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

A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár,
az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Márciusi előzetes

Hímző Műhely – műhelymunka
minden szerdán 13.30 órakor. 
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 15. 11 óra Városi ünnepség az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
emlékére.
Ünnepi beszédet tart Baranyai Tamás, a vesz-
prémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár igaz-
gatója. Ünnepi műsorral közreműködik Szen -
te Árpád Csaba előadóművész, a Szivárvány
óvoda, és az Irinyi Fúvószenekar. Az ünnep-
séget koszorúzás zárja. Helyszín Fűzfőgyár -
telep, ’56-os áldozatok emléktere

Március 16. 17. óra Programegyeztető a civil
szervezetek és egyesületek vezetőivel képvi-
selőivel a kiállító teremben.

Március 17. 17 óra Mi, Nők Filmklub
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár

Március 18. Városi Költészet napi szavaló-
verseny Elődöntő I. 9 óra Óvodás kategória,
13 óra Felsőtagozatos kategória, 16 óra
Felnőtt kategória

Március 18. 18 óra Civil Fórum- Tájékoz -
tató a Balatonfűzfőért Alapítvány pályá -
zatairól (Művelődési központ/Kiállítóterem)

Március 19. Városi Költészet napi szavaló-
verseny Elődöntő II. 13 óra Kisiskolás
kategória, 15 óra Középiskolás kategória

Március 20. 17 óra: 
Közmeghallgatás a Vágfalvi Ottó Műve -
lődési Központ és Könyvtár színházter-
mében

Március 23. 16 óra 
Tojásfa díszítés a BLTE szervezésében.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Posta melletti terület

Március 23. 15. 30 óra Kártya Klub

Március 23. 18 óra Új színházi évad/tavaszi
bérlet II. előadás Murray Schisgal: Szerelem,

Ó!- bohózat Jegyek elővételben 2.800.- Ft.
Jegyek a helyszínen, előadás előtt 3.500.- Ft
Jegyek és bérletek kaphatók a művelődési
központ irodájában (Balatonfűzfő- Fűzfő -
gyár telep, Bugyogóforrás u. 12.).
További információ: 88/451-056; 
muvkpfiuzfo@mkkfuzfo.hu

Március 21. FAK Természetbarát Szakosz -
tály túrája- Odvaskő- Gyilkos tó- Huszár -
okelő pusz ta; Táv: 8 km; Szint 200 m.
Találkozás Veszprém, Volán pu. Busz indul
Bakonybélbe 08.20 órakor Átszállás Od -
vaskőre Túravezető Papp István

Március 24. 18 óra Kézilabda legendák
Balatonfűzfőn Beszélgetés Iváncsik Gergővel
és Gulyás Péterrel az egykori kiváló válogatott
kézilabdázókkal Moderátor: Szendi Péter A
Belépés díjtalan, a jókedv garantált! (Műve -
lődési központ- tükörterem)

Március 28. FAK Természetbarát Szakosz -
tály túrája- Padragkút- Sárcsi-kút- Peres
–erdő- Tönkölyös- víznyelő- Úrkút Táv 15
km Találkozás Veszprém, Volán pu. Busz
indul 7.00 órakor Túravezető Horváth István

Áprilisi előzetes

Április 3. 15 óra: Szemétgyűjtés a Ba -
latonfűzfőért Alapítvány szervezésében

Április 3. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület - vezetőségi ülés.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 3. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja- új tagok bemutat -
kozása

Április 4. FAK Természetbarát Szakosz -
tály túrája- Hidegkút- Sárkány völgy- Nagy
mező- Balatonfüred Táv 10 km Szint 100 m
Találkozás Veszprém, Volán pu. Busz indul
7.00 órakor Túravezető Pappné Puskás
Valéria

Április 4. 15 óra: Előadó: Dr. Szepesi Péter
radiológus szakorvos, klasszikus home-
opata és természetgyógyász orvos. Címe:

Rákbetegek biológiai rehabilitációja, home-
opátiás kezelése, a németországi, eppen-
brunni Vita Natura Klinikán eltöltött
tapasztalatok alapján. Helyszín: Fűzfőfürdő,
Közösségi Ház.

Április 6. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja -
14 óra fogadóóra, 15 óra klubfoglalkozás.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház. 

Április 6. 17 óra Jókai Kézműves Klub-
klubfoglalkozás ÚJ HELYSZÍN! Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
emeleti kiselőadó terem

Április 7. 15 óra Balaton Nyugdíjasklub-
klubdélután, tavaszi munkák megbeszélése
(virágos ágyás rendbe tétele)

Április 7. 16 óra Csebszalto Nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás. Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 7. 17 óra Városi költészet napi
szavalóverseny Döntő és gálaműsor

Április 11. FAK Természetbarát Szak -
osztály túrája- Eplény- Kávás-földek- Ló -
kút- Széles- dűlő- Kávás-tető oldal- Eplény
Táv 12 km Találkozás Veszprém, Volán pu.
Busz indul 7.00 órakor Túravezető Horváth
István

Április 11. 10 órától Tojásfa kalandnap
túrával és sok játékkal a BLTE szer -
vezésében Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai iskola
és park

A programokat a

Szerkesztőségnek a Mű ve lő dési

Központ és Könyvtár adta!

A műsor- és időpont változtatás

jogát fenn   tartja! A prog ra mok ról

érdeklődjön a 88/451-056-os tele-

fonszámon.
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
2020. február 18-án tartotta soron következő testületi ülését,
ahol a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ma -
gyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 74. §-a
alapján titkos szavazással nem támogatta azt a javaslatot, hogy Lajkó
Frigyes képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré válassza. 
Kormányhivatal törvényességi felhívással élt ez ügyben, melyben
kötelezte a Testületet, hogy döntsön 45 napon belül.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bala -
tonfűzfő Városi Értéktár Bizottság munkáját megköszönte és a bi -
zottság tájékoztatóját tudomásul vette.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a Gál István, Gál Szabina, Orosz Katalin és az önkormány-
zat közötti megállapodás című napirendet leveszi a napirendek tárgya-
lása közül, és további egyeztetéseket kezdeményez az érintettekkel. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy

1. A Képviselő-testület a Balatoni Bob Kft. kérelmére előzetesen
támogatja a1498/224 helyrajzi számú ingatlan területéből, a kére-
lem szerinti területrész beépítésre szánt területté történő átsorolá-
sát annak megfelelően, hogy az előzetes tervekben bemutatott
kiszolgáló funkciójú létesítmények megvalósulhassanak.

2. Ennek érdekében árajánlatot kér be a településrendezési eszközök
módosítására.

3. A településrendezési eszközök 1. pont szerinti módosításának költ-
sége a kérelmezőt terheli.

4. A tervezett épületek településképi megjelenését, paramétereit a
főépítész – a végleges döntésig, a szerződés megkötése előtt – szak-
mai szempontok alapján véleményezi.

A Képviselő-testület a Balatoni Bob Kft. kérelmére a 029/4 hrsz-ú
önkormányzati ingatlant csereerdősítésre az alábbiak szerint biztosítja:
1. az ingatlant a jelenlegi zöldterületi övezetből átsorolni nem kívánja;
2. a csereerdősítés költsége és fenntartása a kérelmezőt terheli.
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti megállapodás meg-
kötésére.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatá-
rozta a településrendezési eszközök módosítását az alábbiak szerint:

1. HÉSZ módosítása a város területén telepíthető bázisállomások
elhelyezésének és a meglévő hírközlési berendezések teljesítményé-
nek korlátozására, egyszerűsített eljárásban;

2. Az 1. pont szerinti módosítás a környezetre várhatóan káros hatással
nem lesz, ezért a Képviselő-testület előzetesen nem tartja szükséges-
nek a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti külön környe-

zeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását.
Felhatalmazta a polgármestert az ajánlat szerint elkészített település-
tervezési szerződés aláírására.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Elfogadta a Balatonfűzfőért Alapítványnak az önkormányzat által

a civil szervezetek támogatására 2019. évben átadott pénzeszköz
felhasználásáról készített elszámolását, egyidejűleg hozzájárult,
hogy a Balatonfűzfőért Alapítvány az önkormányzat által a civil
szervezetek támogatására 2019. évben az Alapítványnak átadott,
de fel nem használt pénzmaradványát 256.385,- Ft-ot a civil szer-
veződések 2020. évi támogatására használja fel.

2. A 2020. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására terve-
zésre kerülő (civil alap) összeget átadja a Balatonfűzfőért Alapít -
vány részére. Felhatalmazta a polgármestert a pénzeszközátadásról
szóló megállapodás aláírására.

3. Felkéri a Balatonfűzfőért Alapítványt, hogy az 2. pont szerinti pén-
zeszköz felhasználásáról a Képviselő-testületet 2021. február 10.
napjáig tájékoztassa.

4. Köszönetét fejezte ki a Balatonfűzfőért Alapítványnak a civil alap
kezelésében végzett munkájáért.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy nyilvános pályázatot ír ki a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátására.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtár-
gyalta a Tobruk Strand előtti önkormányzati területen található
nyárfák kivágásával foglalkozó előterjesztést. 
A Képviselő-testület az élet-és vagyonbiztonság és a baleset-megelő-
zés messzemenő figyelembe vétele alapján jóváhagyta a szakértői
véleményben felsorolt nyárfák vegetációs időszak előtti kivágását. A
felmerülő költségek fedezetét az éves költségvetés jóváhagyása során
biztosítani szükséges.

Február 25-i és március 3-i testületi ülés tartalmát a következő
lapban fogjuk ismertetni.

A következő testületi ülés 2020. március 17-én 16 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2020. (02.18.) számú határozatával pályázatot írt ki a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására.
A pályázati felhívás Balatonfűzfő város honlapján, valamint a "Közigállás" állásportálon megtalálható. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 16. 
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be. 

Pályázat

TAVASZI ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a tavaszi zöldhulladék szál-
lítás az alábbi időpontokban lesz:
Március 25. (szerda)
Április 8. (szerda)
Szerda reggel 6 óráig kell a zöldhulladékot az ingatlan elé ki
helyezni.
Ebben az időszakban a nyaralótulajdonosok zöldhulladékát is
elszállítják.
A zsákokat a Közösségi Házban lehet átvenni.
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NYILVÁNOSSÁG, POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRÁK,
KÖZMEGHALLGATÁSOK
Március hónapban közmeghallgatást tervezek, ezért nem tartok
ebben a hónapban polgármesteri fogadóórát. A közmeghallgatás
napirendi pontjai tartalmazni fogják az elfogadott költségvetés
ismertetését, a szakorvosi rendelő, ügyeleti rendszert is.
Közmeghallgatás időpontja: 2020. március 20. 17 óra
Helyszíne: Fűzfőgyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színházterme
Kérem, jöjjenek el és tiszteljék meg a Testületet véleményükkel és
problémáikkal!

NAGYCÉTÉNYI FARSANG
Felvidéki testvérvárosunk éves kulturális programjára idén is meghív-
ta településünket. A közel 3 órás programon a térség néptáncosai,
énekesei léptek fel. Balatonfűzfői művészeti csoportjainknak nagy
sikere volt. Köszönöm nekik, hogy ilyen színvonalas előadással képvi-
selték településünket!

BUSZMEGÁLLÓK ÉPÍTÉSE
Az új buszmegállók hamarosan padokat is kapnak. A település kéré-
sére a régi buszmegállókból az egyik a Máma tetőre került, a másik a
71-es étterem melletti buszmegállóhelyhez. A régiek festése és takarí-
tása a tavasszal megtörténik.

FAKIVÁGÁSOK
A Tobruki strand parkolójában lévő fák életveszélyesekké váltak a
rosszul végzett gondozás, és a parkolások okozta sérülések miatt.
Márciusban megtörténik a kivágásuk. A szakember a helyszínre szer-
vezett lakossági fórumon tájékoztatta a megjelenteket az okokról. A
szakmai tájékoztatás oly mértékben sikeres volt, hogy az ott lévők
egyéb növényápolási tanácsokat is kaphattak. Az erdészek megígér-
ték, hogy segítsenek a visszatelepítendő facsemeték kiválasztásában.

GIRO D’ITALIA NEMZETKÖZI KERÉKPÁROS VERSENY
A május 11-i rendezvényre már jó előre érdemes felkészülni. Egyik
oldalról, mert ilyen nemzetközi verseny még egyszer nem megy át a
településünkön, a másik oldalról a kellemetlenségek elkerülése végett,
a 9 órától 13 óráig tartó útlezárásokra. Az útvonal Papkeszi felől érke-
zik, és Vörösberénynél fordul Veszprémnek, ahonnan Füred felé
megy tovább. Így ketté lesz vágva a település. Buszjáratok kimarad-
nak, és ha valaki időpontra megy valahova ezen a napon, akkor idő-
ben induljon el!

