduló: április 11. 16:00 óra FAK–Gyulafirátót SE 
23. forduló: április 18. 16:00 óra FAK–Péti MTE 
24. forduló: április 25. 16:00 óra FAK–PV Öskü FC 
25. forduló: május 2. 16:30 óra FAK–Ugod SE 
26. forduló: május 9. 16:30 óra Alsóörs SE–FAK 
27. forduló: május 16. 16:30 óra FAK–Sümeg VSE 
28. forduló: május 23. 17:00 óra Úrkút SK–FAK 
29. forduló: május 30. 17:00 óra FAK–Balatonalmádi SE 
30. forduló: június 6. 17:00 óra Csetény SE–FAK 

Ifjúsági
17. forduló: március 8. 11:30 óra Peremarton SC Berhida–FAK 
18. forduló: március 14. 11:30 óra FAK–Várpalotai BSK 
19. forduló: március 21. 12:00 óra Herendi Porcelán SK–FAK 
20. forduló: március 28. 12:00 óra FAK–TIAC VSE 
21. forduló: április 4. 14:00 óra Devecser SE–FAK 
22. forduló: április 11. 14:00 óra FAK–Gyulafirátót SE 
23. forduló: április 18. 14:00 óra FAK–Péti MTE 
24. forduló: április 25. 14:00 óra FAK–PV Öskü FC 
25. forduló: május 2. 14:30 óra FAK–Ugod SE 
26. forduló: május 9. 14:30 óra Alsóörs SE–FAK 
27. forduló: május 16. 14:30 óra FAK–Sümeg VSE 
28. forduló: május 23. 15:00 óra Úrkút SK–FAK 
29. forduló: május 30. 15:00 óra FAK–Balatonalmádi SE 
30. forduló: június 6. 15:00 óra Csetény SE–FAK 

A 2014/2015-ös bajnokság 2015-ös ta vaszi sorsolása
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A szakosztály munkáját 3 fős vezetőség koordinálja. Segítséget adnak
hozzá túravezetőink és aktivistáink, akik a rendszeres megbeszélése-
inken is részt vesznek. 
Aktív túravezetőink száma 7 fő. Ebből ketten társadalmi túravezető-
ként segítik munkánkat. Aktív túravezetőinknél 2 fő más egyesület-
nél is tag, és vezet túrát.
Szeretnénk, ha többen bekapcsolódnának a rendezvények szervezésé-
be, lebonyolításába, új ötletekkel a közösség hasznára lehetnének.
Havi túratervünk megjelenik a Fűzfői Hírlapban is, de sajnos az
embereket nehéz megmozgatni. A legnagyobb érdeklődés az éjszakai
körtúrát kísérte. 
2014 nyarán felavattuk a Turista Bázispontot. Ennek megálmodója
és szervezője Gyuricza László sporttársunk volt. Így megteremtődött
a lehetősége egy állandó találkozási, kiindulási pontnak, mely egyben
a Fűzfői Körtúra induló és érkező pontja is. Felavatással egybe esett a
XV. körtúra megtartása. 
A szentantalfai kulcsos ház 2015. évben is várja a túrázókat, pihenni
vágyókat. 

Kiemelt, hagyományos túráink 2015-ben: Zoltay emléktúra, Nemere
József emléktúra, Téltemető túra, Fűzfői körtúra, Fűzfői éjszakai körtúra.
Mivel Balatonfűzfő idén ünnepli várossá válásának 15. évfordulóját,
így ennek jegyében zajlik majd mind a két körtúra.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Budai Árpád vállalkozótól
100 000 Ft támogatást kaptunk, amit a szakosztály működéséhez
ajánlott fel. Köszönöm a tagság nevében is az adományt!
Rendezvényeink és gazdálkodásunk tekintetében megszoktuk a
nehézségeket, de továbbra is azon vagyunk, hogy a saját elvárásainknak
meg tudjunk felelni, hagyományainkat megőrizzük és tovább vigyük.
Köszönöm a túravezetők lelkes munkáját és túratársaink segítségét! 
Rendezvényünket fellépésükkel színesítették a fűzfői ,,Palánták”
bajor sörtáncukkal és ukrán táncukkal. Varga József dalénekes előadá-
sa csak fokozta a jó hangulatot. Az érdekes TOTÓ-val, tombolasor-
solással, jó zenével és tánccal zárult az este.
Szeretettel várunk mindenkit programjainkra és a szentantalfai kulcsos
házunkba.

HORVÁTH ISTVÁN SZAKOSZTÁLY VEZETŐ

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály március havi túraterve
• Március 14. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völgy–Aszófő 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István
• Március 21. Hárskút–Ráktanya–Mester-hajag–Halomány-
hegy–Kálvária–Bakonybél 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.10 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Március 28. Ábrahámhegy–Salföldi kolostorrom–Salföld–Ábra-
hámhegy 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: polgár Benjamin

• Április 6. Balatonarács–Koloska-völgy–Sándorhegy–Lóczy-bar-
lang–Balatonfüred 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 9 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Április 11. Bakonybél–Gerence-völgy–Molnár-kút-árok–Gyilkos-
tó–Gerence-fogadó– Bakonybél 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.20 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál

Fontos! A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig
alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni
a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629
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Megyei győzelem – kosárlabda B33
2015. január utolsó hétvégéjén, Tapolcán
rendezték meg a Veszprém megyei diák -

olimpiák történetének első B33 versenyét.
Magyar országon 2013-ban már világbaj-
nokságot is rendeztek a kosárlabda ezen
műfajából, és mostanra eljutottunk az isko-
lák közötti versengésig. A játék lényege nem
változott. A már ismert utcai kosárlabdázást
(street ball) – melyet 3-3 ellen játszanak fél
pályára – hozták be úgymond a terembe. A
szabályok megegyeznek a „normál” kosár-
labdázás szabályaival. 
A csapatokat három csoportba sorsolták össze,
ahol körmérkőzésekkel döntötték el egymás
között a helyezéseket. Minden csoport első

helyén végző csapat egy újabb csoportba
került, ahol újabb körmérkőzések következtek.
Az Irinyi csapata (Ormai Bendegúz, Menyhárt
Ákos, Grzybovsky Ádám, Ticz Balázs) a cso-
portból három győzelemmel első helyen jutott
tovább. A végső sorrendet eldöntő két össze -
csapást is megnyerve 11 csapatot megelőzve
megnyerték a megyei bajnokságot. 
Az országos selejtezőt április 1-jén Zala eger -
szegen, a városi sportcsarnokban rendezik. 
Köszönjük a bíztatást, a szurkolást!

CSALA MÁRTON/TESTNEVELŐ, EDZŐ

Pályaavató

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ezúton szeretettel meghívja az érdeklődő fűzfői polgárokat,
a 2015. március 30-án 14.00 órakor tartandó műfüves pályaavató ünnepségére.

POLYÁK ISTVÁN

Jó tanulónk, jó sportolónk
Ez a kedves, szerény diák, akit most bemuta-
tok, a Balatonfűzfői Hírlap 2013-as naptá-
rában a januári oldalon szerepelt. Akkor
még ötödikes volt, most hetedik osztályos:
Grzybovsky Ádám. 
Ádám óvodás kora óta sportol, két sportág-
ban is jeleskedik évek óta, számos szép ered-
ményt hozott iskolánknak. A labdarúgást
másodikos korában kezdte, s ma is ezt a
sportot imádja a legjobban. A sport lendüle-
tessége, taktikája, izgalma fogta meg annak
idején és tartja fogva a mai napig is. Ha tehe-
ti, a televízióban is szívesen nézi a meccse-
ket. Hetente két alkalommal egy-egy órában
jár edzésre és hétvégeken a meccsekre. A csa-
pat biztos középhátvédje. Nagyon büszke a
tavalyi eredményükre, amely a megyei baj-
nokság keleti csoportjában a 3. helyezés volt. 

A másik sportága a kosárlabda. Harmadikos
volt, amikor elkezdte az aktív kosarazást, s
tehetségét látva, rögtön a FAK edzésein talál-
ta magát. Hetente kétszer másfél órát edz, és
ehhez hozzájönnek a meccsek. A csapat osz-
lopos tagjaként az U–13-as korcsoportban
megyei bajnok volt, s ez év januárjában street
ball-ban szintén első helyezést ért el.

Az élete a sport, még a szabadidejét is kosa-
razással, focival, korcsolyázással, kerékpáro-
zással, snowboardozással tölti. Azért a szá-
mítógépes játékokra is hagy némi időt.
A tanulást sem hanyagolja el, kitűnő bizo-
nyítványát napi, rendszeres tanulással éri el,
edzés előtt és edzés után is tanul. Szerinte a
sport segíti a tanulást, fejleszti a gondolko-
dást, rendszerességet visz az ember életébe.
Nagyon fontosnak véli, hogy egy sportoló jó
tanuló is legyen. 
Tervei között szerepel, hogy esetleg építész
vagy gépész lesz, s a sportolást is szeretné
folytatni az általános iskola után.  
Gratulálunk eredményeihez, sok kitartást
kívánunk céljai eléréséhez!

HORVÁTH IRÉN

BIP-es tábor
A Bázisiskolai program Életpálya-építés
elem utolsó programjával lezárult intézmé-
nyünkben a Bázisiskolai Projekt.  A prog-
ram keretében 28 tanuló 2 kísérő tanárral
táborozhatott 3 napot Alsómocsoládon. 
Néhány napra kiszakadhattunk a hagyomá-
nyos tanulás mindennapjaiból.
Megismerkedhettünk a Baranya megyei kis-
település mesebeli múltjával, festői környeze-

tével, értékekben gazdag jelenével.  Interaktív
foglalkozás keretében tanulmányoztuk a
vizek, erdők, bányák kincseit. Megtanultuk a
Foucault inga és a napóra működési elvét. A
legnagyobb sikerű foglalkozás a „rejtély szo-
bából” való kijutás volt. A gyerekek kreativi-
tásukra, gyakorlati tapasztalataikra, egyéni
logikájukra építve csak együttműködve fejt-
hették meg a kijutáshoz szükséges kódot.