IN MEMORIAM
Több régi ismerősömet, barátomat temették el február hónapban.
Volt köztük olyan, aki gyermekoromhoz kötődik, hiszen a szüleim
barátai közé tartozott, és voltak olyanok, akik az én korosztályom és
gyermekeket, családot hagytak itt. Amikor betegséggel, halállal, bajjal
találkozik az ember, akkor gondolkodik el rajta, hogy mely dolgok is
azok, amelyek valójában fontosak az életben. Nyugodjanak békében, a
szeretteiknek pedig kívánok sok erőt a fájdalom feldolgozásához!
Március 27-én 15 órakor búcsúzhatunk el Tóth Jánostól a FAK volt elnö-
kétől is a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

„Az Élet olyan rövid, hogy nincs benne idő veszekedésre.., bocsánatkérés-
re.., megbánásra.., számonkérésre... Csak a szeretetre van idő.., és ha sza-
bad így kifejezni magam: csak egy pillanat van rá...“ / Mark Twain /

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
Decemberben egy tobruki fórumon ígéretet adtam, hogy felmérem a
lakosság véleményét a szakorvosi szolgáltatásról. Elkészült a gyártelepi
szakorvosi ellátással kapcsolatos felmérés elemzése. Negyven nyolcan
adták le véleményüket. Ebből 21 gyártelepi-, 15 fűzfőfürdői-,
11 tobruki lakos. Szalmássy-telepről nem kaptunk értékelést. 25 fő
65 év feletti, 14 fő 50-65 év közötti, 9 fő 30-50 év közötti volt. 30 év
alatti lakos nem mondta el a véleményét. A település többsége
továbbra is a Gyártelepen szeretné igénybe venni a szolgáltatásokat.
Azok, akik Almádit választanák, elsősorban Fűzfőfürdőn vagy
Tobrukban laknak. A gyártelepiek közül egy-két rendelés az, amit
Almádiban szívesebben vennének igénybe. A legtöbben a labor ellá-
tását értékelték. Bár az ellátás minőségénél nem az első helyen van, de
a legtöbb ötös minősítést (20 darabot) mégis a Labor kapta. A máso-
dik helyen 18 ötössel a gyógymasszázs vezet, és a harmadik a nőgyó-
gyászat, amely az ellátás minősítésére 17 ötöst kapott. A délutáni ren-
deléseket, és a korszerűsítést minden szakellátásban hiányolták. A
tömegközlekedés megoldását is kérték és liftet tartanának szükséges-
nek. A sebészet esetében az egy napos műtét lehetőségét, a nőgyógyá-
szaton az ultrahangos vizsgálatot hiányolják. Reumatológián a hosz-
szú várakozási időt sérelmezték. Szemészet nem üzemel a visszajelzé-
sek alapján. A fül-orr-gégészeten azt jelezték problémaként, hogy a
honlap nem a valóságot tükrözi. A fizikoterápia esetében víz alatti
UH lézert szeretnének. A gyógytorna esetében a terem méretét tart-
ják kicsinek. A felmérést elküldtem dr. Bujdosó László igazgató
úrnak. Újból leülünk, hogy mely területeken lehetne változtatni. Az
elmúlt beszélgetésünk eredményeként az épület mellett kijelölt egy
mozgáskorlátozott parkolót, melyet ezúton is köszönöm. 

Polgármesteri beszámoló

Felmérés száma Belgyó-
gyászat Sebészet Nőgyó-

gyászat Reumatológia Szemészet Fül-orr-
gégészet Röntgen Labor Fiziko-

terápia
Gyógy-

masszázs
Gyógy-
torna

Rendelési idő 3,71 3,14 3,50 2,07 2,31 2,90 3,29 4,14 3,93 4,14 3,75

Regisztráció 3,58 3,32 3,38 2,78 2,52 2,81 3,32 4,03 3,81 3,96 3,88

Felszereltség 2,67 3,25 3,22 2,67 2,35 3,07 2,34 3,58 2,79 3,60 3,48

Ellátás minősége 3,81 3,60 4,36 3,44 2,70 3,59 3,86 3,82 4,18 4,52 4,38
Várakozási idő 3,42 3,32 3,65 2,00 2,58 3,28 3,48 3,41 3,96 4,17 4,33

Fűzfőgyártelepen
szeretném ezt a 

szolgáltatást 
igénybe venni

28 23 25 27 26 28 26 34 32 30 31

Balatonalmádiban
szeretném ezt a 

szolgáltatást 
igénybe venni

10 13 6 14 12 13 13 9 7 5 5
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Először is szeretnék köszöntet mondani a hír-
lap szerkesztőségének a lehetőségért, hogy meg-
oszthatjuk Önökkel gondolatainkat. Remek
kezdeményezés részükről, hogy város közsze-
replői időről időre értékelhetik a mögöttük álló
időszakot, beszélhetnek a terveikről. 
Egyik képviselőtársam írja a maga bemutat-
kozó anyagában, hogy mint új képviselő csak

most szembesült azzal, mekkora tehertétel a képviselői munka, meny-
nyi időt visz el a családunktól, önmagunktól. Sorait olvasva aztán
elgondolkodtam a képviselői lét egész - nem tudok rá jobb szót mon-
dani - képtelenségéről. Hogy mennyi mindent várnak tőlünk a válasz-
tók és ehhez képest valójában mennyire csekély egy-egy képviselő
mozgástere. Hogy a döntéshozatalaink során hányszor vagyunk kény-

szerpályán, mert bizonyos kérdésekben egyszerűen nem lehet jó dön-
tést hozni. Hogy gyakorlatilag nem tudunk olyat tenni, ami közmeg-
elégedésre adna okot, mert minden döntésben ott rejlik valaki(k)nek
az érdeksérelme. És ami számomra a legfelfoghatatlanabb, közmege-
gyezést várnak olyan kérdésekben, melyekben teljesen nyilvánvalóan
másképp gondolkodunk. Úgy érzékelem, többek számára azt is nehéz
tudomásul venni, hogy a képviseleti demokráciában a települést érin-
tő kérdésekben nem egyszemélyi, hanem testületi döntések születnek.
És mivel – választói akaratból – ez a képviselőtestület meglehetősen
sokszínű lett, ezért a képviselői élet természetes velejárója, hogy a
döntéshozatal során viták, konfliktushelyzetek adódnak. Éppen ezért
értetlenül szemlélem, amikor bizonyos véleményformálók tőlem az
általam sok elemében vitatott polgármesteri program támogatását,
végrehajtását várják. Ha pedig történetesen ellenvéleményt, vagy

Képviselői bemutatkozás

Az önkormányzati választáson elért szavazatok alapján kértem fel a képviselőket, (Marton Béla 771, Erdősi Gábor 749, Keil Norbert 732 sza-
vazat) hogy írjanak a helyi újságba az önkormányzat munkájáról, valamint arról, hogy ők mivel járultak hozzá Balatonfűzfő fejlődéséhez. A
három képviselő beszámolóját mostani számunkban olvashatják. SZENDI PÉTER

Képviselői értékelő

Öt hónap elteltével kért fel a főszerkesztő úr,
hogy tekintsek vissza a választások óta eltelt
időszakra, értékelni az eltelt időszak mun -
káját, ebben a munkában a szerepvállalásomat,
és tekintsek előre, mit várok ettől az évtől.
Kilencedik képviselő-testületben kezd tem
meg a munkát, mint képviselő. Megkö szönöm
a választóknak, hogy bizalmat szavaztak, és a

közösség javára fordíthatom a tapasztalata imat, tudásomat.
Köszönöm feleségemnek, gyermekeimnek, unokámnak, hogy har-
madik évtizede elviselik az ez zel a feladattal járó terheket, a hétvégi
elfoglaltságokat, a nehezen tervezhető együtt töltött szabadidőt.  
Az önkormányzat elmúlt öt hónapja az „örökség” áttekintésével telt, és
a munka jelentős részét most is uralja. Szinte alig sikerült időt szakítani
előretekintésre. Ez persze rendjén is van, csak tiszta viszonyokra lehet
jövőt építeni.  Minden olyan adatot, információt átadtam, amivel előre
tudtam mozdítani a helyzetelemzést.  
Örülök, hogy az előző képviselő-testület által elkezdett fejlesztések
befejeződhetnek. A buszmegállók építése a vége felé halad, hamarosan
befejeződik a parti sétány melletti kerékpárút építése, a korábbi
testület által benyújtott nyertes pályázat után elkezdődhet a Fel -
sővillasor második ütemének az építése. A Városi Stadion kosárlabda
pályájához vezető járda térburkolatot kap. Az Árpád úti óvoda
eszközökkel bővülhet, a temetőben az új parcellák közötti közlekedő
útvonalak megújulhatnak. Szintén még az előző testület munkája
eredménye kapcsán akadálymentesítésre kerül a Közösségi Ház, a
vizesblokk felújításra kerül. A klímatudatosság erősítésére elnyert
pályázati összegből figyelemfelhívó kiadványok, rendezvények kerül-
hetnek megrendezésre.  Örülök, hogy a képviselő-testület a strandfe-
jlesztés pályázatát támogatta, a csúszda megújulhat. A fűzfőfürdői
háziorvosi rendelő közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkezdőd-
het a kivitelezés. Örülök annak, hogy több évvel ezelőtti kez -
deményezésem támogatásra talált a szomszéd városban és a felelős álla-
mi tervezők körében is. A sétány melletti kerékpárút nyomvonala a
partot követve folytatódik Almádi felé.
A Veszprém Megyei Főügyészség nem talált okot arra, hogy a volt Jókai
iskola értékesítésével kapcsolatban intézkedjen, semmi olyan tényre nem

bukkant, ami indokolná a közbenjárását. Az erre irányuló polgármesteri
megkeresést elutasította. A költségvetés készítése során számos
javaslatom lesz, amellyel a helyi közösségek támogatására teszek javasla-
tot, elsősorban a katolikus plébánia felújítását, a civil alap pályázati for-
rásainak növelését, a fejlesztési tartalék növelését több kiadási tétel
csökkentésével. Számos előterjesztésben nyújtottam segítséget a hozzám
forduló képviselőknek, a már engedéllyel rendelkező kereskedelmi
egység megvalósításának segítségére előterjesztést készítettem.
Munkát vállaltam mindkét bizottságban, melynek üléseire mindig
felkészülten megyek, a képviselő-testületi üléseken hiányzás nélkül
megjelentem. A fejlesztésekkel foglalkozó bizottság a belterületi utak
állapotát vizsgáló, a fejlesztésükre javaslatot tevő munkacsoport tag-
jaként javaslattal fogunk élni a felújítások, építések prioritására.
Képviselőtársaimmal számos informális beszélgetésen ismerjük meg a
település működését, az önkormányzati működés szabályait, sajátossá-
gait, a lehetőségeket, korlátokat. 
Az előttünk álló évtől azt várom, hogy az előző ciklus fejlesztési
munkálatait folytatva mielőbb elkezdődik a tervezés, forráskeresés,
forrásteremtés az elképzelésekre. Fejlesztési elképzeléseket sokat hallot-
tunk, a realitás talaján állókat támogatni fogom. Konkrét engedélyek,
tervek hiányában – a házi orvosi rendelő építésén kívül - a strandfe-
jlesztést várom.  A képviselői eskümben foglaltak szerint minden dön-
tésemmel a település érdekét képviselem ebben a ciklusban is.
Leginkább az értékeket hordozó rendezvényeket várom. Örülök az új,
értékes színházi évadnak, rendkívül örülök, hogy Balatonfűzfőn
nemzetközi érdeklődésre tartó oktatással kapcsolatos konferencia zaj-
lik évek óta. A Csillagvizsgáló rendkívül értékes, széles kört megszólító
kulturális kínálatát nagy kíváncsisággal követem.  Visszavárjuk Böjte
Csaba kórusát, a BALAKAT több rendezvényén az idén is részt tudok
venni talán. Várom a több évtizedes hagyományokkal rendelkező vízi
sport rendezvényeket, a tervezett öbölátúszást, a Szent István Kupa
versenyeit, a romkerti estéket. Olyan rendezvények rendezését
támogatom, amelyek által többek leszünk. 

MARTON BÉLA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Köszöntöm az olvasókat!
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éppen csak kérdéseket fogalmaz meg bármelyikünk azokkal kapcsola-
tosan, azonnal a lemondásunkat követelik. Néhány képviselőtársam-
mal lassan már nem tudunk úgy kiállni a nyilvánosság elé, hogy ne
kapnánk meg, hogy „csak hangulatot keltünk”, meg „öncélúan kötek-
szünk”. Természetesen erről szó sincs. Ellenben mindannyian rendkí-
vül fontosnak tartjuk a lakosság pontos, hiteles tájékoztatását a közös-
séget érintő ügyekben. Emiatt magam is kénytelen vagyok rendszere-
sen megszólalni bizonyos témákban, mert szinte mindennaposak az
egyoldalú, manipulatív, valótlan bejegyzések, nyilatkozatok egy-egy
közérdekű ügyben. Egyébiránt az előző önkormányzati ciklus egyik
legalapvetőbb hibájának is a kommunikáció elégtelenségét tartom. 
Ebben a ciklusban az egyik fő vállalásom éppen ezért az, hogy aktívab-
ban bekapcsolódok a lakosság tájékoztatásába, a hírlapban megjelenő
cikkeken túl a világháló használatán át egészen akár az általam kezde-
ményezett lakossági fórumokig. Az erre a ciklusra vonatkozó legfonto-
sabb alapelveimet már a választást követő reggelen megosztottam a
Facebook olvasóival. Most itt is leírom, hogy ugyan a polgármester
asszony elképzelései közül többel egyáltalán nem tudok azonosulni,
azokat jelenlegi formájukban nem tudom támogtani, viszont ezután is
megszavazok minden reális, valóban a település érdekét szolgáló javas-

latot. Ezt még annyival egészíteném ki, hogy hasonlóan akkurátus
módon és kritikusan fogom figyelni a polgármester asszony minden
ténykedését, ahogyan ő tette ezt hivatali elődjével kapcsolatosan a
választásokat megelőzően. Ő úgy fogalmazott az ősszel egy napirendi
vita kapcsán, hogy számára a legfontosabb a törvényes működés, nos
ezt a vállalását következetesen számon is fogom kérni rajta.
Elnézést kérek azoktól, akik a képviselői programom konkrétabb eleme-
ire is kíváncsiak lettek volna, de a szerkesztő úr egy oldalt engedélyezett,
azt a terjedelmet nem léphetem túl. Viszont a fenti gondolatokat fon-
tosabbnak, éreztem az elvégzendő feladatok lajstroma helyett. 
Arra kérem az Tisztelt Olvasókat, hogy továbbra is kövessék figyelem-
mel a városvezetők munkáját. Éljenek a modern technika adta lehetősé-
gekkel, nézzenek bele az ülések közvetítésébe, mert ezeknél jobb és hite-
lesebb képet aligha kaphatnának az itt folyó munkáról. Köszönöm, ha
megtisztelnek bizalmukkal és továbbra is megosztják velem a problémá-
ikat, kéréseiket és nem utolsó sorban az építő jellegű észrevételeiket,
mert bizony az ilyen jellegű felvetésekre is szüksége van a képviselőnek
a minőségibb munkavégzése érdekében. 

ERDŐSI GÁBOR

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal,
szavazataikkal. Ennek köszönhetően már több
mint négy hónapja települési képviselőként is
dolgozhatok Önökért. 
Életem nagy részét Balatonfűzfőn töltöttem,
konkrétan már 39 éve élek a „mi kis városunk-
ban”. Itt végeztem tanulmányaimat, ezen a szép
településen sportoltam, itt kezdtem el vállal-

kozni és itt alapítottam családot. Azok közé tartozok, akik nem tudják és
akarják ezt a települést elhagyni.    Család – Vállalkozás – Sportegyesület
- Önkormányzat. Ez mind különbözik, de mégis hasonló. A vállalkozás
megtanított logikusan gondolkodni, szervezni, becsülni, tervezni, álmo-
dozni, gazdálkodni, annak minden pozitív és negatív velejárójával. A
sport még gyermekkoromban megtanított csapatban dolgozni, küzdeni,
emberségre, nyerni, veszíteni, önkontrollra, becsületre és kitartásra. Az
iskola megtanított arra, hogy a tanulás a tudás milyen fontos életünk
egészében, nem csoda a mondás „a tudás hatalom”. A család megtanított
a tiszteletre, a fellelőségre, őszinteségre, önállóságra.  
Több mint húsz éve dolgozom saját vállalkozásomban, 2016-tól a
Fűzfői Atlétikai Klub elnökeként, és 2019 október 13.-tól önkor-
mányzati képviselőként. 
Az önkormányzati választásokon azért indultam, mert éreztem
magamban az erőt és elkötelezettséget, hogy tudásomat és tapasztala-
tomat városunk fejlődése érdekében kamatoztassam. Nem egyszerű
feladat, de nem lehetetlen. Amikor 2016-ban átvettem a FAK vezeté-
sét láttam magamban az alkotási vágyat a tanulási igényt, a kihívást. Az
ottani csapatommal igen eredményes munkát végeztünk, ami kézzel
fogható és bár bőven van még feladat és hibákat is vétünk, de akarunk
és teszünk is a fejlődés érdekében. Az önkormányzati képviselőség is
egy nehéz felelősségteljes feladat.  Igaz itt hat képviselő és egy polgár-
mester hozza a döntéseket. Minden embernek van saját elképzelése és
önálló látásmódja, személyisége, akarata. 
„Az önkormányzat egy több mint egymilliárdos vállalkozás” 

Ezért fontos a döntéseket megfelelően előkészíteni és logikus ésszerű
döntéseket hozni. Ebben a munkában csak egy vagyok a hétből. Azt
viszont megígérhetem, hogy minden döntésemet a közösség,
Balatonfűzfő lakosságának érdekében fogom meghozni. Éppen ezért
nyugodtan keressenek problémáikkal. 
Sok fontos feladat vár ránk. A „város” fejlesztése nem pár éves feladat

eredményeket ne várjanak egyik napról a másikra. A döntési mecha-
nizmus igen lassú, de a képviselők, ha akarnak, ezen tudnak változtat-
ni, ha megkövetelik a hivataltól is a vállalkozói látásmódot. Egyik leg-
fontosabb feladatomnak éreztem a vagyonhasznosító-városgondnok-
ság megreformálását. Ezen a téren érzem a legégetőbb változtatásokat,
ami a lakosság egészét érinti. Az első év mindenkinek a szárnybontoga-
tásról szól, de én eredményeket szeretnék és ezért mindent meg fogok
tenni. Azt vallom, hogy az önkormányzat gazdálkodása nagyon fon-
tos. Az elmúlt negyed évszázadban a város megszabadult majdnem
minden vagyonától. Az ingatlan eladásokat nem támogatom. A fejlő-
dés záloga a vagyon gyarapítása, ingatlanjaink bővítése, megfelelő
működtetése. A pályázatok folyamatos felkutatása, beadása, és nagyon
fontos a lobby tevékenység.  Problémák minden városrészben mások:
Gyártelepen a rendezetlenség, tisztaság, parkolási magatartás, közleke-
dés. Tobruk-Szalmástelep illegális szeméttelepek, utak állapota, vízel-
vezetők hiánya, ellátottság szűkülése. Fűzfőfürdő szilárd burkolatú
utak hiánya, csapadékvíz elvezetés, gondozatlanság. A város egészét
érintő legfőbb probléma a megfelelő kínálatú bevásárlóközpont, meg-
felelő orvosi ellátás biztosítása, csapadékvíz hálózat kiépítése, rende-
zetlenség, utak-járdák felújítása és építése, óvodák felújítása, városköz-
pont hiánya, tömegközlekedés helyijárat átgondolása, vaddisznók
elszaporodása. Minőségi szálláshely hiánya. Ezek a feladatok és sok
más feladat vár erre a testületre. 
„Tabuk nélkül”: az első hónapok alapján azt látom, elég nehezen csi-
szolódik a testület. Előtérbe kerültek régi sérelmek, sok a személyeske-
dés, ami rányomja a bélyegét a munkánkra.  Hiányzik a kompromisz-
szumkészség bizonyos esetekben, vannak, akik erőből politizálnak és
ezek összessége nem minden esetben a város érdekeit szolgálja. A meg-
választott képviselők a választók akaratának megfelelően kötelesek
együtt működni és a város fejlődése és a lakosság érdekében dolgozni.
„Én, … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyar -
országhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtar-
tom és másokkal is megtartatom; a képviselői/polgármesteri  tisztsé-
gemből eredő feladataimat a Balatonfűzfő fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”   

TISZTELETTEL: KEIL NORBERT

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Család – Vállalkozás – Sportegyesület - Önkormányzat
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Az orvosi ügyelet és szakrendelés jövője Balatonfűzfőn

Tájékoztató az orvosi ügyelet változásairól
Az orvosi ügyeleti rendszerben július elsejétől változás lesz. A fűzfői
háziorvosok kérelmének megfelelően, még 2019 tavaszán megvizs-
gáltuk az ügyeleti rendszer ellátásának kérdését. Ennek az lett a vég-
eredménye, hogy az országos központi ügyelethez való csatlakozásról
döntöttünk. A váltás előzményei közé tartozik, hogy az almádi ügye-
leti rendszer megszervezésében egy sor probléma mutatkozott,
melyek aztán konfliktusokat eredményeztek az ügyeletet ellátó házi-
orvosok és az ügyeleti beosztást készítő főorvos asszony között. A
képviselő-testület mindezeket figyelembe véve kezdeményezte az
almádi szakrendelővel kötött szerződés felbontását és egyúttal az
országos ügyeleti rendszerhez történő csatlakozást. Nemrégiben kap-
tuk meg a befogadó nyilatkozatot Veszprémből. Ez annyit jelent,
hogy egy rövid, két hónapos átmeneti időszakot követően 2020. júli-
us 1-től az ügyeletet Veszprémben látják el. Május és június hónapok-
ban az ügyeleti ellátás még Almádiban is fogadja a fűzfői és papkeszi
betegeket, ugyanakkor már Veszprém is felkészült a fogadásunkra,
tehát oda is lehet menni ellátást kérni. 
Felmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy mennyiben érint ez a válto-
zás bennünket, jó-e ez egyáltalán nekünk? Megítélésem szerint helyes
döntést hoztunk. Az országos ügyeleti rendszerhez történő csatlako-
zás egy sor előnnyel jár úgymint: 

- egy országosan szervezett rendszerhez kapcsolódunk, mely a telepü-
lések 70%-át látja el

- nem fordulhat elő, hogy valaki ellátás nélkül marad, mert egy ügye-
letre beosztott háziorvos például megtagadja a munka felvételét

- Veszprémben az ügyeletet ellátó orvosok közül az egyik mindig
gyermekgyógyász, nem kell tehát felnőttekre specializálódott szak-
orvosnak csecsemőket ellátni

- az ügyelet közvetlenül a sürgősségi osztály mellett található, tehát
amennyiben komolyabb gond mutatkozik (törésgyanú, erősen vérző
seb stb.), úgy azonnal a sürgősségen szakszerű ellátást kap a beteg

-  az előbbiek okán sokkal jobban felszerelt az ügyelet, sok orvos diag-
nosztikai eszköz (röntgen, ct, labor) is rendelkezésre áll, amik
Almádiban nem voltak.

- a nagyobb és gyakoribb járatszám miatt jobb, könnyebb Veszprém
megközelítése azok számára, akiknek nincs saját gépkocsijuk

Tájékoztató a rendelőintézetről
Ahogy már több fórumon is elhangzott, ismételten szeretném alá-
húzni, hogy a helyi szakrendelések megszervezése, ellátása, finanszí-
rozása NEM önkormányzati feladat. Mint ahogy annak megítélése
sem, hogy az egyes szakellátások a megfelelő módon működnek-e
Balatonfűzfőn. Arra ott vannak a szakmai felügyeleti szervek. Az a
tény, hogy ezt a mindenkori képviselő-testületek kiemelt feladatuk-
nak tekintették és immár két évtizede anyagilag is hozzájárulnak a
járóbeteg szakellátás működtetéséhez, ez egy becsülendő gesztus. Ez
az elmúlt évek gyakorlata szerint évi 6 millió forintot jelentett. A
járóbeteg szakellátáson kívül az önkormányzat a rendelőintézetben
bérel helyiséget a fogorvosi, valamint Rimay doktor úr háziorvosi
rendelése számára. A lakossági fórum összehívásának egyik apropója
az volt, hogy egy Tobrukban tartott lakossági fórumon sok kritika
érte a szakellátás színvonalát. Akkor ott olyan szakmai kérdéseket sze-
geztek nekünk, melyekre szerencsésebb, ha az érintett válaszol. A
megfogalmazódott észrevételek a következők voltak: 
- leharcolt épület, műszerpark 
- szakemberhiány
- rendelési idő rövidsége
- várólisták hosszúsága
- kommunikációs gondok: telefonos elérhetetlenség, tájékoztatás

hiánya

Dr. Bujdosó László válaszában elmondta, hogy
- Valóban az épület és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nem tudja

felvenni a versenyt az újonnan épült almádi rendelőintézettel.
Hiába nyújtottak be több pályázatot is épületfelújításra, eszköz-
parkfejlesztésre, mint magánrendelő ezidáig egyik pályázatukhoz
sem nyertek forrást. Viszont saját forrásból rendbe hozták a tetőze-
tet, az emeleti mosdókat. A patika, valamint Rimay doktor úr ren-
delője is az épület megújításának része. Hamarosan kialakításra
kerül egy mozgáskorlátozottak részére szolgáló parkoló, továbbá
részükre egy további korlát is fel lesz szerelve a lépcsőknél. A
Hivatallal most készítjük elő azt a javaslatot, mely szerint a helyi
rendelőintézet, mint speciális egészségügyi szolgáltató mentesülne
az iparűzési adó megfizetése alól, ugyanakkor az így felszabaduló
többletforrást – szerződés szerint – a műszerpark fejlesztésére (pl. új
diagnosztikai eszközök beszerzésére) kellene fordítania.

- A szakemberhiány felvetésre a következő volt a doktor úr válasza: az
egészségügy országos problémája a szakemberhiány, ez alól Fűzfő
sem tudja kivonni magát. Jelenleg csak a szemészeti ellátás nem
megoldott, de arra is folyamatosan keresik a megfelelő szakembert.
A többi szakrendelést ellátó orvos több éve praktizáló, szakmailag
elismert munkatárs. 

A rendelési idő kapcsán elmondta, hogy akkora óraszámban adnak
rendelést, amekkora mértékben ahhoz központi forrást kapnak. Sőt,
az egészségbiztosítás még a meglévő óraszámokat sem finanszírozza
le rendesen, emiatt kell az önkormányzat segítsége. Az egyes szakren-
delési időhöz központilag hozzárendelt betegszámot (ez az un. tvk)
így is túlteljesítik. 

2020. február 5-én lakossági fórumot tartottunk a szakorvosi
rendelő illetve a központi ügyelet tárgyában a művelődési ház-
ban. A fórum vendége dr. Bujdosó László főorvos úr volt, aki a
rendelőintézet egyik tulajdonosa és egyben szakmai vezetője is.
Korábbi ígéretemhez híven, az alábbiakban röviden ismertetem a
fórumon elhangzottakat.
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A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati hírei – Civil Alap támogatások, 
visszatérítendő támogatás

- A várólisták kapcsán elhangzott, hogy jellemzően még mindig rövi-
debbek ezek, mint a környék bármelyik más szolgáltatójánál.
Egyedül a reumatológia az a szakterület, ahol kicsit hosszabb a váró-
lista. De itt a doktornő nagyon akkurátus, lelkiismeretes munkát
végez. Kisgyermeke van, s betegsége esetén sincs, aki helyettesítse. 

- A kommunikáció terén valóban van fejlődni valójuk. Valamilyen
megoldást ki fognak találni a telefonos ügyeletre, mert az eddigi
rendszer nem működött megfelelően. Több képviselőtársam java-
solta, hogy fix időben kellene ezt az ügyeletet ellátni, mondjuk reg-
gel 8 és 10 óra között lehetne időpontot foglalni egy megadott tele-
fonszámon. Én a honlap megújítását kértem a doktor úrtól, mert a
világhálón nincs aktualizálva egy sor információ. Jó lenne egy olyan
alkalmazás is, melynek segítségével a beteg online tudna időpontot
foglalni. Továbbá a honlapon naprakész információval tudnák a
lakosságot tájékoztatni az esetleges rendelési idő/szabadság változá-
sairól. Kértük továbbá, hogy a rendelésekkel kapcsolatos mindenne-
mű tájékoztatást írjanak ki a bejáratra is, ne kelljen a beteg, idős
embereknek az emeletre elzarándokolniuk emiatt. Jó példával szol-
gálhat e téren a világháló, ahol egyre gyakrabban látni, hogy az ilyen

jellegű információkat lefényképezik és megosztják egymással az
emberek. 