Közös séták, csoportos feladatmegoldások,
versenyek keretében ismerkedtünk a telepü-
lés földrajzi és kulturális értékeivel.
Órákat barangoltunk Bikalon, ahol a közép-
kor világába csöppentünk. A kor jellemző
mesterségeinek műhelyeiben jártunk (pék,
kovács, fazekas, kosárfonó, szabó), a fiúk
kipróbálták, milyen „nehéz” volt katonának
lenni, hogy lehet ügyes kardforgatóvá válni.
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A hagyományokhoz híven idén is megtartot-
ta farsangolását az Öveges Iskola
Kollégiuma. Februárban jelmezes diákok jár-

ták Fűzfőgyártelep utcáit a halloweeni felvo-
nuláshoz hasonlóan. Elsősorban kilencedi-
kes diákjaink várták izgatottan, hogy bemu-
tathassák, milyen ötleteket találtak ki ez
alkalomból. A körséta után ugyanis a kollégi-
um klubhelyiségében is bemutatkoztak társa-
ik előtt. A profi felkonferálást Szekér Liza
(10. g) és Ferenczi Dominik (9. h) bonyolí-
totta le. A felhőtlen, gyermeki játék korát
idézte fel két ovis kislány, akiket a Batman
című filmből ismert gonosztevő Jokerek
követtek. Megtisztelt bennünket jelenlétük-
kel Shrek és Fiona hercegnő is, őket
Superman söpörte le a színpadról. A fiúk is

kivették részüket, hárman a maffia tagjainak
öltöztek be. A jó hangulat és a vidám lakoma
fokozása érdekében fánk helyett zsíros
kenyérrel, frissen sütött gofrival és palacsin-
tával, valamint teával kínálták a nevelőtaná-
rok lelkes diákjainkat. Természetesen nem
maradhatott tánc és zene nélkül az este, a
mulatság 21 óráig tartott a kollégiumban
megszervezett diszkóban.

LÉGRÁDI CSILLA

NEVELŐTANÁR

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Itt a farsang…

Kedvenceim az idézetek, melyeket soha nem
tudok nélkülözni írásaim során.
,,Csak a jellem és a tudás találkozása adja a
ma gasabb értelemben vett embert.” gr. Kle -
belsberg Kunó
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre (FÖDTBK) a Civilek napja
keretében 2015. február 3-án tartotta össze-

jövetelét. ,,Rendhagyó történelemórán”
vehettek részt a vendégek. A Don-kanyar-
ban elesett hőseinkre emlékeztünk.
Makra Ernőné Jutka köszöntötte a meghí-
vott vendégeket, majd Zempléni Miklós:
Honvédeink sírkeresztjére című versét adta
elő M. Mészáros Éva ,,öregdiák”, M.
Mészáros Éva Tavasz című versét Kiss

Ferenc, a Támasz Idősek Otthona lakója sza-
valta el mély átéléssel.
Egy fantasztikus ember, Mártha Mihály
Tibor tanár úr, Fényeslitke polgármestere és
egyben a ,,Don menti Magyar Hadisírok
Gondozására” Alapítvány elnöke tartott
képanyaggal összekötött beszámolót. Kitárt
szívvel mutatta be az elesett hősök sírhelyeit

Civilek napja a hajdani Klebelsberg-iskolában

Szavalóversenyen vettek részt az Öveges diákok
A Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási
Szakközépiskola idén február 17-én szervez-
te meg egykori pedagógusuk tiszteletére a
Nyakas János versmondó versenyt középis-
kolások részére. A vetélkedő nemcsak főhaj-
tás egykori tudós tanáruk emléke előtt,
hanem egyúttal az iskola célja a magyar iro-
dalmi hagyományok ápolása. A jelentkezők-
nek éppen ezért egy szabadon választott
magyar költő mellett egy kortárs író versével
is készülniük kellett. Húsz diák mérettette
meg magát a megye különböző iskoláiból. A

fűzfői Öveges Iskola Kollégiumából Bujáki
Patrik (10. i) és Pócsik Zsófia (14. a) indult a
versenyen. A résztvevők sorrendjét sorsolás-
sal határozták meg, így nagy volt az izgalom.
Szebbnél szebb verseket és szavalásokat hall-
hattunk, kiváló technikákkal és átadással.
A rendezvény jól szervezett volt, a résztvevő
diákok beleélték magukat a versekbe.
Nagyon jól éreztem magam, úgy érzem, jól
sikerült elmondanom a verseket. Ha jövőre
is megrendezik, szívesen részt vennék rajta –
tette hozzá Bujáki Patrik.

A középiskola által létrehozott alapítvány-
nak köszönhetően az első három helyezett
pénzjutalomban, a különdíjasok könyv-
utalványban részesülhettek. Kollégistáink
csodás élményekkel gazdagodtak, szereplé-
sük elismeréseként egy-egy oklevelet is
kaptak.