Összességében a résztvevők elégedettek voltak a hallottakkal, nem is
igen tettek fel kérdéseket a rendelőintézet működtetésével kapcsolat-
ban. Viszont többen a résztvevők közül nemtetszésüket fejezték ki a
hírlapban megjelent kérdőívvel kapcsolatosan, melytől néhány képvi-
selőtársammal már korábban elhatárolódtunk. Úgy látszik, nemcsak
nekünk, de az átlag hírlapolvasóknak is feltűnt a polgármester
asszony által jegyzett kérdőív szakszerűtlensége, túlzott egyoldalúsá-
ga. További komoly kérdéseket vet fel, hogy vajon ki és milyen mód-
szerrel kívánja feldolgozni a beérkező válaszokat, s abból le lehet-e, le
szabad-e vonni egyáltalán bárminemű következtetést a rendelőintézet
jövőjével kapcsolatosan. A fórum hozzászólói egyöntetűen a helyi
szakrendelések megtartása mellett foglaltak állást. Ez megerősített
azon nézetemben, hogy továbbra is biztosítani kell a rendelőintézet
támogatását, természetesen az önkormányzat anyagi lehetőségeihez
mérten. 

ERDŐSI GÁBOR

KÉPVISELŐ

Egy munkával és programokkal teli 2019-es év után, a Bala -
tonfűzfőért Alapítvány kurátorai újult erővel és az előző évek pályá-
zataiból levont tapasztalatokkal indultak neki a 2020-as évnek.
Január végén, egy újabb civil fórumot követően, sor került a 2020-as
pályázati koncepció megalkotására és Képviselő Testület elé terjeszté-
sére. A KT 2020. február 19-i döntése alapján 2020. évben is a
Balatonfűzfőért Alapítvány kezeli Balatonfűzfő Város Önkormány-
zatának Civil Alapját, pályázatokat ír ki és pályázat útján támogatáso-
kat ad a helyi civileknek. A testületi ülés utáni napon a Kuratórium
kidolgozta a pályázati felhívásokat és adatlapokat, hogy március 1-től
a balatonfűzfői civilek elkezdhessék a 30 napos felkészülést az első
pályázatok benyújtásáig.
Az alábbiakban olvasható a 2020. március 1-én megjelenő pályázati
felhívások rövid kivonata.
A Balatonfűzfőért Alapítvány 2020. évi pályázati felhívásai, Bala -
tonfűzfő Város Önkormányzata Civil Alapjának felhasználásával
1. Rendezvények támogatása
1.1 Helyi érdekeltségű rendezvény esetén: (Rendezvény I.)

Támogatási összeg: Max. 100.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás
1.2 Turisztikai vonzerőt képviselő, a város ismertségét gazdagító ren-

dezvény esetén: (Rendezvény II.) Támogatási összeg: Max.
400.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás

A programok témája sport, egészségmegőrzés, kultúra, hagyomá-
nyőrzés, értékfeltárás és -őrzés, környezetvédelem lehet.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.03.31., az elbírálás
határideje: 2020.04.22.
A Balatonfűzfőért Alapítvány 2020. évi pályázati felhívása vissza-
térítendő támogatás biztosítására
1.)TAO támogatásban részesülő sportegyesületek támogatása
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, 2020-2021 évre
TAO sportfejlesztési programmal rendelkező sportegyesület, szak-
osztály

Támogatási összeg: A jóváhagyott sportfejlesztési program alapján
lehívható TAO Utánpótlás nevelési támogatás max. 10 %-a lehet,
szakosztályonként max. 1,5 M Ft. 
Visszafizetés határideje: 2021. január 31.

2.) Vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati fejlesztéseinek
támogatása
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása
fejlesztését célzó támogatási szerződéssel rendelkező vállalkozás,
egyéni vállalkozó
Támogatási összeg: A támogatási szerződésben/határozatban
megítélt támogatás max. 20 %-a lehet, max. 1,5 M Ft. 
Visszafizetés határideje: A folyósítástól számított egy év.

3.) Civil szervezetek, egyesületek, egyházak pályázati fejlesztései-
nek támogatása
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, pályázati fej-
lesztést megvalósító civil szervezet, egyház
Támogatási összeg: A támogatási szerződésben/határozatban
megítélt támogatás max. 10 %-a lehet, max. 1,5 M Ft. 
Visszafizetés határideje: A folyósítástól számított egy év.

4.) Vállalkozások, egyéni vállalkozók saját finanszírozású fejlesz-
téseinek támogatása
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása
fejlesztését saját forrásból finanszírozó vállalkozás, egyéni vállal-
kozó
Támogatási összeg: Max. 500e Ft. 
Visszafizetés határideje: A folyósítástól számított két év.

A pályázatok benyújtása 2020.03.10-től legkésőbb 2020.12.01-ig
lehetséges!

***
A részletes pályázati felhívások és adatlapok letölthetők Balatonfűzfő
Város és a Balatonfűzfőért Alapítvány honlapjáról, illetve átvehetők a
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Szomorúan tudatom váro-
sunk lakosságával, sportsze-
rető közösségével, hogy
Tóth János, Janika életének
88. évében méltósággal vi -
selt rövid betegség után
elhunyt. 1932-ben született.
Egyetemi tanulmányai után
1957-ben került Balaton -
fűzfőre. Azóta itt élt, tagja a
Fűzfői Atlétikai Klubnak. 

Három sportágban: kosárlab-
da, labdarúgás és tenisz volt
játékosa a klubnak. Rövid

ideig volt a teniszezők edzője, de maradandót a Kosárlabda
Szakosztálynál alkotott, ahol 1961-től 1979-ig a férfi csapat edzéseit
irányította, és kizárólag hazai nevelésű játékosokból az NB II. 5.
helyéig vezette a csapatát. Ő rendezte meg először a Kosárlabda
Balaton Kupát, amelyet még sok követett. Évek során nemzetközi
versennyé nőtte ki magát. Ez volt hosszú ideig településünk legrango-
sabb sporteseménye. 
1964-től 1980-ig a FAK elnökhelyetteseként dolgozott, miközben a
Veszprém Megyei Kosárlabda Szövetség elnöki tisztét is betöltötte.

1991-től a FAK ügyvezető elnöke, a Veszprém Megyei Kosárlabda
Szövetség örökös elnöke, 1993-tól a Tenisz Szakosztály vezetője.
2010-től az egyesület elnöke lett. Több könyvben foglalta össze az
életét szinte teljesen betöltő egyesület történetét, és megírta
„Balatonfűzfő sportéletének története”című átfogó művet. A város
sportbizottságában több cikluson keresztül dolgozott külső tagként,
tagja volt a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztő bizottságának. 
Több kitüntetéssel ismerték el munkáját. 1976-ban a Magyar Sport
Érdemérem bronz fokozatát, 1992-ben a Magyar Kosárlabdasportért
bronz emlékplakettét kapta. A város sportéletének egyik legkiemelke-
dőbb alakja volt. 2001-ben Balatonfűzfőért kitüntető címet kapta. Éle -
tében a sport, az ifjúság nevelése mindig meghatározó szerepet játszott.
Sokszor és sok helyütt hangoztatta a FAK alapszabályában levő jelmon-
datot: „Az összetartás ad erőt”. Személyes hitvallása volt: „Hiszem és val-
lom, hogy az ifjúság nevelésében a sport a jellemformálásnak, az ember-
ré válásnak leghatékonyabb és nélkülözhetetlen eszköze.” Mindenki
csak Janika néven ismerte, így szólítottuk. Tanítványainak „Mester”
volt, az is maradt. Most már örökké. E sorokkal búcsúzunk Tőled bará-
tok, munkatársak, sportszeretők, ismerősök. Köszönjük, amit tettél a
településért, a sportért, a fiatalokért, a FAK-ért!
Búcsúztatója a fűzfőgyártelepi Művelődési Központban 2020. márci-
us 27-én 15 órakor lesz. Nyugodj békében, Isten veled Janika!   

MARTON BÉLA

Isten Veled, Mester!

Az új esztendőt intézményünkben egy vidám lakói kabaréműsorral és
mulatsággal köszöntöttük január második hetében. Színjátszókö -
rünk tagjai egy házaspár 60. házassági évfordulójának alkalmából
rendezett fogadalom megerősítését jelenítették meg, annak minden
csetlésével- botlásával. A közönség örömmel fogadta a tréfás előadást,
ahogy a népszerű magyar és külföldi slágerekből is szívesen válogat-
tak az asztaltársaságok. A különféle zenei műfajoknak köszönhetően
mindenki talált az ízlésének megfelelő darabot, így egy nagyon jó
hangulatú délután kerekedett ki az újév köszöntőnkkel.
A magyar kultúra napja kapcsán reformkori nagyjainkra emlékez-
tünk egy előadás keretein belül. A történelem és irodalom iránt
érdeklődő lakóink bepillantást nyerhettek, érdekességekkel, képekkel
és kisfilmek bejátszásával kiegészítve Széchenyi István, Kossuth Lajos,
Wesselényi Miklós újító gondolatai mellett a Himnuszunk költőjé-
nek, Kölcsey Ferencnek az életébe és munkásságába. A hazai tájegy-
ségeinket bemutató előadásokat is nagyon kedvelik az időseink, ezért
néhány hete a 10 országot is átszelő folyamot, a Dunát helyeztük a

fókuszba. Nemcsak beszélgettünk róla, hanem egy kisfilm segítségé-
vel virtuálisan el is látogattunk hazánk fő folyójához.
A hosszú szürke téli napokat egy szórakoztató játékfoglalkozással
igyekeztünk megtörni. A klasszikus asztali játékok (dominó, malom,
kártya, Ki nevet a végén?) mellett, modernebb darabokat is kipróbál-
hattak a résztvevők, de a szójátékok kedvelőinek is akadt néhány fel-
advány. A játék izgalma mellett lehetőségük volt egy kicsit jobban
megismerni egymást lakóinknak, akik egy-egy játszmában megmér-
kőztek egymással. Január utolsó napjaiban 9 lakónkat köszöntöttük
születésnapjuk alkalmából egy szép ünnepséggel, akik közül ketten
már a szépkor évtizedébe értek: a 95 éves Ida és a 90 éves Mária nénit.
A farsang időszakába érve egy kabarédélutánnal kezdtük a vidám tél-
temetésre való ráhangolódást, miközben már lázasan készülünk a jel-
mezes forgatagra és vigasságra, hogy minél hangosabban és látványo-
sabban sikerüljön elűznünk a sötét, hideg évszakot.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Visszatekintő – TÁMASZ Idősek Otthona

Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gál Andreától személyesen,
2020.03.02-tól. 
2020. március 18-án szerdán 18 órától az alapítvány Civil fórumot
tart a Művelődési Házban. A rendezvényen a most megjelenő pályá-
zati felhívások, adatlapok részletes ismertetésére kerül sor és minden
érdeklődő lehetőséget kap, hogy pályázatokkal kapcsolatos kérdéseit
feltegye, javaslatait és véleményét elmondja. A rendezvényen szó esik

az áprilisban megjelenő további Civil Alap pályázatokról és az alapít-
vány saját forrású támogatási lehetőségeiről.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt március 18-án, 18 óra-
kor a Művelődési Házban!

GÁL ANDREA ELNÖK

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY



2020. március 11. oldal

A Balatonfűzfői Kézműves Klub azzal a céllal jött létre, hogy
továbbörökítsék a kézműves- és népi hagyományokat, valamint
átadják az alkotás örömét a fiataloknak. 

A 2019. évi munkájuk alapján a VÁCISZ Egyesület elnöksége a
Civilek Balatonfűzfőért elismerést adományozta a klubnak, melyet
Karácsony Julianna klubvezető vett át. A tagok havonta tartanak fog-
lalkozásokat, három havonta pedig nyitott műhelymunka keretében
bemutatókat, miközben mindenki elkészítheti saját alkotását.
Többször hívnak külső alkotót, akitől újabb ismereteket szerezhet-
nek. Ezek az alkalmak is nyitottak az érdeklődők számára. A résztve-
vők kipróbálhatták már a fazekasságot, a kosárfonást vagy például a
fafaragást is. Küldetésük fontos része, hogy aktívan részt vesznek a
közösségi munkában. Szívesen támogatnak, vagy bonyolítanak olyan

közösségszervező, építő tevékenységeket, melyek hasznára vannak
társadalmuknak, környezetüknek, lakóközösségüknek. Számítha -
tunk rájuk Balatonfűzfő szépítésében, a szemétszedési akciókban és
találkozhatunk velük a főzőversenyeken. A Magyar Kézművességért
Alapítvány által kiírt pályázatokra rendszeresen neveznek alkotásaikkal.
Tematikus programjaikkal, örömmel készülnek az ünnepekre.
Húsvétkor, karácsonykor és farsang idején is az ünnepkörre jellemző
kézműves foglalkozásokat szerveznek. Büszkék a tavaly megvalósí-
tott „A Mikulással neked is találkozni kell” programra. Klub -
helyiségükben berendezték a Mikulás házát. Egy mesébe illő elvará-
zsolt szobát építettek, ahol a Mikulás három napon keresztül várta a
kicsiket és nagyokat. Több, mint 150 gyermek ült ámulattal a tekin-
tetében a Mikulás lábánál. Aki csak meglátogatta őt, legyen az felnőtt
vagy gyermek énekelt vagy szavalt neki. 
Izgalmas tavaszi és nyári program a szabadban alkotás. Jó időben kite-
lepülnek a város egyik, sokak által látogatott közterére és mindenki
saját, választott művészi, kézműves alkotói munkáját végzi. A járóke-
lők örömmel állnak meg, érdeklődnek, sőt gyakran csatlakoznak is a
munkához. Fontosnak tartják, hogy a klub közössége egy erős, össze-
tartó, jó hangulatú csapat legyen, ezért gyakran szerveznek kirándu-
lásokat, ahol közös élményekkel gazdagodhatnak. Az évet egy kará-
csonyi vacsorával zárják, ahol az általuk készített ajándékkal lepik
meg egymást. A kitüntetést a Balaton csillagvizsgálóban adta át
Kontics Ferencné a VÁCISZ Egyesület elnöke Karácsony
Juliannának a Balatonfűzfői Kézműves Klub elnökének.
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Elismerték a Balatonfűzfői Kézműves Klub munkásságát

Iránnal kapcsolatos folyamatos érdeklődé-
semet csak felfokozták az 1979-ben és azt
követően történő események. Egy imádkozó
főpap, száműzetésből hazatérve élére állt egy
vallási és társadalmi megújulást hozó forra-
dalomnak – kezdte előadásában Kovács
Attila nyugalmazott református lelkész. 

A városi könyvtárban megtartott eseményen
az előadó hihetetlen nagy felkészültséggel,
olykor humorral átszőve, gyönyörű képekkel

illusztrálva mutatta be Iránt. Elmondta,
hogy lerázva az idegen hatalmak gyámkodá-
sát, egyetlen erős nemzetté formált egy sok-
féle népekből álló országot. Új történelem
kezdődött a hetvenes évek végén.
- Min dezeket követően felháborított az a folya-
matos, aljas és negatív nagyhatalmi propagan-
da, ami Iránt rossz színben próbálja feltüntet-
ni a világ népei előtt. Szeretek utánajárni az
igazságnak személyesen, ezért gondoltam, leg-
biztosabb a közvetlen tapasztalat. 
Kovács Attila Iránba érkezve az Ezeregy éjsza-
ka mesevilágába csöppent, ahol együtt van
múlt és jelen. A királyi paloták a maguk gyö-
nyörű környezetében, éppen és gondozottan,
kívül-belül minden felszereltségükkel és kin-
cseikkel hiánytalanul megtalálhatók.  A híres
Páva Trón és a koronázási ékszerek, egyéb
kincsek méltó helyen vannak. A forradalmi
népharag megelégedett a sah szobrának
ledöntésével. A szobor lábai a nyári palota

udvarán ma is láthatók az eredeti talapzaton.
Valójában annyi történt, hogy a sahot elűzték
és Istent helyezték a nemzet trónjára. A hatal-
mas, gazdag kínálatú bazárok sokasága, az ott
nyüzsgő élet, a gyönyörű, gondozott parkok,
a virágok erdeje, jellemző minden városban.
Középületek, gyönyörű mecsetek és templo-
mok, kerti tavak, csodálatos művészeti alko-
tások, lenyűgözően szép látványában gyö-
nyörködhet az ember. Megnyugtató bizton-
ság érzését adja, hogy nem kell attól tartani,
hogy meglopnak vagy becsapnak. Az ország-
ban ismeretlen a borravaló vagy a hálapénz.
- A teheráni nemzeti múzeumban Hammu -
rápi néhai babiloni uralkodó törvényoszlopát
látva és értelmezve, előttünk bontakozik ki egy
nagyon fontos történelmi alaptörvényszerűség,
miden életképes civilizáció kritériuma. Isten és
az ő törvényei kell, hogy uralkodjanak az egész
társadalom felett. Ahol ez nem érvényesül, ott
a törvénytelenséget emelik törvényerőre és szét-

Az egykori Perzsia ma is élő csodái – avagy Irán egy lelkész szemével
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hullik a társadalom. Ez a folyamat zajlik most
Európában. Az európai típusú demokrácia
addig volt működőképes, amíg megvolt ez a
teokratikus háttere. Irán megtartotta modern
parlamenti rendszerét, amelyet 1932-ben a
belga és bolgár minta alapján rögzítettek, de
történelmi tapasztalatokat figyelembe véve
fontosnak tartották fölébe emelni az isteni
tekintélyt. Ez az különbözteti meg az úgyneve-
zett általunk ismert alkotmánybíróságtól,
hogy végrehajtó hatalma is van, a hozzá tarto-
zó személyi hatalommal és eszközeivel. Így
kizárt dolog, hogy nemzetellenes erők kerülje-
nek hatalomra – folytatta tovább a reformá-
tus lelkész, majd kitért arra is, hogy a nemze-
ti zászlón is Isten szimbóluma található.
Iránban az élet minden területén találko-
zunk a hitélet áldásaival. Isten nevének tisz-
telete kihat az emberi kapcsolatokra.
Nagyon fontos a család, a gyermekek példá-
san tisztelik szüleiket, a szülők pedig gondos-
kodó szeretettel nevelik gyermekeiket. Sehol

nem lehet hallani trágár vagy káromló beszé-
deket. Ez a figyelmes és szeretetteljes maga-
tartás kihat az idegenek felé is: vendégszere-
tet, önzetlen segítőkészség, nyitottság, őszin-
te érdeklődés tapasztalható. 
Vallási rendszerükből is következik a rászoru-
lókról való gondoskodás, türelem és békesze-
retet. Az iszlám síta ága a nemzeti vallásuk.
Ennek karakterisztikus vonása a készség a
mártíromságra. Emberséges magatartással
megnyerni másokat és nem erőszakkal, hábo-
rúval hódítani. Irán több évszázada nem kez-
deményezett háborút senki ellen, miközben
az őket rágalmazó és provokáló terrorhatal-
mak menetrend szerint, évente idéznek elő
háborúkat és zavargásokat. - Iránt rágalmaz-
zák időnként terrorral, holott terrort ott talá-
lunk, ahol kézzelfoghatóan nyilvánvaló egyes
nagyhatalmak jelenléte. Ám, ha háborút kény-
szerítenek rájuk, hősiesen életüket is készek felál-
dozni, ahogy ezt bizonyították is. Ugyancsak
készek segíteni és védelmezni a kiszolgáltatotta-

kat, elnyomottakat. A harcokban elesetteket
mártírjaiknak tekintik és emlékezetüket látvá-
nyos módon ébren tartják. Sírjaikhoz, emlékhe-
lyeikhez elzarándokolnak. Ugyancsak egyedü-
lálló kultikus tisztelettel övezik minden város-
ban, tartományban íróikat, költőiket, neves tör-
ténelmi személyiségeiket. Sírhelyeik, mauzóleu-
maik gyönyörű környezetben találhatóak.
Mindenütt édeni hatalmas kertek, arborétu-
mok, múzeumok és egyéb építészeti remekek lát-
hatók, ahová elzarándokolnak. A nemzeti
emlékezet és a hazaszeretet életteli pezsgése van
jelen mindenütt – folytatta tovább Kovács
Attila, majd kitért arra is, hogy a városi nyüzs-
gésben élők is túlnyomóan derűsek, kedélye-
sek. Iránnal való találkozása olyan érzéseket
keltett benne, mint az első szerelem. Egyetlen
más országban sem érezte magát olyan biz-
tonságban, mint e csodálatos helyen. 
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Február 14-én nyílt meg Zámbó Attila képzőművész kiállítása a bala-
tonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban. A tár-
latot, a művész lánya Zámbó Bianka irodalmár nyitotta meg és Prei
Gábor zongora előadása kísérte. Zámbó Attila tizenhárom éves korá-
ban kezdett el komolyabban érdeklődni a rajzolás és a festés iránt.
Annak idején új rajztanár érkezett az iskolába, és megváltozott a rajzó-
rák hangulata. Neki köszönhetően az órai munkák tovább mutattak a
„felrajzolt tárgyak sablonos kifestésénél”. Attila ekkor tapasztalta meg
alkotás közben azt az érzést, mely meghatározóvá vált későbbi életére. 
Magát igazi művészegyéniségnek tartja, aki igyekszik beteljesíteni a
feladatot, amire megszületett. Alkotásaival mindazt szeretné kifejez-
ni, ami idővel, tapasztalattal és az alkotói munkával kiérlelődött
benne. Művészi tevékenységét munkának és életformának, magát
egyfajta munkásembernek nevezi, akinek az a célja, hogy alkotásaival

közelebb hozza az emberekhez a művészetet. Azt szeretné, hogy a
művészetről, mint olyanról egyszerűen gondolkodjon a közönség,
ezért sem ad kiállításainak fennkölt címeket. 
Kockás, ez volt városunkban bemutatott tárlatának címe. A kocka,
mint forma folyamatosan jelen van az életünkben. Már kisgyermek-
ként is építőkockákkal játszunk, majd az iskolában kockás füzetünkben
oldjuk meg a matematikapéldákat, felnőttként pedig többek között
ruhánkon hordjuk a kockást, mint mintát. Természetesen az élet bár-
mely területén megtalálható ez a forma. A különleges kockaformákból
életre hívott alkotások, amilyen elgondolkodtatóak, olyan közel állnak
a nézőhöz. Halacska, cica, kutya és megannyi egyszerű, hétköznapi
forma, színesen, dinamikusan és lendületesen vonja be a szemlélőt a
mondanivalóba, és hozza elérhető közelségbe a művészetet.
Attila azt mondja, hogy művészetével nem akar konkrétumot kifejez-
ni. Munkáiban benne van az önazonosság és „egyéb azonosság”,
ahogy Ő fogalmazott. Mindez azt jelenti, hogy alkotás közben nem
kell odafigyelnie arra, hogy legyen konkrét mondanivalója a
műnek, ugyanis az üzenet automatikusan tárolódik. Az esszenciális
alkotásnak köszönhetően a szemlélőben maga a mű fogja előidézni
a kellő rezgést. Mindezen benyomások olyan sokrétűek, melyek sza-
vakkal aligha kifejezhetőek. A hagyományos alkotási technikák
talán untatják, talán a kreativitása az oka, hogy szívesen váltogatja a
technikákat. A változatossággal szeretne közelebb kerülni a közön-
séghez, hogy a művészet elérhetővé és befogadhatóvá váljon. 
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„Mi is a kocka? Maga a tökéletesség, a teljesség…”
„Az alkotás maga az életforma. Egy olyan tevékenység, amelyben leginkább megtalálom az önazonosságom. 

A leg jobb lehetőségem arra, hogy embertársaimat isten felé segítsem.”
(Zámbó Attila)
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Hatalmas sikere volt, Bernard Slade: Jövőre veled ugyanitt 2.
romantikus vígjátékának. A Veszprémi Petőfi Színház három
színdarabbal képviselteti magát tavasszal a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. 
Doris (Váradi Eszter Sára) és George (Keller János) története folytató-

dott. Nem mindennapi szerelmük kiállta az idők próbáját. Öröm és
bánat, születés és halál, betegség és egészség egyaránt szegélyezte kapcso-
latuk rögös útját. Számtalan helyzetben ismerünk általuk magunkra.
Külön világban és más helyzetben zajló életük, évente egyszer csupán
egy hétvége erejéig kapcsolódik össze. Lehet, hogy ez kapcsolatuk
tartósságának titka évtizedeken át? Az idő múlását azonban ők sem
úszhatják meg. A szemüveg immáron kötelező tartozék mindkette-
jüknél, ahogy szexuális aktivitásuk is csökkentett üzemmódra vált,
gyermekeik felcseperedtek, családi életük során számtalan problémá-
val kell, hogy szembenézzenek. Egy valami azonban örök: gyermeki
rajongásuk egymás iránt. Fordulatos kapcsolatuk, utánozhatatlan
bájjal átszőtt, pikáns szerelmi történetük végkifejlete nem is lehet
más, mint, hogy évtizedek után nemcsak évente egy hétvégére lesz-
nek egymáséi. Hanem talán örökre. A kapcsolatuk végül házassággal
ért véget, ezzel beteljesítve több éves szerelmi történetüket, mely ren-
geteg humorral, tragédiával volt átszőve. 
A következő előadás március 23-án (hétfő) 18 órától lesz, Szerelem,
Ó! címmel. A fergeteges komédiát április 17-én a Tortúra követi,
mely Stephen King regénye alapján vittek színpadra. 
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Fordulatos kapcsolat, pikáns szerelmi történet – folytatódott a Jövőre veled ugyanitt

Nem győzzük elégszer hangoztatni, hogy 2020. május 11.-én
a Giro d’ Italia kerékpáros verseny áthalad Balatonfűzfőn. A
versenyt megelőzően a Közútkezelő KHT egynyomvonalas
kátyúzást hajt végre az érintett útszakaszokon. 
A Székesfehérvár, Berhida, Papkeszi irányából érkező biciklisek a
két körforgalom áthaladása után Tobruk felé veszik az irányt.
Ezután Veszprém, Balatonfüred, majd Nagykanizsa a cél. A verseny
napján május 11-én hétfőn folyamatos útlezárások lesznek. A ver-
senyzők épségének megóvása és a közlekedés balesetmentességének
fenntartása érdekében 10 órától 12.10 óráig lezárják az átmenő for-
galmat Balatonfűzfőn az érintett útszakaszon, és ahogy halad a ver-
seny, a többi város be és kimenő forgalmát is korlátozzák. 
Ez azt jelenti, hogy Fűzfőfürdő, illetve Tobruk felől Veszprémbe
bejutni ebben az időpontban nem lehetséges, Veszprémben is for-
galomkorlátozások lesznek. Az M7-es autópályáról érkezők már
torlódásra számíthatnak.  A rendőrség, katonaság, polgárőrség,
illetve ha szükséges a katasztrófavédelem is kint lesz az utak men-
tén. Sok kérdésre még nem kaptunk választ, de akinek időpontja
van, vagy bármilyen programot tervez erre a napra, nézzen utána,
hogyan lehet a közlekedést megoldani. Ha bővebb információ áll
rendelkezésre tájékoztatást adunk erről.

KORONCZAI JÁNOS, ELNÖK

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület

Útlezárások, forgalmi korlátozások
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Ki volt Jane Austen?

A Balatonfűzfői Hírlap portré sorozatában most a gobelin és makra-
mé készítő Kiss Ferencet szeretném bemutatni.
Ferenc 1927-ben született és Szombathely környékéről származott el.
Őt és három testvérét édesanyja nevelte szűkösen, de nagy szeretet-
ben. A család az édesapát nagyon korán egy tragikus autóbaleset
következtében vesztette el. Ferenc ekkor két éves volt. Gyermekkorát
az álmok elkerülték. Abban a korban, amikor ő gyerekeskedett nem
nagyon volt miről álmodni. A nehézségek ellenére mégis nagyon szép
és nyugodt gyermekkora emlékszik vissza. Az alkotás korán „megta-
lálta”, a negyvenes évek elején kitanulta az asztalos szakmát. Ahogy
azonban azt már annyi esetben láthattuk, az élet közbeszólt és
Ferencet más utakra sodorta. Szólította a katonaság, majd ezt követő-
en egy egészen új és érdekes út következett. 
Tizenegy évig az Állami Déryné Színháznál dolgozott, mint buszve-
zető, majd csaknem három évtizedig a Mélyépítési Tervező
Vállalatnál. Ferenc szerencsésnek érzi magát, azt mondja azzal, hogy
szakmát váltott kinyílt előtte a világ, többször is bejárta fél Európát.