LÉGRÁDI CSILLA

NEVELŐTANÁR

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Kisállatokat és lovakat simogattunk.  Név
szerint ismerkedtünk meg a lovagi játékok-
ban, színházi előadásokban szereplő lovakkal.
Esténként a csapatok „beszámoltak” a nap
élményeiről, és a szerzett ismereteikről vetél-
kedő, TOTO formájában számot is adtak.
Csapatépítő játékokban vettek részt.
A tanulók így értékelték a tábort: „Annyira
tetszett, hogy erre nincs kifejezés.” (Senek
Lívia Hajnalka 10. c) „Jól éreztem magam…,
szívesen visszajönnék, jók voltak a feladatok,

de volt bennük kihívás is.” (Csiszár Benjamin
Botond 10. f ) „Élménydús és nagyon szóra-
koztató volt.” (Németh Tamás 10. f )
A kihasznált lehetőségeknek, a jó csapatnak,
a kényelmes körülményeknek köszönhetően
nagyon jó hangulatban, kellemes légkörben,
nagyon hasznosan telt a téli tábor minden
napja.

CSEH ANDREA

TANÁR



20. oldal 2015. március

fotók segítségével. Kutatásokat végeznek,
hogy ismertté váljanak a hősök temetési
helyei.
A tíznapos zarándokút keretében elhelyez-
ték a megemlékezés virágait a boldorevkai és
a rudkinói I. és II. Magyar Katonai temetők-
ben.
Ezután bemutatta a 2500 fős települését,
Fényeslitkét.
A következő előadó Szűcs György volt, a
Dorogi Ipartestület és az Országos Fémipari
Ipartestület elnöke. ,,Civilek szerepe egy
munkaadói érdekképviselet és egy szakmai
érdekképviselet vezetője szemével” című elő-
adását hallgathattuk meg.
Bemutatta a Dorogi Ipartestületet, ami már
92 éve működik, a Dorogon és térségében

található települések iparos, kereskedő és
szabadfoglalkozásúak összefogásával alakult.
Minden évben megrendeznek egy kiállítást,
mely az idén március 21-én lesz a Dorogi
Testület szervezésében, ahol kézműves
napokat szerveznek nagyon sok meghívott
vendéggel. Itt a kézművesek bemutatják ter-
mékeiket, alkotásaikat, egyben meg is lehet
majd vásárolni a termékeket.
A balatonfűzfői kézművesek közül a
FÖDTBK-val kötött együttműködési megál-
lapodásuk keretében öten kaptak meghívást.
Fenyvesiné Varga Judit fafaragó és gyöngyfűző,
Kaics Julianna szalma-, csuhé- és vesszőfonó,
Kiss Ferenc gobelinhímző, M. Mészáros Éva
amatőr festő és Varga Jánosné gépi- és kézi
hímző vesz részt a kiállításon.

Előadása után Makra Ernőné Jutka vette át a
szót, és lelkesen beszélt az iskolai, egyházi és
helytörténeti kutatásaik eredményeiről és a
folyton bővülő kiállításukról. A FÖDTBK
a városrész épített és szellemi, kulturális
örökségének megóvásáért és a hajdani
Klebelsberg-iskola értékmentesítéséért dol-
gozik.
Számtalan segítséget kaptak Kovács Sándor
igazgató úrtól (Veszprém, Dózsa György
iskola) és Hidegkuti Konstantintól.
Ezen munkákhoz állami, önkormányzati
segítségre is szüksége van a ,,csapatnak”. 

A civil szervezetek részéről hozzászólásában
Kovács Attila református lelkipásztor hang-
súlyozta – idézve a bibliát is –, hogy a közös-
ségépítés, a lélekébresztő munka nem hiába-
való. 
Örömmel hallott a jó együttműködésekről,
az „adott szó” létjogosultságáról, a „jellem és
tudás” egyidejűségéről és a „hazaszeretet”
fontosságáról  – igazolva a rendezvény tuda-
tosságát az előadókkal.

Hagyományok megőrzése mindenek előtt.

HEGYI ILONA

Február a farsangok hava, így a mi életünkben is a farsangi mulatsá-
gunk játszotta a fő szerepet. Szerencsés dátumot sikerült választani,
ugyanis pénteken, 13-án jöttünk össze a klubhelyiségünkben, ahol a
város polgármestere, Marton Béla úr is megjelent, megtisztelte kis
közösségünket. A hagyománnyá vált összejövetelünkön nyolc klub-
tag vállalkozott beöltözésre, hogy ezzel emelje a farsangunk színvo-
nalát, mosolyra derítse a többi klubtagot. Volt cigány házaspárunk,
indiai lány, pingvin, varázsló, mexikói utcazenész, Piroska kis kosará-
val és egy kéményseprőnk. A jelmezesek egyenként mutatkoztak be
társaink nem kis derültségére. A batyus rendezvényünket tombola-
sorsolással tovább színesítettük, végül kellemes zene mellett beszél-
tük meg dolgainkat, majd táncra is perdültünk. Sajnos ezen az össze-

jövetelünkön a megszokottnál kevesebben jelentek meg, ugyanis a
járvány a klubtagjainkat sem kímélte.
Február 24-én volt a Bakony és Balaton Keleti kapuja LEADER
HACS szervezésében a „Minden közösségnek vannak értékei” mikro
konferencia és helyi termék bemutató. Ide kaptunk felkérést, hogy
asszonyaink különböző házi sütemények készítésével mutassák be
sajátos ízeiket. Öt asszonyunk (Aradi Ervinné, Balázs Lászlóné, Gróf
Györgyné, Volent Jánosné, Zitek Ferencné) vállalkozott e nemes fel-
adatra. A készített süteményekkel és személyes jelenlétünkkel járul-
tunk hozzá a konferencia sikeréhez.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