Első feleségét 1952-ben ismerte meg. Együtt családot alapítottak, egy
lányuk és egy fiúk született. Neje sajnos korán meghalt, hátrahagyva
szeretett férjét és gyermekeit. A szerelem azonban újra rátalált és
másodjára is megnősült. Miután egyedül maradt, elveszítette bal sze-
mének világát, ekkor döntött úgy, hogy idősek otthonába költözik.
2006 óta él városunkban a Támasz Idősek Otthonában.
Ahogy írtam, az alkotás örömére már nagyon fiatalon ráérzett, ami-
kor asztalosként dolgozott, azonban évek teltek el mire rátalált a kéz-
művességre. Egy bükfürdői nyaralás alkalmával ismerkedett meg a
makramé készítéssel. Szabadidejében gyakran készített virágtartókat.
Gobelin képek készítésével akkor kezdett el komolyan foglalkozni,
amikor beköltözött Balatonfűzfőn választott új otthonába. Az alko-
tás nyugalmat és örömet jelent Ferenc számára. Jó érzéssel tölti el a
szép képek készítése. A szépség látványa és a tudat, hogy két keze
munkáját láthatja, melengeti a szívét. 
Jelenleg a Balaton című képén dolgozik, de néha még most is készít
egy-egy makramé virágtartót. Ferenc nem csak a maga örömére
készít gobelin munkát. Minden kézműves pályázaton elindul. Álta-
lában Budapesten a Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA)
által kiírt pályázatokra küldi be alkotásait. Volt már kiállítása
Dorogon, Veszprémben, Fehérvárcsurgón és Pápán. Balatonfűzfőn,
90. születésnapja alkalmából negyven alkotása került bemutatásra.
Városunkban a volt Jókai iskolában állandó kiállítása volt.
Köszönettel tartozik Dr. Makra Ernőnének, aki mindig támogatta
munkásságában és segítette kiállításai alkalmával is. 2015-ben meg-
kapta városunk egyik legrangosabb elismerését, a „Balatonfűzfő
Kultúrájáért” elismerő címet. Ferenc nagyon aktív társadalmi életet
él. Tagja a Balatonfűzfői Mozgássérültek Egyesületének és a
Balatonfűzfői Öregdiákok és Tanárok Baráti Körének. Az alkotás-
ban örömét leli, de boldoggá igazán az teszi, mikor munkáival
másoknak is örömet okozhat. Alkotásait sokszor elajándékozza, örö-
met és szépséget „lopva” ezzel az otthonokba.
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A legszebb dolgok belülről fakadnak, és az alkotásban öltenek formát

Jane Austen a világ egyik legismertebb és legelismertebb írója,
korának úttörője volt. Alkotásai szembefordulva a XVIII. század-
ra jellemző túlzott romantikával, kritikai realizmussal bírtak.
Hat csodálatos regénnyel ajándékozta meg a világot.

Az írónő 1775-ben született az angliai Steventonban (Hampshire).
Nemesi származású édesanyjával és anglikán vikárius édesapjával,
valamint hét testvérével szeretetteljes családban nevelkedett. A bol-
dog és kiegyensúlyozott családi légkör ösztönzően hatott írói mun-
kásságára. Rokonai és széleskörű baráti kapcsolatai ihlették regényei-
nek témáit, szereplőit, helyszíneit. Alkotásaiban az okos, művelt,
önálló, magát eltartani képes nőt mutatja be, aki bár vágyik a szere-
lemre és meg is kaphatja azt, érte nem adja fel önmagát. Hősnőinek
személyisége éles ellentétben áll környezetére általában jellemző
tudatlansággal, bigottizmussal és szűklátásmóddal. 

Miss Austen életrajzi ihletésű filmjét, a Jane Austen magánélete című
filmdrámát néztük meg februárban a Mi, Nők filmklubbal.
Bizonyára sokan ismerik munkásságát. Regényeit és az azokból
készült filmeket jó szívvel ajánlom az Olvasó szíves figyelmébe. Sorai
között egy letűnt kor világába repülhetünk vissza. Egy olyan izgalmas
korba, amikor a világ nagy változásai a küszöbön álltak, de a vidéki
Anglia bája még egy pillanatig jelenként őrizte a múltat.
Ha szeretnének többet megtudni Jane Austen koráról- és korának
Angliájáról, valamint az írónőről, látogassanak el a Jane Austen
Világa címet viselő Facebook oldalra.

Következő találkozónk 2020. március 17-én, 17.00 órakor lesz a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban. Mindenkit sze-
retettel várunk!

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES
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A családias jellegű intézményeinkben jelenleg 8 csoport műkö-
dik. Közvetlen lakókörnyezetünkben élő családoknak kínál haté-
kony és eredményes nevelést oktatást a szülők munkaidejének
figyelembevételével. A lakókörnyezeten kívül élő családok is
érdeklődnek óvodánk iránt, mert nevelőtestületünk korábbi és

jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, elhivatottsága,
munkabírása garancia arra, hogy az intézményt látogató gyere-
keknek nyugodt biztonságos légkört tudjunk teremteni – kezdte
Salamon Tamásné óvodavezető.

Épületeik belső tere esztétikus, otthonos, légkörük családias gyer-
mekszerető. Udvaraik fái, bokrai lehetőséget adnak a környezet folya-
matos felfedezéséhez, megismeréséhez, megszerettetéséhez, megóvá-
sához. Udvari játékkészletüket folyamatosan fejlesztik, és mindent
megtesznek azért, hogy játékaik, sportszereik sokoldalúan fejlesszék
és kielégítsék gyermekeik nagy mozgásigényét. - Pedagógusaink és
munkatársaink olyan személyek, akik nyitottak, érdeklődőek és szakmai
tudásukat folyamatosan fejlesztik. Pedagógiai programunkban két terü-
letnek adunk prioritást, a környezeti és az anyanyelvi nevelésnek. E két

terület erősítésével készítjük fel a gyermekeket arra, hogy nyitott, érdek-
lődő, folyamatos tanulásra kész és képes emberré váljanak. A természeti
környezet gazdagsága kifogyhatatlan tárháza játéknak, alkotásnak,
munkának. Óvodánkban a valóságos élethelyzetek rendezik maguk köré
a tennivalókat. Ezekhez gazdag, nevelő hatású környezetet biztosítsunk.
Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi
jellemzőivel és ez minden tevékenységünkben megnyilvánul. Ezáltal az
óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív
mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemlélet-
formálásra, a közösségi egészséges életvitelre – folytatja tovább a beszél-
getést Salamon Tamásné. 
A séták, gyalogos, autóbuszos, vonatos kirándulásaik mind hozzájá-
rulnak a gyermekeik közlekedési tapasztalatszerzéséhez, és nagymér-
tékben fejlesztik tájékozódási képességeiket. Szakmai sikereik az anya-
nyelvi fejlesztés terén is meghatározóak. Nagycsoportosaik fantáziája,
önálló meseszövése, aktív szókincse, önmegvalósítása egy fejlettebb
szintet mutat. Balatonfűzfő és Papkeszi adottságait óvodásaik min-
dennapi életének színesítésében, gazdagításában jól ki tudják használ-
ni. A környező települések (Balatonalmádi, Veszprém) is sok lehetősé-
get nyújtanak a tágabb társadalmi és természeti környezet megismeré-
séhez. (könyvtár, piac, bábszínház, állatkert, játszótéri kirándulások).
A Balaton uszoda lehetőségeit kihasználják. Gyermekeik 90 százaléka
megtanul úszni, víz biztossá válik, mire eléri a tanköteles kort.
Salamon Tamásné elmondta, hogy a Balatonfűzfőn és Papkesziben
működő civil szervezetekkel is szoros kapcsolatot ápolnak.
Rendezvényeiket rendszeresen látogatják, kiállításaikra gyermekmun-
kák készülnek. A város kulturális vérkeringésében is részt vesznek.
Helyi ünnepélyeken, rendezvényeken óvodáik mindig képviseltetik
magukat. Minőségi munkára törekszenek. Óvodáik adottságai, szelle-
misége, sikerei, boldog óvodás éveket biztosít a rájuk bízott gyermek-
ek számára. A 2020/2021-es nevelési évre 2020. április 20-22. között
várják a beiratkozókat, a Bugyogóforrás úti központi óvodában. 

SZENDI PÉTER

Nyugodt, biztos légkört teremtenek az óvodások részére

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2020.
januári lapzártától a 2020. február lapzártáig:

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2020. januári lapzártától a 2020. február lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk újszülöttjét, Oláh Bálint Maximilián, aki február 10-én született, édesanyja neve: Kresztovoj

Mariann. Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!

Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt hét balatonfűzfői lakosoktól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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Kiss Maja, az MTK sportolója és a Magyar
Shotokan karate válogatott tagja. Tavalyi
eredményei: Karate Magyar bajnokság 1.
helyezés, Hungarian Karate Federation
nemzetközi verseny 1. hely, és a 29.
Hungarian Tatami Karate Cup 2. helye-
zés. Ezen eredmények után Maja nem
véletlenül kapott a magyar kultúra napja
alkalmából „Balatonfűzfő Fiatal Tehet -
sége” díjat. 
Maja az Irinyi János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola magántanulója, idén végez

és távlati tervei között szerepel, hogy a
Testnevelési Egyetem edzői szakán tanuljon
majd tovább. A beszélgetésre édesanyjával
érkezett, egy cseppet sem volt megilletődve.
Szinte kérdeznem sem kellett, magától
mondta a sporttörténetét. – Öt éves voltam,
amikor bátyám elhívott egy karate edzésre az
Irinyi iskolába, hogy nézzem meg és próbáljam
ki. Már a kezdetekkor megtetszett, Bencze
István mondta, hogy álljak be edzeni, és on -
nantól pedig töretlen a szerelem a karate iránt.
Versenyekre sajnos nem jártunk, így váltottam,
Balatonalmádiba egy karate klubhoz szerződ-
tem, ahol Rézműves Miklós tanítványa vol-
tam. Itt rengeteget fejlődtem, több versenyen is
megmérettetem magam, aminek nagyon örül-
tem. Fűzfőn eljutottam a citromsárgaövig,
Almádiban pedig a kékövig. Három év után
aztán Ajkára szerződtem. A váltás azért volt,
hogy a küzdelemrészt jobban tudjam gyako-
rolni és szerencsére ez bevált. Ráadásul volt
egy világbajnokság Lengyelországban és
Ajkán készítették fel a válogatott sportolókat,

ez is nagyban közrejátszott, hogy klubot vál-
tottam. Ajkán két évig karatéztam, és a barna-
övet megszereztem – tekint vissza a múltba
Maja, aki azért igazolt a patinás klubhoz,
nevezetesen az MTK-hoz, hogy a formagya-
korlatokban is előrelépjen. A próbaedzés
után rögtön „lecsapott rá” a fővárosi klub,
nagy tehetséget láttak benne. Ráadásul az
sem elhanyagolható, hogy jobb körülmények
között tud felkészülni.
Maja 2018. novemberétől az MTK igazolt
sportolója, szülei szinte minden nap viszik
fel Budapestre, ez nagyon megerőltető, ezért
is lett magántanuló, amiért nagyon hálás az
iskola vezetésének, hogy ezt támogatták.
Természetesen félévente vizsgáznia kell, így
abszolút nincs „felmentve” a tanulás alól.
Hamar befogadták az MTK-nál, sok barátja
van, így nem okozott gondot a beilleszkedés.
Maja a legbüszkébb a tavalyi országos bajno-
ki címére, mert egy olyan lányt győzött le,
akit addig nem tudott. 

SZENDI PÉTER

Országos bajnoki címet szerzett karatéban – Kiss Maja
„Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége” díjat kapott

Az MTD Hungária Megyei I. osztály férfi
felnőtt bajnokságban a FAK labdarúgó-
csapata a hatodik helyen telelt 29 ponttal,
9 győzelemmel, 2 döntetlennel, 4 vereség-
gel, 34-19-es gólkülönbséggel. 
Az utolsó előtti felkészülési mérkőzés után
(FAK-Zirc 5:2) a tavaszi szezon kezdete és
a 2020. február 22-én sorra kerülő, Tihany
elleni, őszről elmaradt bajnoki mérkőzés
előtt kértük Csucsánszky Zoltán edzőt,
hogy értékelje csapatunk felkészülését. 
- Január 14-én kezdtük a felkészülést, nyáron
erre sokkal több időnk volt, és az időjárási
körülmények is ideálisabbak voltak, jó volt a

pálya, minden klappolt. A téli alapozásunk
nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, az
időjárási viszonyok és a műfüves pálya világí-
tásának meghiúsulása miatt nem olyan körül-
mények között tudtunk készülni, ahogy tervez-
tük, ezért az edzéseink minősége hagyott egy
kis kívánnivalót maga után. Több edzőmeccset
játszottunk, de azért hiányoztak az összetartó
edzések. Az edzőmérkőzések soha nem gyakor-
ló edzést pótolnak, ez igazából csak egy kiegé-
szítés, ahol le tudjuk mérni, hogy az edzésen
milyen munkát végeztünk. Így sokkal több
hiba jött elő, mert nem tudtunk annyit gyako-
rolni. Két alkalommal játszottunk a székesfe-
hérvári Maroshegy csapata ellen, tőlük ugyan
mindkétszer vereséget szenvedtünk, de úgy
gondolom, ők előrébb tartanak, jobb csapat,
nem vallottunk szégyent. Szintén vereséget
szenvedtünk a Komárom-Esztergom megyei
Kecskéd csapatától. Balatonszabadit és Zirc
csapatát meg tudtuk verni, Kislánggal döntet-
lent játszottunk, és egy Balatonszabadi elleni
meccsel zártuk a felkészülést. Úgy gondolom,
hogy szerencsésebb lett volna, ha a Tihany elle-
ni mérkőzést el tudjuk halasztani, mert telje-

sen még nem állt össze a kép. Ugyan sokat dol-
goztunk, de még egyszer elmondom, hogy
abszolút nem úgy sikerült a felkészülés, ahogy
vártam, de remélem, hogy ez a mérkőzéseken
különösebb problémát nem okoz, hiszen ősszel
jó benyomást tettünk az ellenfelekre. Jól ját-
szottunk, és bízom benne, hogy hasonlóan
tudjuk folytatni, de az előjelek most kicsit ked-
vezőtlenebbek. Az edzéslátogatás meg felelő
volt, Czipp József csatlakozott újra a keretünk-
höz, egyebekben maradt az őszi gárda, hiány-
posztok nincsenek. Minőség szempontjából
kicsit bizonytalan vagyok, de bízom benne,
hogy folytatni tudjuk, amit ősszel elkezdtünk,
a lelkesedéssel nincs probléma. Az őszi szezont
ugyan nehéz lesz megismételni, hiszen nagyon
jól szerepeltünk. A velünk hasonló kaliberű
csapatok ellen szeretnénk minél jobban teljesí-
teni, a nálunk egy kicsit jobban képzett csapa-
tok helyzetét szeretnénk megnehezíteni, egy-
egy kis meglepetést szerezni. A nehézségek elle-
nére a bajnokságra készen vagyunk. Szeretettel
várjuk sportszerető szurkolóinkat!