,,Csebszalto” nyugdíjasklub
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Hazánkban az országos eseménysorozatot
2008 óta rendezik meg a keresztény egyhá-
zak és civil szervezetek széles körű összefo-
gásával, számtalan nagyváros, település,
közösség részvételével.
Településünkön idén első alkalommal egye-
sületünk szervezésében valósult meg e prog-
ram. Nem titkolt szándékunk, hogy ezt
évről-évre egyre több rendezvénnyel és lehe-
tőleg egyre nagyobb érdeklődés mellett ren-
dezzük meg.
Február 8–15. között négy program volt a
Házasság Hetének része, melyet az egyházak
és a Balatonalmádi Szociális Alap szol -
gáltatási Központ segítségével igyekeztünk
színessé és egyben tartalmassá tenni.
Ezúton is köszönetet mondunk dr. Kontrát
Károly államtitkár úrnak, hogy elvállalta a
rendezvény védnökségét.
Hálás szívvel gondolunk Szécsi Ferenc atyá-
ra és Steinbach József lelkipásztorra, akik kez-
deményezésünket felkarolták, és vállalták
kezdő és záró rendezvényünk megtartását.
Köszönettel tartozunk kulturális progra-
munk minden előadójának, akik énekükkel,
táncukkal, szavalatukkal, zongorajátékukkal
hozzájárultak a műsor sikeréhez. (A fellépés
sorrendjében: Baksa Kata, Bácsi Géza, Bácsi
Zita, Major Bence, Maróti Lili, Varga Áron).
Itt külön szólnunk kell Steinbach püspök
úrról, aki a rendezvény vendége volt, és meg-

osztotta velünk a házasságról alkotott rend-
kívül értékes gondolatait.
Végül, de nem utolsósorban, köszönjük
Sajtos Ildikónak a családi támogatások rend-
szeréről tartott színvonalas, mindenre kiter-
jedő tájékoztatóját.
„A házasság hete olyan széles körű összefo-
gásra törekszik, mely gyakorlati példamuta-
tással, tudományos kutatások eredményei-
vel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá
a házasság örökkévaló értékét. Bátorít min-
den olyan helyi kezdeményezést, amely
hidat épít az adott közösség környezetében
élő házaspárok és családok felé, amely segíti
életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a
házasság mindennapi valóságáról, örömeiről
és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakor-
lati tanácsokkal ellátni a házasokat és háza-
sulandókat, valamint a teljes helyreállás

reményét ébren tartani azokban, akiknek a
kapcsolata válságban van, illetve valamilyen
ok miatt megszakadt.”, vallja az országos
szervező bizottság. Egyesületünk a maga
eszközeivel igyekezett e gondolatok jegyé -
ben összeállítani idei programját. A jövőben
azon leszünk, hogy ezt a szellemiséget meg-
tartva még több embert megszólítva népsze-
rűsítsük a házasság intézményét.

KISS ZSUZSANNA

ÖSSZEFOGÁSSAL FŰZFŐÉRT POLGÁRI

EGYESÜLET ELNÖKE

Házasság hete Balatonfűzfőn

Az interneten sokan megcsodálhatták egy saalfeldi család szokását,
amely már több mint 40 éve díszíti fel – csaknem tízezer – tojással az
almafájukat, aminek csodájára jár a világ.

Kissné Bakonyi Rita, Szabó Tünde és Papp Judit ösztönzésére mi,
balatonfűzfőiek is elindítottunk 2014-ben egy ilyen kezdeménye-
zést, aminek a végeredménye a fűzfőfürdői postahivatal előtti nyírfa
feldíszítése lett.
Sokan csatlakoztatok és az összefogás eredményéről beszámolt több
facebookos oldal is példaként említve Fűzfőt, többek között a Happy
Balaton és a Balatonikum oldal is.
Büszkeség tölt el, amikor azt látom, hogy ilyen nyitott, önzetlen, ked-
ves emberek élnek a településünkön, akiknek fontos, hogy másoknak
is örömet okozzanak!
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a hagyományterem-
téshez, remélem, idén még többen leszünk!

A tavaly leszedett tojásokat idén március 26-án, csütörtökön 17 órakor
tesszük fel a fára. Szeretettel várunk mindenkit, aki bekapcsolódna az
akciónkba! 

Az ezt követő napokban, ha kedvetek van tovább díszíteni, csak
rajta! Ott áll a fa a fűzfőfürdői posta mellett! És ha még le is fényké-
pezitek az új tojásokkal, és felteszitek a tojásos „szelfiket” az interne-
tes facebook oldalra, annak nagyon örülnénk és megköszönnénk! 

SZANYI SZILVIA

Tojásfa Balatonfűzfőn a Béke téri posta előtt
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Ezúton szeretnék pár sort megosztani
Önökkel egy régi hagyományokon alapuló
rendezvényről, bálról, amely nem oly rég zaj-
lott le a balatonfűzfői Közösségi Házban.
Az eseményt már időben, 2014 novemberé-
ben elkezdték szervezni a vezetőség tagjai,
hogy a kitűzött 2015. február 7-i napon
minden zökkenőmentesen menjen. A
Polgárőr Bál Balatonfűzfőn mindig egy
összetartó, családias rendezvény volt a lakos-
ság, a polgárőrök és a rendőrség tagjai
között, ahol mindenki felhőtlenül tudott
szórakozni, beszélgetni, felidézni a közös
szolgálatok eseményeit. Az idei bált is ennek
az érzéseknek az előcsalogatása végett szer-
veztük meg. A sokat emlegetett nap végre

elérkezett, mindenki felöltötte a legszebb
ruháját, és irány a bál, ahol nagyon finom
itallal kedveskedtünk a megjelenteknek,
majd mindenki elfoglalta a helyét, és már ott
is tartottunk, hogy a bált Marton Béla pol-
gármester úr és Lőrincz Gábor egyesületi
elnök megnyitotta. A megnyitást követően a
Conestoga Country tánccsoport kápráztatott
el minket, majd Baksa Kata népdalénekes
előadása következett. Ezután jött a minden
igényt kielégítő svédasztalos vacsora, majd
miután mindenki telepakolta a pocakot, jött
egy újabb mozgalmas előadás, a Balaton -
fűzfő Nosztalgia tánccsoport előadása.
Miután a résztvevők lábában már bent vol-
tak a ritmusok, a tombola húzásáig a zene-

kar húzta a talp alá valót. Elérkezett az est
egyik vidám és örömteli része, a tombolahú-
zás, ahol a rengeteg ajándék között remélhe-
tőleg mindenki sikeresen választotta meg a
szerencse számait. Ezután már csak a táncé, a
zenekaré volt a főszerep, és kifulladásig zaj-
lott a bál. Remélem, mindenki, aki elfogadta
a meghívásunkat, jól érezte magát, és sok
vidám pillanattal gazdagodott. Most, hogy
már lassan a zárszó következik, mindenképp
szeretném ily módon is megköszönni a tom-
bolatárgyakat a felajánlóknak, az egyesület
tagjainak az önzetlen segítséget, amit a
Balatonfűzfő Polgárőr Egyesületért tett. 

LŐRINCZ GÁBOR

Polgárőr bál

Béres Istvánné, a Balatonfűzfői Város védő
és Fürdő Egyesület elnöke és Papp Józsefné
– csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda
(Karcag) által létrehozott „A legszebb kony-
hakertek” – Magyar ország legszebb kony-
hakertjei országos  programhoz – meghirde-
ti a helyi „A legszebb konyhakertek”
című programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése
arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udva-
rán, kertjében alakítson ki konyhakertet,
gondozza azt, termesszen benne maga és csa-
ládja számára minél több konyhakerti zöld-
séget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: 
• az illető a programhoz önként kíván csat-
lakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára
megművelésre átengedett 
• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, föld-
területtel, ahol

• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket
termeszt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 10–50 m2

• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, szervezetek által

megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2015. április 30. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap
kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
• Előzetes telefonegyeztetés után a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőségében és
Papp Józsefnénál
Szerkesztőség: 06-20/925-4515
Papp Józsefné Encsi: 06-20/520-9428 

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek,
földterület tulajdonosa, vagy annak meg-
művelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szí-
vesen vesszünk fotók készítését a balkonról,
kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az
országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen
lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempont-
jai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/bal-

konon 5 edényben elhelyezett, 3 külön-
böző konyhakerti növény termesztése tör-
ténjen

2. A növények megválasztása szabadon
lehetséges, mindenki igényének megfele-
lően

3. A megművelt terület legyen ötletesen
kialakított, szép, megfelelően gondo-
zott, gyommentes, és egyben hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyez-
kedjen el

„A legszebb konyhakertek” program
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5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök
minősége megfelelő legyen

6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a nap-
rakészen, szabályosan vezetett Permete -
zési napló

7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio
módszerek alkalmazása, öntözésnél csa-
torna/esővíz használata, a madárbarát
kert kialakítása: található benne madár -
etető, madáritató, és madárodú. (A ker-
tet madárbaráttá lehet minősíteni – de
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon
található útmutatás alapján.)

8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél
több féle fűszer és gyógynövény találha-
tó.