VARGA TAMÁS

Felkészülés után – szezonkezdet előtt



2020. március 17. oldal

Tisztelt Páciensek, Betegek!

Balatonfűzfő 1. számú háziorvosi körzet (rendel: Dr. Dézsi Zoltán
Csaba) teljes körzetre vonatkozó és a 2. számú háziorvosi körzet (ren-
del: Dr. Rimay László) balatonfűzfői területére vonatkozó háziorvo-
si helyettesítést mindenkor a jogszabályokban és megállapodásokban
rögzített módon szervezzük és bonyolítjuk le.
A hosszabb idejű helyettesítéseket (szabadságolás) minden esetben
igyekszünk tervezetten, idejében közzétenni, így azon betegeink,
akik folyamatos ellátásban részesülnek (rendszeres gyógyszerezés)
megfelelő időben kérhetik a receptjeiket, és nem szükséges a helyette-
sítő orvost felkeresni.

Azok a páciensek, akiknek a helyettesítési idő alatt van szükségük
háziorvosi ellátásra, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, tech-
nikai feltételeket is figyelembe véve a helyettesítő orvos rendelési ide-
jében és rendelési helyén kapnak ellátást. Akkor is így történik a
helyettesítés megszervezése, ha nem várt, előre nem látható okokból
válik szükségessé a helyettesítés (ez az orvosok esetében is előfordul).
A helyettesítő nevét, a helyettesítés idejét és helyét rendelőinkben
kifüggesztjük, közzétesszük a www.balatonfuzfo.hu honlapon és
Balatonfűzfő Város facebook oldalán. A helyettesítés során biztosan
adódik valamennyi kényelmetlenség, de az ellátás folyamatossága biz-
tosított.

DR. DÉZSI ZOLTÁN CSABA ÉS DR. RIMAY LÁSZLÓ

Tájékoztatás a háziorvosi helyettesítésről

Az évek óta sikeresen megrendezett tavaszi és őszi városszépítő
akció keretében, a Balatonfűzfőért Alapítvány a lakosság és a
helyi civilek körében gyűjt támogatást, egy sikeres és látványos
tavaszi városszépítés érdekében. 
2018. és 2019. évben egy EFOP pályázat keretében jelentős forráso-
kat tudott az alapítvány a tavaszi virágültetési és az őszi faültetési
akciókra fordítani. Mivel a pályázat lezárult, az alapítvány viszont az
idei évre is egy látványos akciót tervez, 2019. novemberében elkezdő-
dött a civil támogatás gyűjtése. A cél a város játszóterein a padok cse-
réje és lehetőség szerint, a homokozók felújítása a tavaszi szezonra.
2020. február 20-ig 300 ezer forint gyűlt össze! Hálás köszönet min-
den támogatónak, aki az alapítvány számlájára utalt vagy támogató
jegyet vásárolt! Aki szeretne még segíteni, március 25-ig az alábbi
helyszíneken vásárolhat támogató jegyet: Irinyi János Általános

Iskola (Szöllősi Adrienn), Művelődési Központ, Ötlet-adó könyvelő-
iroda (Fűzfőgyártelep, Bugyogó-forrás utca 2.), Gál Andrea
(Hegyalja utca 42.). Utalni a Balatonfűzfőért Alapítvány 11748083-
20007140 számú bankszámlájára lehet!
Bíztatok mindenkit, hogy csatlakozzon az akcióhoz. Egy sikeres és
fejlődő város számomra elképzelhetetlen támogató és összetartó civil
társadalom nélkül. Hiszek az összefogás erejében és azon dolgozom,
hogy ezt sikeresen meg tudjam valósítani. Képviselőként is harcolok
azért, hogy idén a város játszótereire jelentős önkormányzati forrást
fordítsunk. A lakossági és civil támogatás ennek nagyon szép és látvá-
nyos kiegészítése lehet.

Köszönettel:  
GÁL ANDREA KÉPVISELŐ, 

A BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ELNÖKE

„Közösen a közösségért!” - Támogatást gyűjt a Balatonfűzfőért Alapítvány

Nagy Judit a regionális Ki Mit Tud? alkalmával, már Balatonfűzfőn
is megmutatta népdal éneklési tudását. Most ismét a színpadra állt.
Ezúttal a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért egyesüle-
te szervezte Ki Mit Tud keretében elő adott Kalotaszegi népdalcso-
korral nyűgözte le a közönséget és a zsűrit is.  Műsora olyan jól sike-
rült, hogy a középiskolások ének-zene kategóriájának első helyét sze-
rezte meg vele. A február 17-ei délutánba nyúló programot követően
csütörtökön vette át oklevelét és a vele járó ajándékokat az iskola
igazgatójától. Gratulálunk Juditnak és további sikeres fellépéseket
kívánunk, hiszen most a „Tiszán innen, Dunán túl” minősítőver-
senyre és a középiskolások Helikonjára készül.

TÓTH LAJOS PÉTER,
IGAZGATÓ

Sikeres Övegeses diák

A fényképet Tóth Krisztián készítette

Új rovat indul a Balatonfűzfői Hírlapban! Elevenítsük fel együtt Balatonfűzfő múltját! Milyen volt városunk kulturális-, gazdasági- és sportélete? Ossza meg

velünk emlékeit, élményeit az újság hasábjain Balatonfűzfő letűnt koráról! Legyen a munkatársunk! Kérem, hogy a szendipeti@gmail.com e-mail címre írjon

maximum 1 oldalas, 12-es betűtípussal egy cikket, ha vannak régi fotói, szíveskedjen azt is elküldeni. SZENDI PÉTER

Balatonfűzfő anno



A húsvéti ráhangolódás jegyében, idén is állí-
tunk tojásfát március 23-án. Balatonfűzfő az
elsők között volt, akik díszes tojásokkal
díszítettek fel egy fát. A tojásra kértünk
nevet, dátumot és a várost, ahonnan érkeztek

a díszítők, a mi fánk ettől lett különleges. A
húsvét elmúltával ezek a tojások egy doboz-
ba kerültek, majd a következő tavasszal újra
előkerültek. Az évek alatt egyre több doboz-
ra volt szükségünk és a tojások is egyre
különlegesebbek lettek. Voltak papírból
készítettek, kaptunk fatojásokat, rengeteg
nikecell és műanyagtojás is érkezett. A tojá-
sok közül festettek, gyönggyel kirakottak,
patchwork technikával vagy éppen flitterrel
kirakott tojások kerültek fel a Béke téri fára.
Minden évben szóba került, hogy a fűzfa
helyett keressünk másik fát, mert nem mutat
a lelógó ágakon szépen az a rengeteg tojás.
Tavaly már egy másik fát választottunk és az

idénre is keressük a tökéletes fát, amit min-
denki láthat. Könnyen oda mehet, fényképet
készíthet, és akár egy tojást tehet a fára.
Addig is, míg a tavalyi készleteket átnézzük,
kijavítjuk, várjuk az ötleteket, hogy hol
legyen az idén a tojásfa. Kinek milyen ötlete,
elképzelése van, hogy megtaláljuk a tökéletes
fát. Ötleteiket az info@balatonfuzfoinfo.hu-
ra, illetve a turisztikai egyesület facebook
oldalán várjuk, indoklással, hogy miért java-
solja azt a bizonyos fát.

KORONCZAI JÁNOS, ELNÖK

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI

EGYESÜLET
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Ha húsvét, akkor tojásfa

A katolikus egyházközség és filiái február 7-én a Közösségi Házban
gyűltek össze, hogy vidám farsangon találkozzanak egymással. Ezt a

hagyományos bált már több, mint húsz éve minden esztendőben a
jótékonyság jegyében szervezik meg. Idén a plébánia felújítása ad
lehetőséget az adakozásra, amelyhez folyamatosan várják és köszönik
a felajánlásokat. 
Az este műsorral indult, ahol a fűzfői Balaton Dalkör és a Vilonyai
Dalkör zenés produkciója között a litéri Zöldág Gyermeknéptánc
együttes adta a színvonalas programot. A finom vacsora után fergete-
ges mulatság és tánc kezdődött, amit nem zavart meg a jelmezesek
bemutatkozása és éjfél felé a tombola sem. Ez alkalommal is a Smart
együttes szolgáltatta a talpalávalót, remek hangulatot teremtve. A
tartalmas és vidám szórakozás után csak azt kívánhatjuk, hogy jövőre
is hasonló legyen a folytatás.

TÓTH LAJOS PÉTER

Közösség a Közösségi Házban

Balatonfűzfő művészeti csoportjai már nem először kaptak meg-
hívást testvértelepülésünktől, Nagycéténytől a február 9-én meg-
rendezésre került „Farsang Zoboralján” című rendezvényre. A
vasárnap délutáni program fővédnöke Bukovszky László kor-
mánybiztos volt. 
A délelőtti indulást követően kis késéssel érkeztünk, de ez mit sem
változtatott a szívélyes fogadtatáson. Nagycéténybe bármikor érkez-
hetünk, olyan, mintha hazaérnénk. Terített asztallal és finom ebéddel

vártak bennünket, majd 15 órakor megkezdődött a helyi, környékbe-
li és balatonfűzfői csoportok műsora. Változatos, fergeteges előadáso-
kat láthattunk, majd a köszöntő beszédek következtek. Polgármester
asszonyunk beszédében elmondta, hogy az évek során kialakult jó
testvérvárosi kapcsolat elsősorban nekünk, a két település lakóinak,
közösségért sokat tevő embereknek köszönhető. Az emléklapok
átadása után ismét a gasztronómiáé lett a főszerep. Megkóstolhattuk,
majd természetesen a receptjét is megtudtuk a helyi – számunkra
különleges – köretnek, a knédlinek, és ha ez még mindig nem volt
elég, a helyi asszonyok által sütött fánkkal fejeztük be a vacsorát. 
A vacsora után hamar előkerült Nádasi Elemér tangóharmonikája, a
kürti Bokréta népdalkórus vezetőjének hegedűje, és az estet közös
nótázással, majd egy rövid tánccal zártuk. Hazafelé a buszon még foly-
tattuk az éneklést, és szomorúan gondoltunk a másnapi munkanapra. 
Köszönjük Balatonfűzfő Város Önkormányzata képviselő-testületé-
nek, hogy biztosította számunkra az utazás lehetőségét, köszönjük
Nagycéténynek a meghívást. 

MOLNÁR ESZTER – KENDERFŰZ NÉPTÁNCCSOPORT

Farsang Zoboralján
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Ha február, akkor farsang!

2020. február 8-án került sor a diákok hagyományos Farsangi
báljára az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában. A szülők és a nevelők mindent elkövettek azért, hogy
a diákok jól érezzék magukat, és felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodjanak.
A mulatságot, az egyéni jelmezesek színes felvonulása kezdte, volt
több ügyes, kreatív jelmez: Téli csapadékok, Ökolábnyom, Mosógép,
Kuka. Volt bevállalós jelmez is: Szétszórtak, Roxfort diák és a
Macskanő, volt ott egyszerű, szójáték jelmez: Zsákbamacska, Kő-
szeg, Kép-mutató, volt ott mosolygós, cuki jelmez: Tavasztündér és a
Méhecske, Csingiling és volt számos, nagyszerű, szebbnél szebb, diva-
tos jelmez is. 
Az egyéni és kiscsoportos jelmezeseket, tizenkét csoportos produkció
követte, amire a tanulók rengeteget próbáltak és készültek, hiszen
mindenki a legjobbat szerette volna kihozni magából. Jöttek a Szelíd

motorosok, a Fűzfői X-faktor döntősök, az Oscar gála résztvevői, a
Titkos táncegyesület, a Dögös csajok, Menő srácok, a Szülinapi torta
gyertyákkal, a Számolási nehézséggel küzdő indiánok, a Mi vagyunk
a katonák, a Columbia Pictures mozi.  
A bírálóbizottság (Kázár Norbert, Steinbachné Centvári Klára,
Takács Titanilla, Kuruczné Marchall Judit) komoly, megfontolt,
nagyon nehéz, de sikeres munkát végzett.  Végül a „Nyolcadiko -
soknak produkciója” (8.A), a Bé-bugi (4.B), és az Árny-játék (2.osz-
tály) produkciók kapták a fődíjat, az egynapos kirándulást, a finom
édességeket, a gyöngyöző kölyökpezsgőt és a fellépési lehetőséget az
Irinyi Jótékonysági bálon.
Az eredményhirdetést követően a tombolasorsolás vette kezdetét,
ahol rengeteg, értékes tárgy került új, szerencsés, boldog tulajdonos-
hoz. A felhőtlen szórakozás, a tánc, a buli, a csillámtetoválás, a zsák-
bamacska (jótékonysági, támogató akció), a sok-sok finomság remél-
jük elkergette a telet és meghozta a városba a tavaszt. Köszönjük a
támogatóknak a hozzájárulást, ami nélkül ilyen jól, nem sikerült
volna a hagyományos Farsangi bál az Irinyiben, a szülőknek, a taná-
roknak a kiváló szervezést.  
A báli időszakban, február 17-én délután tovább folytatódott a zene
segítségével a farsangolás az Irinyi Iskola, Bozay dísztermében. A
Művészeti Iskola lelkes diákjai jelmezes farsangi koncertet adtak a
nagyérdemű közönség elvarázsolására. A kiváló hangulatot a színvo-
nalas műsor biztosította: a számos hangszeres bemutató és a csilinge-
lő gyermeki énekhangok. Gratulálunk a fellépőknek és köszönjük az
iskola zenetanárainak a lelkiismeretes felkészítést. 

HORVÁTH IRÉN

Az Öveges iskola végzősei így fejezték be sza-
lagavató ünnepüket február 14-én a Pannon
Egyetem aulájában. Gyorsan teltek el az
évek, de még nem lehet, hogy vége. Pedig a

szalag éppen arra figyelmeztet, hogy készülj
a vizsgákra és az elválásra. - Akár így, akár
úgy az, ami elkezdődött néhány évvel ezelőtt,
most a célegyenesbe fordul. Ez az út már a

végéhez közeledik, hogy utána egy másik
induljon el - mondta ünnepi beszédében
Tóth Lajos Péter, az iskola igazgatója, majd
így folytatta: - Ma csak az ünnepel igazán,
aki szívét e napra már régóta készíti, s dolgo-
zott is érte, hogy szép legyen. A szalag, amint
megkapsz azt is jelenti, hogy kiválasztott lettél.
Ellenállhatatlanul közelít az a nap, amikor
felnőtté válsz és saját sorsod felett átveszed az
irányítást. Hamarosan rajtad áll, hogyan foly-
tatod tovább az utad.
Ezután következett a szalagok feltűzése,
majd az ünnepi műsor. Hat osztály diákjaira
kerültek fel a színes szalagok és a tanító taná-
rok is hasonlót kaptak viszonzásul. A műsor-
ban pedig az összes vendég élvezhette a vég-
zősök fellépését.  Meglepetésként még a diá-
kok osztályfőnökei is táncra perdültek, a leg-
végén pedig a diákok forgatták meg egy-egy
táncban családtagjaikat. Ezen az estén mind
büszkék voltunk végzőseinkre!

TÓTH LAJOS PÉTER

A fényképet Hódy Tibor készítette

Nem, nincs még vége!
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Eredményes és sikeres évet zárt 2019-ben
a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ),
nemcsak a saját programjainkat tudtuk
megvalósítani, de jelentős összeget fordít-
hattunk helyi közösségépítő- és fejlesztő
tevékenységekre pályázati forrásból. 
Az egyesület létszámát tekintve minden évben
történnek kisebb változások, amik kiegyenlí-
tik egymást, így elmondható, hogy változatlan
a létszám. A VÁCISZ egyesületi életének
mozgatórugója az elnökség, viszont a tagokra
minden esetben lehet számítani. Persze, mint
mindenhol, így az egyesület működésében is
vannak fejlesztenivaló területek, mint például
a kommunikáció, több munkát kell arra fordí-
tani, hogy a helyiek megismerjék az VÁCISZ
által végzett munkát. 
Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít az
egészséges életmód bemutatására, ennek
tavaly több rendezvényt is szenteltünk, így
áprilisban az „Egészségben éld végig az
életed” kampány első programjának, ami-
nek vendége Hegyi József méhész volt.
Ehhez a sorozathoz tartozik a májusban
megrendezett „Közösségek Hete” országos
programsorozat keretében szervezett sport-
nap, amelynek része, az immár hagyományos
Fűzfői Kis Körtúra. A Balatonfűzfőért
Alapítvány által is támogatott rendezvény
részeként az érdeklődők megismerkedhettek
a jógával, meridián tornával, a senior öröm-
tánccal és a kondicionáló tánccal. Szintén
nagyon sikeres volt a soproni csokoládégyár-
ba szervezett látogatás, félszázan vettünk
részt ezen az „édes” programon.  Sportosan
indult a nyár is, hiszen a MOL Alapítvány
civileknek kiírt pályázatán félmillió forintot
nyertünk, ebből a támogatásból Családi-
Baráti Sport és Egészségnapot szervezetünk
Világ-Európa bajnok sportolók részvételével
június elsején a spotpályán, bevonva a csillag-
vizsgálót is. A rendezvény lebonyolításában

tevékenyen részt vettek a Fűzfői Atlétikai
Klub tagjai és helyi sportolók is. A nyár nem
múlhat el a hagyományos „Kalandtábor”
nélkül, próbáltunk izgalmas és tartalmas
programokat szervezni a tizenéveseknek úgy,
hogy közben kulturális értékekkel is megis-
merkedjenek, számos visszajelzés és újabb
érdeklődés érkezett már, így idén is lesz
tábor. A szeptember nem múlhat el a
„Babakocsis túra” megszervezése nélkül, a
tavalyi év sem volt kivétel. Az évről-évre nép-
szerűbb rendezvényen nemcsak fiatalok, de
„régebb óta fiatalok” is szép számmal vettek
részt, a túra végén pedig a fűzfői horgászta-
nyán szerveztünk játékos családi délutáni
programot. Az egyik legmeghatóbb rendez-
vénye az egyesületünknek, októberben meg-
rendezendő „Újszülöttek köszöntése”, ame-
lyen tavaly 17 kisbabát és szüleit láttak ven-
dégül a csillagvizsgálóban, majd gravírozott
lakatot tehettek fel a szülők a lakatfára. A
természet- és környezetvédelemre nevelés
egyik hasznos rendezvénye a madáretető,
madárodú készítése, amit a szokásokhoz
hűen a Közösségi Házban szerveztünk.
Kisebb támogatásokkal a VÁCISZ a tavalyi
évben több szervezetet, felhívást támogatott,
így többek között például a motoros mentők
számára küldött adományt, a Balaton
Dalkört, valamint a Csebszalto Nyugdíjas
Klub mellett, a BLTE sportnapra is tudtunk
pénzösszeget elkülöníteni. A VÁCISZ több
helyi szervezettel is együttműködik, ennek
keretében 48 óra önkéntes munkát végez-
tünk. Részt vettünk a Gombócfesztiválon, a
Balatonfűzfőért Alapítvány által szervezett
szemétszedésen, a Közösségi Háznál a faülte-
tésen és virágosításon. A rendezvényeinken
összességében csaknem háromezren vettek
részt a tavalyi évben.  
A VÁCISZ fenntartásában működik a
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kul -
túrközpont, amely profiljából adódóan főleg
ismeretterjesztő- és tudományos programok-
nak adott helyszínt. Ilyen eseménynek szá-
mított a január 21-e, amikor a legkitartób-
bak teljes holdfogyatkozást figyelhettek
meg. Évekkel ezelőttre nyúlik vissza a
Technikatanárok Országos Egye sületével
elkezdett összefogásunk, amelynek eredmé-
nyeként közösen ismét megrendeztük az
„Irány a csillagos ég” országos egyedi alkotói
pályázatot általános iskolások felső tagozato-
sai részére. Áprilisban zajlott a pályázat útján

megvásárolt speciális naptávcsövünk felava-
tása a Hegyháti Csillagvizsgáló meghívott
munkatársainak és a látogatók jelenlétében.
Szintén áprilisban tartottuk a VÁCISZ éves
közgyűlését, a csillagvizsgáló megnyitása óta
mindig e rendezvény alkalmával adományoz-
zuk a „Civilek Balatonfűzfőért” az „Év
Vállalkozója” és a „Balaton Csillagvizs -
gálóért” erkölcsi elismeréseket az arra érde-
meseknek. Idén a „Civilek Balatonfűzfőért”
elismerést a Bala tonfűzfői Kézműves Klub
kapta. Májusban jóízű, múltidéző beszélge-
tések zajlottak a Közösségek Hete rendez-
vénysorozatunk keretében a régi időkről,
sportolókkal, a Nit rokémia egykori munka-
társaival. A Csilla gászat napja alkalmával
távcsöves bemutatót és előadást tartottunk.
A májusi program kavalkád ezzel nem ért
véget: az Életet az éveknek Országos Szö -
vetség által szervezett dunántúli nyugdíjas
úszóversenyének kiegészítő rendezvényhely-
színe volt a csillagvizsgáló. 
„Kávéházi esték a csillagos ég alatt” ren-

dezvény sorozatunkban Pató Bálint a Petőfi
színház ifjú titánja, illetve Keresztes Ildikó
léptek fel, átlagban 20-30-an vettek részt
ezeken a belépődíjas rendezvényeinken.
Számos érdeklődőt vonzott a július 16-17-i
részleges holdfogyatkozás, július 20-án pedig
az EFOP-program keretében „Kulturális élet
Balatonfűzfőn” címmel tartottunk rendez-
vényt este távcsöves bemutatókkal a kupolá-
ban és a teraszon. Nyáresti csillagászati elő-
adások keretében két alkalommal is amatőr
csillagászok tartottak előadást. A Perseida-
meteorraj tavaly augusztusban is sok kíváncsi
tekintetet vonzott, egész éjjel matracok és
hálózsákok borították a teraszt. A tavalyi
évben először, reméljük nem utoljára a
„Kutatók éjszakája” országos programsoro-
zat rendezvényhelyszíne lehettünk szeptem-
ber 27-én; a szervezők négy előadást tartot-
tak a lelkes közönség előtt. Novemberben a
könnyedebb téma kedvelői, elsősorban nők
voltak a „Kezed nem hazudik” előadás
résztvevői. Többen jelezték, hogy szívesen
hallanának egy újabb előadást, akár kicsit
más összefüggésekben is. A csillagvizsgáló
tavasszal megjelent az „Utazás 2019” kiállítá-
son, a Balaton Keleti Kapuja TDM szervezet
segítségével. A csillagászati tevékenység erő-
sítését, bővítését több tényező is befolyásol-
ja: először a kupola befogadóképessége,
másik tényező pedig az időjárás. Mindezek

Eredményes és sikeres évet zárt a VÁCISZ - Beszámoló 2019-es esztendőről
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A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület köszöni, hogy

2019-ben is támogatta Egyesületünket adója 1%-ával!

Kérjük, hogy 2020-ban is támogassa Egyesületünket!

Adószámunk: 18920594-1-19 

Köszönjük! 
BÉRES ISTVÁNNÉ

ELNÖK

Adó 1%

A Balatonfűzfő Városi Értéktár Bizottság (BÉB) felhívja mindazon
magánszemélyek, civil szervezetek, cégek, vállalkozások figyelmét,
hogy a Bizottság folytatja munkáját, s várja tisztelettel Bala tonfűzfő
értékeinek felterjesztését a Balatonfűzfő Értéktárba. A Hírlap hasábja-
in folyamatosan tájékoztatást adunk a felvett értékekről (szobrok,
emlékművek, épületek, domborművek, rendezvények stb.)
A felterjesztéshez szükséges adatlapot, támogatói nyilatkozatot a

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő hon-
lapján érhetik el az érdeklődők. Bővebb tájékoztatást, segítséget a
munkához a 06-20-354-1937-es telefonszámon kaphatnak az érdek-
lődők, hétköznap, 16.00 óra után. Várjuk érdeklődésüket, bővítsük
közösen Balatonfűzfő Értéktárát! Őrizzük meg múltunk, jelenünk
értékeit, hogy sokáig legyen városunknak aktív jövője! 

BÉRES ISTVÁNNÉ, ELNÖK

Felhívás

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt
s zajong a március.

A fázós rügy nem bújt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.

Radnóti Miklós: Március 

mellett rendkívül magas a terület fényszeny-
nyezettsége, hiszen az uszoda, a bobpálya
működése is zavarja a csillagászati tevékeny-

séget. A helyzetet tovább rontotta a futball-
pálya világítási rendszerének kiépítése. Az
utóbbi években átlagosan közel 2000 érdek-

lődő látogatott el hozzánk. Szeretettel várjuk
a balatonfűzfői érdeklődőket is.

KONTICS FERENCNÉ, EGYESÜLETI ELNÖK
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
– Fa nyílászárók, bútorok gyártása

egyedi méretben is

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 óra

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

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

kapható Fűzfőgyártelepen, a
buszmegállónál lévő Horgász- és

Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544

Nyitva tartás: H–Sz: 8.00–17.00
V: 8.00–13.00

Rózsaszín Álom
MűkörömSzalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy
facebookon

+36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon
sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ,
Balaton körút 45.

IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja 
Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal

(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Tel.: 06-88/596-900)

Felelős kiadó: Szanyi Szilvia polgármester

Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet
Főszerkesztő: Szendi Péter

(06-30/530-3466
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com,

szendipeti@gmail.com)

Szerkesztők:
Kovács-Árvai Ágnes, Árvai László (fotók)

Lapzárta: minden hónap 20-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!

Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184
Balatonfűzfő, Szállás u. 4.

Felelős vezető: Tóth Zoltán

ISSN: 1587-2483 (nyomtatott)
ISSN: 2060-2200 (online) 

Aegon Magyarország 
Biztosító Zrt.

Ma tegyünk a holnapért!
Balatonalmádi, Baross Gábor út 12/A 

06-88-875-611
NYITVA TARTÁS:

H-P: 8:00-16:00 Sze: 8:00-17:00
Felezze meg kötelező 
biztosításának díját!

50% kedvezmény!
Részletekért keresse tanácsadón-

kat! Előzetes időpont egyeztetés 
lehetséges: Bugovics Tímea: 

06-70-622-2161

MÁRCIUS -
BÖJTMÁS HAVA

„Amilyen a március 
kilencedik napja, 
olyan lesz az egész 
hónap folyamatja.”

Március 12. (Gergely)
„Gergely-napi szél,

Szent Gyögy-napig él.
Megrázza még szakállát Gergely!”

Március 18. (Sándor)
„Sándor, József, Benedek,
Hoz a zsákban meleget.
De ha nem hoz meleget,

Gyuri lesz majd a gyerek.”

Március 19. ( József )
„Szent Józsefkor nyissad, (szőlőt)

Ha vízben áll is a lábad.”

Március 21. (Benedek)
„Benedek, jönnek a jó melegek.”

Március 25. (Irén) - Gyümölcsoltó
Boldogasszony

„Gyümölcsoltó hidege
Téli hónapnak megölője.”

Ha ezen a napon megszólalnak 
a békák, még negyven napig hideg lesz.

FORRÁS: INTERNET
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„Irán”

„VÁCISZ”
Fotók: Árvai László

Fotók: Árvai László
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