Díjazás: Kategóriánként az első három
helyezés és indokolt esetben különdíjak oda-
ítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsoló-
dó „Magyarország legszebb konyhakert-
je” díjra történő jelölésre, minden kategória
első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri
által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: 
• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor

szobrászművész (Karcag), Munkácsy és
Magyar Örökség díjas, érdemes művész
alkotása

• Oklevél - Miniszteri aláírással, melyet az
Országos Eredményhirdetésen ünnepé-
lyes keretek között Dr. Fazekas Sándor

földművelésügyi miniszter úr ad át
Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal
(május 1–augusztus 15-ig) történik előzetes
időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: Várható időpontja:
2015. augusztus vége

Várjuk minden zöldség/gyümölcs ter-
mesztő kertművelő jelentkezését!

Balatonfűzfő, 2015. február 20. 

BÉRES ISTVÁNNÉ, PAPP JÓZSEFNÉ

2015. február 21-én tartották az Informatikai Oktatási
Konferencia 2015 rendezvényt, amelyen kollégánk, Tóth Lajos
Péter is részt vett.

Új trend az IoE (Internet of Everything), amit úgy fordítanak a
,,Tárgyak Internetje”. Arra számíthatunk, hogy 2020-ig az olyan esz-
közök, amelyet nem közvetlenül ember irányít, egyre nagyobb szám-
ban fognak kapcsolódni az interneten keresztül a Felhőbe és külde-
nek oda adatokat. Ezzel kapcsolatosan erősödik az adatbányászat
jelentősége (kb. 50 milliárd eszközre számítunk 2020-ig). Egy példa
az adatok ilyen típusú felhasználására. Egy liftet üzemeltető cég szen-
zorai minden adatot küldenek az összes felvonójáról a Felhőbe. Ha
meghibásodás van, akkor a diszpécser azonnal kap értesítést, és küldi
a szerelőt. Ezen kívül az összes adatot elemzhetik (adatbányászat).
Például a típushibák alapján a gyártás megváltoztatása lehetséges.
Egy adott liftnél is akadhat tipikus hiba. Ez esetben a várható meghi-
básodás megelőzhető karbantartással. Ez valószínűleg a használatból
eredő hibaok. Ez alapján áremelés vagy árcsökkentés várható a követ-
kező karbantartási időszakban. Várható az intelligencia megjelenése
és elterjedése is. Ezekhez kapcsolódik egy új fogalom: angolul Fog,
magyarul Köd a Felhő (Cloud) és az eszközök között. Ez a szenzo-
rokba közvetlenül nem építhető, mert összetett döntéseket igényel.
A Felhőben lehet, hogy túl messze van az intelligencia, a döntés kés-
leltetés/késlekedése így túl sok lehet. Kell a kettő közé valami. Az
adatok a Felhőben tárolódnak, a gyors döntés helyben, vagy a köd-
ben valósulhat meg.

Irányt váltott a Microsoft. Egy éve új vezető van a cég élén, aki más
szemléletet honosított meg. Több platformját szabaddá tett a vállalat
és igyekszik minden típusú eszköz kapcsolódását elősegíteni és minden
típusú eszközre, platformra fejleszteni. Ennek része például a kiterjesz-
tett lehetőség a Felhőben tárolásra az új Office-ban, illetve a tervezett
új operációs rendszer mobilra való ingyenes letöltése és az Office365,
amely 5+5 eszközre való ingyenes felhasználást biztosít az oktatásban.

Ehhez kapcsolódóan megújul a Cisco oktatási kínálata is. (Ennek
egyes részei iskolánkban is elérhetők.) Jönnek a Linuxos kurzusok,

de több más képzés is megújítás alatt van. A Packet Tracer szimuláci-
ós programcsomag mobil verziója már Androidon is elérhető. A
Linuxos tananyagok gyakorlatai nem szimulációban, hanem valódi
virtuális gépben futnak. Erős támogatást adnak a cég új eszközei az
érzékelők Felhőbe kötéséhez. Ezen belül a szoftveres támogatás IOx
rendszerré bővült. (A hagyományos saját operációs rendszer Linuxos
kiegészítését jelenti az ,,x”.)

Nagy kérdés a betöltetlen informatikai állások helyzete. Közel
10 000 fejlesztői, több mint 4000 rendszergazdai és 3000 körüli
Call centerbeli állás nincs betöltve. Ez utóbbira akár bölcsészeket is
felvesznek, de kell a B2-C1 szintű nyelvtudás, leginkább angol
és/vagy német nyelven.

Az informatikában sokkal több közép és felsőfokú végzettségű szak-
ember kell. Ezen a területen egy fejlesztő szakember ötször akkora
értéket tud előállítani, mit a győri Audi gyár egy összeszerelő mun-
kása. Ha az összes informatikai állást be tudnánk tölteni az ország-
ban, az annyi többletet hozhatna, mintha újabb két Audi gyárat épí-
tenének.

TÓTH LAJOS PÉTER INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

MÉZES JÓZSEF INTÉZMÉNYVEZETŐ

Az informatika fejlődésének irányai
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Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©
Ezzel a beszédes címmel alkotói pályázatot hirdet Balatonfűzfő város 15. évfordulójára a  Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv közösen.
A pályázatot három kategóriában írjuk ki, az értékes díjak átadása a 2015. augusztus 20-i ünnepi sorozat keretén belül lesz.
1. Felnőtt kategória: Fotó (legalább 2 MB), vagy PowerPoint bemutató városunkról
2. Középiskolás kategória: Maximum három perces kreatív film városunkról (CD-én, vagy DVD-én), készülhet bármely technikával, zenei

aláfestéssel vagy szövegalámondással
3. Általános iskolás kategória: alkotás (rajz A4, A3-as méret, bármely technikával vagy makett) városunkról

Beküldési határidő: 2015. július 20.
A beküldött pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A jeligés pályázatok mellé zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, címét, elérhetőségét
feltüntetni. Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőség, Művelődési Központ, I. emelet (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
fuzfohirlap@gmail.com
A kiírók fenntartják a jogot, az alkotások közzétételére, felhasználására.
Örökítsük meg a pillanatot, tegyük emlékezetessé városunk ünnepét! Munkára fel! Induljon az alkotás, a méltó örökség állítása!

BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE ÖBÖL TV SZERKESZTŐSÉGE

BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ BALÁZS GYULA ÜGYVEZETŐ

Adó 1%

Városvédő és Fürdő Egyesület
Tisztelt balatonfűzfői lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támo-
gassák az egyesületet.
Adószám: 18920594-1-19
Köszönjük!

BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

Balatonfűzfői Horgász Egyesület
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, támogassák egyesületünk
munkáját adójuk 1%-ával.
Adószám: 19901246-1-19
Köszönjük!

KONTICS FERENC ELNÖK

Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ)
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ismét tün -
tessék ki egyesületünket.
Adószám: 19382058-1-19
Köszönjük!

KONTICS FERENCNÉ ELNÖK

Kérjük, hogy ajánlják
fel adójuk 1%-át!
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Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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Márciusi rejtvény
A februári keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát
(Kerék Imre: Farsang)

Könyvet nyert: Pongrácz Istvánné és
Kelemen István balatonfűzfői olvasónk. 
Gratulálunk!

Március havi rejtvényünk egy versidézet. 

Beküldési határidő: 2015. március 27. 

A meg fejtést nyílt levelező lapon várjuk
(névvel, címmel, eset leg telefon számmal
ellát va). A levelezőlapra írják rá, hogy „rejt-
vény”.

Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.

Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a
kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de továbbra is
elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és épí-
tett környezetéről, valamint a városban zajló
életről, eddig maradéktalanul elértük.
Számos fotót jelentettünk meg saját lapunk-
ban, igazán értékes adatbázist létrehozva.
De továbbra is 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 pályázatra minden naptári évben folyama-

tosan, de legkésőbb 2015. december 5-ig a
szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett –
elektronikusan nem átszerkesztett, módosí-
tott – fotókat várjuk, a pályázó pontos ada-
tainak (név, lakcím, elérhetőség, húsz soros
bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek
pontos mérete: 4–6 MB legyen. A pályázat-
ban, kérjük, jelöljék meg azt a tíz képet,
amelyet a legjobbnak ítélik meg, a bekül-
dött, maximum hetven fotóból.
A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot
formál a beérkezett képek korlátlan felhasz-
nálására bármely kiadványában, illetve inter-

neten való megjelentetésre, a felvétel készí-
tője nevének feltüntetésével. A pályázó a
díjra beküldött képeket más pályázatban
nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a
fotók jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely
reklámozásához.
Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta!
Mentsék el a képeket, és küldjék el nekünk a
bemutatkozásukkal együtt! Várjuk a képe-
ket egész évben, folyamatosan! Köszönjük a
munkájukat abban a reményben, hogy sok
városlakó örülhet majd a szebbnél
szebb alkotásoknak.
Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com  
06-20/925-4515

A város fotósa – a fotós városa©
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TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra
88/428-838,

06-20/388-5411
Balatonfűzfő,

Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési
szolgáltatás!

E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu

Nyitva: H�P: 9�16, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

AKCIÓ!
Munkaszemüveg-lencsék

-30% kedvezménnyel

Nem volt még multifokális
szemüvege? Kipróbálná?

Most akciós áron megteheti!
-20% kedvezménnyel

Az akcióban résztvevõ lencse
Hoya-Amplitude 1,5 HVA lencse.

Az akcióról érdeklõdjön üzletünkben.
Az akció 2015. március 2-tõl március 31-ig tart.

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazet-

tázása
– 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: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék,
horgász felszerelés kapható

Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő
Horgász- és Ajándékboltban.

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

V: 8.00–19.00

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

Matematika korrepetálása általános iskolásoknak,
valamint angol nyelv kezdőtől közép haladóig minden

korosztálynak. Kérésre házhoz megyek.
Tel.: 06/70-615-2855

Hirdessen 2015-ben
Ön is a Balatonfűzfői Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon: 06-20/925-4515

Balatonfűzfőn, a víztoronynál belterületi, közműves, 1540 m2-es
telek eladó. Érdeklődni a 06-20/351-6650 telefonon.
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Farsang, farsang, farsang… Balaton nyugdíjasklub

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa




