


TartalomjegyzékKedves Olvasóink!

Király Anita
          főszerkesztő

     Jubileumot ünneplünk, mivel 1991. áprilisában jelent meg 
először hírlapunk. A 30 év ala folyamatosan beszámolt a helyi 
hírekről, közben pedig a fekete-fehér néhány oldalas lapból egy 
igazán informatív, színes, tartalmas, sokoldalú mai újság le. Ez 
időszak ala nagyon sokan dolgoztak azon, hogy tájékoztassák 
Önöket. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni 
nekik, hogy képviselték a Balatonfűzfői Hírlapot és kitartó, 
lelkes munkával számoltak be városunk híreiről.
  Igyekszünk méltóak lenni elődeinkhez és folytatni a meg-
kezde munkát. Szeretnénk a lehető legtöbb információval 
ellátni Önöket, azokat is, akiknek nincs internet, számítógép a 
mindennapjaikban. Számukra i van hírlapunk, amiben hiteles 
és friss információkkal szolgálunk hónapról, hónapra. 
   A megújult 30. jubileumi lapszámban az alábbi tartalmakkal 
várjuk Önöket. Két új kolléga, remek szakember segíti majd 
városunk további fejlődését, őket szeretnénk bemutatni a 8-9. 
oldalon. A Húsvétról Laposa Norbert Atya gondolatait olvas-
hatják a 10 oldalon. A 16-17. oldalon olyan helyi sport-
emberekről írtunk, akikre méltán lehetünk büszkék. Magyaror-
szág egyik legismertebb zenekara szintén 30 éves. A 
frontemberük pedig balatonfűzfői, egész pontosan tobruki 
kötődésű. Vele beszélgeem a zenei pályájáról, a zenekar 
megszületéséről és munkásságáról valamint arról, hogy hogyan 
került ide hozzánk Tobrukba. Beszélgetésünk első részét 
olvashatják a 18-19. oldalon.  A jubileumok évében a 100 éves 
Nitrokémiáról fogunk eől a hónaptól kezdve minden 
lapszámunkban egy-egy cikket megosztani. A mostani írás egy 
szomorú eseményt idéz fel, amelyre Gyuricza László segít 
visszaemlékezni. Pintér István ünnepi fejtörőt állíto össze 
Önöknek, amely a hírlap 30 évét fogja össze. Fogadják 
szereteel és játszanak velünk minél többen! A Magyar 
Költészet napjára emlékezünk a 20. oldalon.
Köszönöm, hogy velünk tartanak!
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    Mindenek elő Gratulációt érdemel egy helyi Hírlap, a 30 
éves jubileumán. 1991. az önkormányzati közigazgatás első éve 
volt. A Képviselő - testület Varjú Lajos polgármesterrel együ 
arra törekede, hogy Balatonfűzfő minden tekintetben 
fejlődjön. A "minden tekintetben" kifejezésbe beletartozo 
településünk címerének, zászlójának a létrehozása, és nem 
utolsó sorban a lakosság rendszeres tájékoztatása. Ez utóbbit 
egy helyi újság megalapításával láuk biztosítonak. Így 
születe meg a "Balatonfűzfői Hírlap". Eleinte a lapszámok 
sárga színű papíron jelentek meg, majd később a sárga papír 
"kifehérede". Az első szerkesztő bizoság tagjai még nem a 
képviselő-testület által megválaszto személyek voltak.  
   Tehát akinek eszébe juto valami, megírhaa, nem csak a 
testület tagjainak az írásai jelenheek meg. A település lakóit is 
bíztauk, hogy osszák meg gondolataikat. Ez is egy fontos 
szempont volt, és ma is az, hiszen így jobban a magáénak 
érezhetik az olvasók. 
           

A Balatonfűzfői Hírlap
1991-2021-ig

Felelős kiadó: 
dr. Varjú Lajos, Majorné Kiss Zsuzsanna, Marton Béla,

 Szanyi Szilvia

Felelős szerkesztő: 
Flink Kornél, Juhász Ferenc

Szerkesztő bizoság elnöke, 
Stricz János

Főszerkesztő:
Gerendás Lajos, Béres Istvánné, Szendi Péter, Király Anita

Szerkesztő: 
Szőnyeg János, Czere József, Dezső Dénes, Cseh Beáta, 

Gubicza Iván, Hetényi Aila, Jobbágyné Végh Boglárka, 
Dr. Kecskés Ferenc, Szabóki Sándor, Végh István, 

Tóth Ferenc, Hegedűs Józsefné Julika, Marton Béla,
Tóth János, Tóth Bey, Béres Istvánné, Horváth Irén,

 Pék Doroya, Németh-Demeter Zsuzsanna, 
Kovács-Árvai Ágnes, Sebestyén-Tóth Orsolya, 

Tóth Zoltán, Kis Danica

Fotósok:
Lukácsi Tibor, Fujszné Kőnig Zsuzsa, Árvai László, 

Nyírő Bence

Komputertipográfia:
Mesterházy Győzőné, Szurmay László, 

Nyomdai előkészítés: 
Demeter Zsuzsanna, Hebling-Szűcs Éva, Palásthy Imre

Terjesztés, reklám és hirdetés:
Csipai Rita, Hegedűs Szilvia, Kiss Andrea, Győrffy Andrea, 

Mohos Mária, Dezső Gáborné, Tretykó István 

  A most 30 éves jubileumát ünneplő Balatonfűzfői Hírlap 
életéből a 2008-tól a 2019. december 31-ig eltelt időszakról 
szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel.
  Néhai Gerendás Lajos főszerkesztő még 2006-ban kezdte 
kialakítani a lap arculatát akkori szerkesztőivel, dr. Varjú 
Lajossal, Tóth Beyvel, Lukácsi Tiborral. 2008-tól 
csatlakoztam a szerkesztőséghez. A 2010-es választások után 
– pályázat útján – főszerkesztőként kezdtem meg a munkát 
szerkesztő-társaimmal, Horváth Irénnel, Németh–Demeter 
Zsuzsannával, Lukácsi Tibor halála után Fujszné Kőnig 
Zsuzsával. Az idők során külső munkatársaink  – Zachar 
István, Sebestyén–Tóth Orsolya, Kovács–Árvai Ágnes is 
segíteék munkánkat. Később csatlakozo a szerkesztő-
séghez Árvai László fotós is. Felelős kiadónk, Marton Béla 
polgármester támogaa a lap új arculatának kialakítását.
  Sok-sok pályázatot írtunk ki, díjat alapítounk, melyekkel 
megszólítouk a város apraját, nagyját. A teljesség igénye 
nélkül címszavakban csak néhány: ,,A város fotósa – a fotós 
városa©", Honismereti Füzetek sorozat, Balatonfűzfő város 
falinaptára – teljes egészében szponzorok támogatásával, 
,,Városunk fényei©", A hely, ahol élünk, Fűzfő + Balaton = 
Balatonfűzfő, 25 fát Fűzfőnek, meseíró pályázatok, 
rajzpályázatok, mézeskalács készítő és díszítő pályázatok, és 
még folytathatnám, de a terjedelem határt szab az írásomnak. 
Volt egy rovatunk: ,,A lakosság kérdez – az Önkormányzat 
válaszol", de ezt megszünteük, mert a megengedhetetlen, 
nyomdafestéket nem tűrő hangnem, az egymás lejáratása, a 
személyeskedés nem fért bele a szerkesztőség hitvallásába, 
amit az alapító még 1991-ben írt: ,,Várjuk a véleményt, 
kritikát, jobbító szándékú észrevételeket."
   Igen kedvelt volt a Keresztrejtvény, a helyes megfejtők 
közö egy értékes könyvet sorsoltunk ki, melyet a Tradeorg 
Nyomda ajánlo fel.
  Olvasóink nagyon szereék a Tegyünk többet egész-
ségünkért rovatot. Szívesen fogadták a rövid tudósít-ásokat 
1-1 fotóval. Érdeklődéssel olvasták vallási és nemzeti 
ünnepeinkről írt gondolatokat. Ugyanúgy érdeklődésre 
tarto számot az Önkormányzat hírei, a Testületi ülések 
kivonatos bemutatása.
    Nagy kihívás elé állítoa a szerkesztőséget a sok-sok nyári, 
kora őszi rendezvényekről a tudósítások, szorgalmas 
fotósaink több száz képeiből a válogatás – de megoldouk.
   Összességében elmondható, hogy nagyon sikeres időszak 
volt ez a Hírlap életében. Igen sok pozitív visszajelzést 
kaptunk.
  Szeretném megköszönni szerkesztőtársaimnak az odaadó, 
lelkiismeretes munkájukat, hogy velem együ ,,gyermekük-
nek” érezték a Hírlapot és mindent megteek érte. Köszönöm 
felelős kiadónknak a maximális támogatást, az infrastruktúra 
biztosítását és nem utolsósorban köszönöm mindenkinek a 
támogatást.

A 30 éves jubileum alkalmából kívánok a jelenleg
főszerkesztőnek, Király Anitának és munkatársai-
nak sok sikert, jó munkát! 

Béres Istvánné, 
volt főszerkesztő 

Tisztelt Olvasó!
A Balatonfűzfői Hírlap első lapszámától aktívan ve 
részt a lap munkájában Szőnyeg János gépész-
mérnök, akkori Képviselő-testületi tag. Fogadják 
szereteel gondolatait, emlékeit a jubiláló Hírlap 
kezdeti időszakáról:

Szőnyeg János
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Polgármester beszámoló

A fejlesztések nem állnak meg, sőt igyekszünk 
az összes pályázati lehetőséget megragadni, 
hogy szebbé, jobbá tegyük a várost. dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselővel és Lajkó 
Frigyes alpolgármesterrel folyamatosan egyez-
tetünk a település terveiről, lehetőségeinkről és 
a lehetséges fejlesztésekről. Újabb utcák, és 
intézményeink további felújítását szeretnénk 
megvalósítani a közeljövőben. Szóba került 
Gyártelep és Tobruk csapadékvíz elveze-
tésének teljes felújítása is.

100 ÉVESEK

FEJLESZTÉSEK

COVID-19

100 éves születésnapján köszöntöük Lajkó 
Frigyes alpolgármester úrral és az intéz-
ményvezetőivel dolgozóival, Lachegyi István 
Károlynét a Támasz Idősek Ohonában.
Margit néni személyében egy nagyon kedves 
hölgyet ismerheünk meg, akinek a kedvenc 
szórakozása az olvasás. 1921. február 24. 
napján, Dévaványán születe, egy 8 gyer-
mekes család negyedik szülö gyermekeként. 
Tanulmányait Békéscsabán végezte, ahol a 
polgári iskolát követően gyors- és gépírást 
tanult. Az ünnepelt 1940-ben ment férjhez és a 
házasságból születe meg egyetlen leány 
gyermeke Éva, aki ma már 79 éves. Leánya a 
már középkorú fiával együ köszöntöe 
édesanyját ezen a jeles napon. A környezete 
által régi erkölcsűnek és becsületesnek meg-
ismert Margit néni mindig is elfogadta azt, 
amit a sorstól kapo, ebben vallása és Isten 
szeretete is segítee. Fontosnak tartja, hogy az 
ember, szereteel éljen és így is érezzen mások 
iránt is.

Ez év augusztus 29-én ünnepli 100 éves 
jubileumát a Nitrokémia. Ennek ünneplésére a 
volt papírgyári parkolóban szervezünk egy a 
Nitrokémia Zrt. és Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata által közösen szerveze nagy-
szabású rendezvényt, ahova mindenkit sze-
reteel várunk. Erről a következő lapokban 
fogunk bővebb tájékoztatást adni.

Az elmúlt hetekben és a következő hó-
napokban nehéz feladatot kaptak házi-
orvosaink. Be kell oltaniuk a Covid vírus elleni 
vakcinákkal településünk lakóit. Sok re-
gisztrált 65 éven felüli lakos sem került még 
sorra. Több ezer oltásról van szó. Ezért is 
köszöntük meg az orvosok, az asszisztensek és 
az őket segítő önkéntesünk munkáját is. 
Feladatukat nehezíti, hogy nem tudják előre, 
hogy mennyi és milyen típusú oltóanyagot 
kapnak, hiszen az országos beszerzések sem 
kiszámíthatóak, üggenek a gyártó cégek 
kapacitásától és aól, hogy hogyan osztják 
szét a megrendelő országok közö. Amikor 
tájékoztatást kapnak az orvosok arról, hogy 
milyen és hány darab vakcinát kapnak, akkor 
végig kell hívniuk a listájuk alapján az 
igénylőket. Hogy ki milyen oltóanyagot kap, 
az ügg a személyek egészségügyi állapotától. 
Az asszisztensek hívják fel a regisztráltakat, 
mivel nincs sok idejük a napi betegellátás 
melle, így nincs idejük egy-egy oltásra 
jelentkező hosszas keresésére. Az oltás nagy 
adminisztrációs munkával jár. Az elkövetkező 
időszakban hétvégén is fognak oltani az 
orvosok. Ez megterhelő fizikailag és pszi-
chikailag is, ezért besegíteek képvi-selőink és 
kültagunk is az adminisztrációba. 

MIVEL SEGÍTHETNEK ORVOSAINKNAK?
Kérjük, türelemmel várják meg, míg az 
asszisztensek felhívják, értesítik Önöket! 
Kérem, hogy mobiltelefonjaikat tartsák 
maguknál és vegyék fel, hogy elérjék Önöket!
Kérem, hogy türelemmel, megértéssel segítsék 
az egészségügyi dolgozók munkáját, mert 
mindenki sorra fog kerülni!

ÚTBURKOLAT BONTÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK

A Gagarin utcában és a városi stadionban is 
elkészült a járda. Városszerte lesznek út-
burkolati javítások. Hamarosan megkezdjük a 
Zombor utca felújítását, ami szintén kelle-
metlenséget okozhat. Kérjük szíves türel-
müket. Tavaly januárban felszólaltam a DRV 
Közgyűlésén, hogy tarthatatlan az az állapot, 
ami az Árpád utcában van. Akkor megígérték, 
hogy megoldják ezt és beütemezik majd a 
2021-es évi fejlesztéseik közé. Ennek köszön-
hetően az Árpád utcában és a József Aila 
utcában tavasszal a DRV felbontja az út-
burkolatot, mivel új szennyvízvezeték kerül 
elhelyezésre.
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Lapzártánkig születe KT Határozatok

              Király Anita
               polgármesteri referens

Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 1032/4 hrsz kive beépítetlen ingatlan 
fejlesztési lehetősége céljából ivóvíz és 
szennyvíz bekötést létesít. 
            
Megalakult a Balatonfűzfő Város Értéktár 
Bizosága: Berki Kálmán, Bíró Ibolya, Diósi 
Péter, Hegedűs Józsefné és Szeli Dóra Réka 
tagokkal.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata együ-
működési szándéknyilatkozatot írt alá a 
Balatonfűzfő – Litér Turisztikai Egyesüleel az 
egyesület települési értéktárra épülő Fűzfő-
Értéktúra és BalatonÉrtéktúra pályázata 
kapcsán.

A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóvá-
hagyásra került.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a Kis-
faludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 
által kezelt, „A balatonfűzfői Tobruki Strand 
innovatív fejlesztése” című projektben kérte 
Támogatótól az Eszközök beszerzése pro-
jektelemre vonatkozóan a Projekt fizikai 
befejezésének terveze dátumának módo-
sítását. Mivel Támogató az építési beruházás 
megvalósítását a rövid határidő mia kocká-
zatosnak tartja, ezért Balatonfűzfő Város 
Önkormányzata kérte Támogatótól a pro-
jektelem projektből való törlését és a műszaki 
tartalom  változás  mia  a  Támogatói  Okirat

módosítását. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zrt. által kezelt Strandfejlesztés V. ütemben 
pályázatot nyújt be a Tobruk Strand bejárati 
főépület tetőterének bababarát szolgálta-
tásokkal történő beépítésére. Képviselő-testület 
elrendelte a módosítási igény Támogató részére 
történő benyújtását.

A Fűzfői Vagyonkezelő K. ügyvezető igaz-
gatójának tájékoztatását - mely értelmében a 
Fűzfői Vagyonkezelő K. a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok részére a belső kont-
rollrendszer kialakításához és működéséhez 
készíte Irányelvben foglaltaktól eltérő módon, 
a költségvetési szervek belső rendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet szerint teljesíti a jogszabályi 
kötelezeségét, különös tekinteel a vezetői 
nyilatkozat kiállítására -, a Társaság tulajdonosi 
jogok gyakorlójaként tudomásul véve a pol-
gármester felkérte a Társaság Ügyvezetőjét, 
hogy 30 napon belül intézkedjen a szükséges 
intézkedések megvalósításáról.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata az „Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása 2021.” c. pályázati kiírás 
alapján, pályázatot nyújt be:  A balatonfűzfői 
Petőfi és Nagy László utca felújításara.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata támogatja
a Muthermal Szállodaüzemeltető K. kérelmét,   

(Balatonfűzfő 1058/4. hrsz-ú telek Helyi Építési 
Szabályzat módosítása kapcsán) a bemutato 
fejlesztési elképzeléseket figyelembe véve azzal 
a kiegészítéssel, hogy terveze új kerékpárút 
nyomvonal érinteség esetén az új építési 
szabályozásba azt be kell emelni.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata támogatja 
a Peso Hungária K. Kérelmét, (Balatonfűzfő, 
Aradi utca 3- 686/1 hrsz-ú telek H.É.Sz. módo-
sítása kapcsán) a bemutato fejlesztési el-
képzeléseket figyelembe véve. 

A Vágfalvi Oó Művelődési Központ és Könyv-
tár Balatonfűzfő igazgatói álláshelyére 
Szerdahelyiné Lőrincz Nórát, 2021. április 1. 
napjától - 2026. március 31. napjáig - 5 évre 
kinevezte. 

A Balatonfűzfő belterület 1495/375. hrsz. ala 
található ingatlan elidegenítésére vonatkozó 
előkészítő irat alapján a polgármester hoz-
zájárult, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő K. az  
értékesítést előkészítse és a társaság jogi 
képviselőjének bevonásával meghirdesse.

K.T. az önkormányzat és költségvetési szer-
veinek beszerzéseire vonatkozó 2021. évi 
összesíte közbeszerzési tervet jóváhagyta.

Balatonfűzfő természeti értékeit figyelembe 
véve, a lakossági jelzések és szakértői 
állásfoglalás birtokában az elmúlt hetekben 
több helyen is kivágásra kerültek veszélyes, 
kiszáradt fák. A Városgondnokság megújult 
vezetéssel, szervezeebben próbálja az évek 
ala felgyülemle problémákat megoldani. A 
területen dolgozók lelkiismeretes munkájának 
köszönhetően egyre rendezeebbek a te-
rületeink. Köszönjük Nekik, hiszen nem 
könnyű feladat, amelyet extrém időjárási 
körülmények közö kell elvégezniük.

FAKIVÁGÁSOK, TERÜLETRENDEZÉSEK

ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSSEL 
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A Balkom K. házhoz menő zöldhulladék-
gyűjtése április 28-án és május 12-én szerdán 
lesz. 
Csak a lágyszárú zöldhulladékot illetve a 
ledarált ágakat viszik el zsákokban. A 120 
literes zsákoknak átlátszónak kell lenniük, nem 
lehetnek feketék
·Csak azokat a zsákokat viszik el, melyeken 
matrica van.
·Matricát a Közösségi házban (József A. utca 12) 
lehet átvenni április 6-tól május 7-ig. Hétfőn 9-
12 óráig szerdán és pénteken 13-18 óráig. 
Bővebb tájékoztatót a Balkom k-től kaphat-
nak www.balkom.hu illetve a szórólapjukon 
osszák meg.

ÁGAK, NYESEDÉKEK ELVITELE

Mivel a Balkom K. már sehol nem viszi el az 
ágakat, nyesedékeket, ezért Képviselő Tes-
tületünk arra az elhatározásra juto, hogy a 
saját Kjével oldja meg ezt. Balatonfűzfő Város 
Önkormányzata Fűzfőürdőről május 17-én 
hétfőn, Tobrukból és Szalmássy-telepről pedig 
május 25-én kedden fogja elszállíatni minden 
ingatlan elől a zöldhulladékot az alábbi 
feltételek melle: Az ágakat, ágnyesedékeket 
(max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) 
NEM DRÓTTAL, kévékbe kötve (max 6 darab 
kéve)
Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális 
hulladék jellegű egyéb anyag (kő, öld, 
drót…stb) kerül, a kevert anyag komposztálásra 
alkalmatlanná válik, így a gyűjtő autó nem 
szállítja el‼!

A Fűzfői Vagyonkezelő K térítés ellenében 
vállalja, hogy az ingatlanon összegyűlt 
zöldhulladékot elszállítja a komposztáló 
udvarba. A  részletekről  bővebb  információ  és 

EGYÉB IDŐPONTBAN, TÉRÍTÉS 
ELLENÉBEN ZÖLDHULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁS

Megkérek Mindenkit, hogy ebben az idő-
szakban még jobban segítsük egymást, le-
gyünk toleránsabbak egymással!
Köszönöm a megértésüket, és kérem, hogy 
ezekben a nehéz napokban is keressék a jót és 

időpont egyeztetés a 
88/574-584 telefonszámon. Szanyi Szilvia 

polgármester

a szépet!

"Örülj, ha esik az eső, 
mert ha nem örülsz, 
akkor is esni fog!"

Polgármester beszámoló
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és minden érdekelt, ami közösségi tevékenység. Mivel érdekel-
tek a különböző kultúrák és nyelvek, így a BGF Külkereskedelmi 
Karán kötöem ki gazdaságdiplomácia szakon. A szako-
sodásomat erősen meghatározta az érdeklődésem a különböző 
kultúrák iránt, első diplomámat a magyar-spanyol kulturális 
diplomácia témájában írtam, Erasmus ösztöndíjjal Spanyol-
országban töltve egy szemesztert. A főiskola melle is 
folytaam a zenélést, mellee a Kertész Táncegyletben 
táncoltam. A tánccsoporal többször bebarangoltuk Erdélyt - 
azt gondolom, i köteleződtem el örökre hagyományos népi 
kultúránk iránt. 
   Már a főiskolán körvonalazódo, hogy abból a hatalmas 
halmazból, amit a munka világának neveznek, én a kultúra 
területével szeretnék foglalkozni, így a főiskolai gyakorlatomat 
a Hungarofest Nk. KultúrPont Irodájánál töltöem, és később 
ez le első munkahelyem is. 

A kultúra, a művészetek milyen szerepet töltenek be az 
életedben? (Ha jól tudom van néptánc kötődésed erről ha 
volna fotó az csodás lenne)

    Mindig részese voltam valamilyen, a kultúra valamely ágával 
foglalkozó csoportnak, melyek mind szélesíteék, formálták 
világlátásom. A gimnáziumi kórusban mindig nagyon jó volt a 
hangulat, sok barátom is o énekelt. A veszprémi Alma Materek, 
a Brusznyai koncertek, a nyári táborok, az erdélyi, franciaor-
szági, németországi utak örök emlékként élnek bennem. A 
Kertészben szintén nagyon inspiráló közeg ve körbe. Nagyon 
sok minden érdekel, rendszeresen veszek részt rövidebb 
kurzusokon, és tele vagyok további tervekkel. Talán a népzene 
és a néptánc az, amit a legközelebb érzek magamhoz, és ez az a 
terület, amellyel a mai napig a legtöbbet foglalkozom, 
folyamatosan képzem magam. A gyerekeim születése után 
visszamentem táncolni, akkor már a ráckevei Rőzse Néptánc-
együesbe, elvégeztem az Így tedd rá! népi játék és tánc 
foglalkozásvezetői képzést, folyamatosan igyekszem a 
továbbképzéseken is részt venni. Hosszú évekig foglalkoztam 
óvodás korú gyerekcsoporal Szigetszentmártonban, és 
segíteem a ráckevei csoportban. 

Mikor és miért határoztál úgy, hogy a közművelődésben 
szeretnél dolgozni?

    A gyerekeim születése után Szigetszentmártonból, ahol 
éltünk akkor, Budapestre nem tudtam volna visszajárni 
dolgozni. Ráckevén viszont kialakult már egy ismertség a népi 
játék foglalkozások mia, így amikor o a művelődési 
központban le egy szabad hely, engem hívtak dolgozni. 
Nagyon szereem az oani munkát, inspiráló közeg volt az 
intézmény, mindig szívesen veem részt a különböző 
tevékenységek szerve-zésében, a pályázatok megírásában és 
megvalósításában.  2017-ben az akkori igazgató távozása után a 
város engem bízo meg az intézmény vezetésével, így a minden-

Az áprilistól kinevezett , Szerdahelyiné Lőrincz Nóra igazgató asszonyt 
szeretném bemutatni a balatonfűzfőieknek. Kérlek mesélj nekünk ma-
gadról. 
  Gyerekként egy nagyon színes, nem mindennapi világban nőem fel. A szüleim 
Balatonfűzfőn a Nitrokémiánál dolgoztak, és 1989-ben édesapámat a moszkvai Magyar 
Kereskedelmi Képviseletre delegálták dolgozni. Alig négy évesen csöppentem bele egy egészen 
más világba, más kultúrába. Egy olyan közegben cseperedtem, ahol oroszul is meg kelle 
értenem az engem körülvevő világot, és a világ számos tájáról leek játszótársaim - vietnami, 
amerikai, afrikai, latin-amerikai gyerekekkel együ nőem fel. 
   1997-ben költöztünk vissza édesanyámmal Magyarországra, akkor már Felsőörsre, ahol most 
is élek. A Lovassy László Gimnázium hatosztályos tagozatán folytaam a tanulmányaim, 
mellee kórusban énekeltem,  részt  veem az iskolaújság szerkesztésében, citerázni tanultam, 

napi feladatok melle a művelődési központ operatív feladatait 
is nekem kelle intéznem. Valószínűleg most is i dolgoznék, ha 
2008 végén nem öröklöm meg a szülői házat Felsőörsön…. Ez az 
esemény késztete engem és családomat arra, hogy 
visszaköltözzünk a Balaton-felvidékre, hiszen férjem veszprémi, 
nekünk pedig lehetőségünk nyílt közelebb költözni az ő 
szüleihez.

      2019 nyarán jöünk Felsőörsre, én pedig  a Nemzeti Műve lő
dési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságán folytaam a 
szakmai  munkám, és  közben befejeztem egyetemi 
tanulmányaim Győrben, a Széchenyi Egyetem kulturális 
mediáció mesterszakán. Az Intézetnél egy széles rálátást 
kaphaam a közművelődés területére, megismerheem 
mélyebben Veszprém megyét, és az i dolgozó szakembereket, 
szakmai anyagok előkészítésében veheem részt.
  Amikor Balatonfűzfőn meghirdeék az intézményvezetői 
állást, úgy döntöem, hogy megpályázom, mert bár nagyon 
széles spektrumot ölel fel az intézeti munka, de inkább 
háérmunka zajlik o, én pedig vágytam vissza a "terepre". I 
tartunk most. A pályázat bizoság elői meghallgatása után 
Polgármester Asszony engem bízo meg a a Vágfalvi Oó 
Művelődési Központ és Könyvtár vezetésével a következő 5 
évre, mely megbízásomnak a legjobb tudásom szerint 
igyekszem április 1-től eleget tenni. 

Balatonfűzfőt mennyire ismered? ( Van-e olyan itt  ami 
szerinted egyedivé és különlegessé teszi ezt a várost? )

    Gyermekkori emlékeim visszaköszöntek, amikor nemrégiben 
Fűzfőgyártelepen sétáltam - a hangok, a hangulatok mind 
ismerősek, csupán a távolságok leek rövidebbek, mint 
ahogyan gyerekkoromban érzékeltem őket. Szerintem Fűzfő 
egy szerethető város, mely az ipari örökségét és a Balaton-parti 
életmódot, valamint a csodálatos természeti környezetét 
egyaránt képes hasznára fordítani. Célom minél jobban 
megismerni a XXI. századi Fűzfőt és az i élőket annak 
érdekében, hogy maximálisan tudjam végezni a rám bízo 
feladatot. Tekinteel arra, hogy a Vágfalvi Oó Művelődési 
Központ és Könyvtárnak két nagyobb egysége is van, mely a 
szabadtéri helyszínekkel egészül ki, azt gondolom, egy színes 
paleát lehet a közművelődés területén a lakosoknak és az ide 
látogatóknak nyújtani.

Milyen terveid vannak intézményvezetőként?

    Egy világjárvány kellős közepén veszem át az intézményt, ám 
örök optimistaként hiszem, hogy eljön újra az az idő, amikor 
lehetőség lesz a közösségek találkozására, az aktív közösségi élet 
megélésére. Amíg a világ nem tér vissza a normális ker-
ékvágásba, szeretném minél jobban megismerni a munka-
társaimat, kialakítani egy stabil szervezeti felállást, melyben 
mindenki megtalálja a megfelelő feladatát, szerepét. Célom 
továbbá, hogy megismerjem azokat az embereket,  akik  szívvel-
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András mit tudhatunk Rólad?  Ki Kálmán András? 
  Köszöntöm a kedves olvasókat! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy röviden 
bemutatkozhatom Önöknek. Feleségemmel és két lányommal Papkeszin élünk.  Alapvetően 
műszaki beállítoságú ember vagyok, de mindig törekedtem a folyamatos tanulásra, 
fejlődésre. Kedvtelésből rendszeresen futok és kerékpározok, a narancs-rózsaszín nyárestéken 
úszok a Balatonban. Különösen szeretem a nagy családi utazásokat, nyaralásokat, amikor 
kiszakadunk a jól megszoko közegünkből, és egymásra utalva járjuk a világot.

Hol dolgoztál korábban, mi a szakterületed?      
   Első munkahelyem a Nitrokémiánál volt. Örömteli, nosztalgikus hangulatban vagyok, mert 
sok nagyra becsült név és kedves emlék tör fel belőlem folyamatosan, amióta a Fűzfői 
Vagyonkezelő K-hez jöem. Szerencsésnek érzem magam, hogy mintegy 25 év elteltével 
visszaadhatok valamit annak a közösségnek, amely akkor befogado és elindíto a nagybetűs 
életre. 
    2006-tól a Nitrogénművek Zrt-nél dolgoztam Pétürdőn, főként a karbantartás irányításával 
foglalkoztam. A piaci szemléletű, folyamatosan modernizálódó nagyvállalati közeg sok 
műszaki szakmai tapasztalaal vérteze fel. Hálás vagyok az o megszerze hasznosítható 
tudásért sok esetben egyedülálló lehetőségekért.

   Az utóbbi majd három évben, és jelenleg is, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. Balatonalmádi üzemvezetője vagyok. 
Elsődleges feladatomnak tartom a rám bízo területen élő 
mintegy 30.000 felhasználó vízi közmű szolgáltatásának 
zavartalan biztosítását, melyet jól képze, elhivato kollégáim 
segítségével valósítunk meg. Büszke vagyok a Balatonalmádi 
üzemvezetőség állományára, mert éjjel-nappal, télen-nyáron 
Önökért dolgozik.

Mik a tervek a Vagyonkezelő Kf t-vel kapcsolatban, 
milyen célok vezérelnek?  
    Megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is egy olyan 
közpénzből működő gazdálkodó szervezet vezetőjének lenni, 
melynek forrásait nagyobb részben a helyi önkormányzat 
biztosítja, tevékenységét a helyi közösség javára végzi. Az én 
filozófiám az, hogy transzparens, átlátható működéssel, 
világosan meghatározo felelősségi körökkel, szükséges és 
elégséges belső szabályozórendszerrel nagyban tudjuk növelni 
hatékonyságunkat. Kollégáim barátságos fogadtatása, 
segítőkészsége és a tevékenységben megszerze tapasztalata 
elősegíti azt, hogy jelenlegi helyzetünket felmérjük, elemezzük 
és a szükséges változtatásokat eredményesen véghezvigyük. 
   Célom, hogy a társaság katalizátora legyen Balatonfűzfő 
fejlődésének, és amíg erre lehetőséget látok, mindent meg fogok 
tenni annak érdekében, hogy a település minél jobban 
kihasználja adoságait, kezelje problémáit közös céljai 
érdekében.

Mi a Vagyonkezelő Kf t pontos feladata? Milyen kérdésekkel 
fordulhat hozzátok a lakosság?
  
   A Fűzfői Vagyonkezelő K. feladatait az Önkormányzaal 
kötö közszolgáltatási, vagyonkezelési szerződés pontosan 
meghatározza. E tevékenységek a következők: közterületek 
kezelése, karbantartása, utak, hidak síkosság-mentesítése, 
intézmények karbantartási feladatai, települési hulladék 
begyűjtése közterületről, csapadékvíz gyűjtő hálózat kar-
bantartása, köztemető működtetése, valamint a strandok és 
szálláshelyek üzemeltetése. 
  Település üzemeltetési kérdéseikkel, kéréseikkel kérem 
forduljanak bizalommal kollégáimhoz! További információkat, 
aktualitásokat találhatnak társaságunk új honlapján a 
www.fuzfoivagyonkezelok.hu oldalon. Bejelentkezéseiket 
gyorsabban és egyszerűbben tudjuk kezelni, ha nem a közösségi 
média felületein teszik közzé, hanem célzo megkereséssel a 
megado elérhetőségeken fordulnak hozzánk.

Szeretném bemutatni Önöknek Kálmán Andrást a Vagyonkezelő Kft  
nemrégiben kinevezett ügyvezető igazgatóját.

Van-e valami, amit üzennél az olvasóinknak?
     Ebben az időszakban jó egészséget kívánok mindenkinek 
és az év hátra lévő részére korlátoktól mentes életet. Bízom 
benne, hogy széleskörű, színvonalas és megbízható 
szolgáltatásokat tudunk nyújtani, mellyel hozzájárulhatunk a 
lakosság életminőségének folyamatos javításához, a 
lakókörnyezet állapotának javításához, és a település 
vonzerejének fokozásához.

lélekkel működtetik a csoportokat, civil szervezeteket Balaton-
fűzfőn, hogy lássam, mi az, amiben segítségükre lehetünk mi, az 
intézményben dolgozó szakemberek. Bízom abban, hogy nyárra 
valamelyest helyreáll az élet, és ha másképp nem, szabadtéren 
tudunk értékes szabadidős programokat szervezni a lakosságnak. 
Addig pedig marad az ismerkedés és mellee természetesen a 
háérmunka.

Mit üzennél a balatonfűzfőieknek?

   Nagyon várom a közös munkát, a sok élményt kicsikkel és 
felnőekkel egyaránt! Amikor pedig már nyitva tarthatunk, 
az irodám ajtaja nyitva lesz, ha bárki kérdezni szeretne 
tőlem, sőt, kifejezeen örülök annak, ha betérnek hozzám 
beszélgetni!



   A tavasz és a tavaszvárás a természethez közel élő emberek 
életében az évkör egyik legfontosabb eseménye volt. A húsvét, a 
hozzá kapcsolódó szokások és az ünnepet megelőző böjti 
időszak mind a megtisztulásról, a megújulásról szól. Ez az 
ünnepünk nem naptári naphoz kötődik, un. mozgó ünnep. 
Időpontja a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte 
utáni vasárnap. Legkorábbi időpontja március 22., legkésőbbi 
április 25. lehet. 
   A hamvazószerda óta tartó 40 napos nagyböjt utolsó hete 
virágvasárnappal kezdődik. A virágvasárnapon megszentelt 
barkaágaknak védelmező erőt tulajdonítoak, úgy tartoák, 
hogy megvédi a házat a villámcsapástól. Zircen szokás volt a 
kútba dobni három barkaszemet, hogy tiszta maradjon a víz. 
Litéren ezen a napon a zöldágjárás hagyományát elevenítik fel, 
Zoboralján – ahol testvértelepülésünk, Nagycétény fekszik – ezt 
a napot villővasárnapnak nevezik. A lányok énekelve, zöld 
ágakkal vonulnak végig a faluban, keen kaput formálnak 
karjukkal, a többiek átbújnak alaa. 
   A virágvasárnapot követő nagyhét az ünnepi előkészületekkel 
telik: ünnepi nagytakarítást, meszelést végeztek, ekkor 
keményíteék, vasalták az alsószoknyákat. A nagytakarítást és 
mosást szerdán be kelle fejezni, mert úgy tartoák, ahány 
csepp vizet kiöntenek csütörtökön, annyi bolha lesz a házban. 
Nagycsütörtökön (más nevén Zöldcsütörtökön) friss zöldféléket 
eek, csalánfőzeléket, spenótot, de készíthetünk zöld ebédet 
medvehagymából is. Csütörtökön elnémulnak a harangok, a 
katolikus templomokban az oltárokat minden díszüktől 
megfosztják. Sok helyen nagycsütörtöki virrasztást tartanak. 
Nagypéntek szigorú böjti és dologtiltó nap volt. Napfelkelte elő 
természetes vízben mosakodtak, hogy megőrizzék egész-
ségüket, szépségüket. 
    Ezen a napon tüzet sem gyújtoak, hagyták kialudni, és majd 
a nagyszombati megszentelt tűzből gyújtoák csak újra. 
Szombaton festeék a tojást, megfőzték a sonkát, egyes 
falvakban határkerülést is tartoak. A szertartások csúcspontja 
volt a feltámadási körmenet. 

   Húsvét vasárnap reggel került sor az ételszentelésre, majd a 
szentelt ételből asztalra te reggelire. Az ünnep első napja a 
karácsonyhoz hasonlóan a családé volt. A háziasszony a 
megszentelt ételből küldö a szegényebb rokonoknak is. 
Zoboralján ezen a napon festeék a tojásokat. Viaszba márto 
írókával mintát rajzoltak a megfő tojásra, majd hideg festékbe 
teék, ha a festék már befogta, kiveék, lekaparták a viaszt, 
majd szalonnabőrrel bedörzsölték, hogy szép fényes legyen. 
   Húsvéthétfő (öntözőhétfő) már profán ünnepnek számíto. A 
fiúk elindultak meglocsolni a lányokat. Kútvízzel, a 30-as évektől 
már „szagos vízzel" is öntözek. A termékenységvarázslásként is 
számon tarto locsolásért pedig feste tojást, édességet, ételt-
italt kaptak. Ez a szokás a mai napig fennmaradt, nem úgy, mint a 
suhodókedd, amikor a leányok mentek el azokhoz a 
legényekhez, akik megöntöék őket, és fűzfavesszőből font 
korbáccsal adták vissza az előző napi „megemlékezést". 
Mindenkit arra biztatok, hogy élje át ezeket a szép hagyo-
mányokat, és testben és lélekben megtisztulva várjuk együ az 
idei tavaszt, amely – ha a körülmények nem is olyanok, mint 
eddig bármikor – ugyanúgy a természet megújulásáról szól. 

Molnár Eszter

A leggyakrabban előforduló minták

Húsvéti 
hagyományok 

Jeles ünnepünk a Húsvét

  Egy évvel ezelő alapjaiban megváltozo az életünk, a 
mindennapjaink. A nagyböjti készületet sem tudtuk együ 
befejezni, és a Húsvét megünneplése is a hívek jelenléte nélkül 
történhete a templomban. Ismét elérkezünk a kereszténység 
legnagyobb ünnepéhez, és most is bizonytalan, milyen módon 
tarthatjuk a liturgiákat. 
   „Ember tervez, Isten végez", ismerős a mondás. Gondolataim 
által arra hívom fel a figyelmet, és teszem fel a kérdést, hogy mi 
alapján tervezünk? Isten szándéka, akarata szerint – amelyet fel 
kell ismernünk az életünkben -, vagy csak a saját elképzeléseink, 
igényeink, amik mérvadóak?

Ember tervezEmber tervez
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Jeles ünnepünk a Húsvét

    A húsvéti ünnepkör  talán legismertebb eleme a húsvét  elői 
nagypéntekhez kapcsolódik: ez a negyvennapos böjt, a bűnbánati 
időszak utolsó napja; a hagyományok szerint e napon tilos volt húst 
fogyasztani. Ez a nap alkalmat ad a test és lélek megtisztítására, a 
lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy 
méltóképpen felkészülhessenek a húsvét meg-ünneplésére. 
  A böjti nap azonban nem járt az ételek teljes megtagadásával; a 
Túristvándiban élő reformátusok például aszalt szilvalevest, azaz 
ciberét esznek ezen a napon, amelyhez vajas laskát, paogato 
kukoricát (pait) fogyasztoak. A böjti napok után a nagyszombat 
hozta el a parasztember számára az ünnep gazdagságát: ilyenkor 
készíteék el a pászkát, azaz a kalácsot, ekkor volt a tűzszentelés és a 
feltámadási körmenet, valamint ekkor fogtak hozzá a húsvéti étkeket 
elkészítéséhez az asszonyok. Vasárnap véget ér a nagyböjt, a hústól 
való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is. 
  A húsvét megünneplése a nyolcadik század óta vált általánossá. 
Tojás, hús, édesség – ahány ország, annyiféle az ünnepi menü. A 
húsfélék közül az északi és közép-európai országokban, így Magyar-
országon is, elsősorban a üstölt sonka terjedt el – ezt támasztják alá az 
egyik legnagyobb magyar hipermarket lánc vásárlási adatai is. A 
hiedelmekkel ellentétben viszont nem a sonkát fogyasztoák először 
a negyven napi böjt után, hanem bárányt, mint ahogyan azt ma is 
teszik Görögországban. Olaszországban a szalámi és a kolbászféléket 
is a húsvéti ételek közé sorolják: i a hagyományos sajortához a 
Capocollo nevű szalámit kínálják, amelyet először húsvétkor vágnak 
fel. Szlovéniában a sonkát kiegészíti a húsvéti kolbász. A húsfélék 
hagyományos kísérője valamennyi országban – legyen szó sonkáról, 
vagy bárányról – a torma, amelynek elkészítési módja, ízesítése 
tájegységenként is változatos. Lengyel-országban például különleges 
ízű levest főznek belőle. Az édességek európai választéka még 
gazdagabb. A csoki nyuszi és a csoki tojás folytatja térhódítását, s 
újabban diabetikus változatokban is kapható. Míg Magyarországon a 
kalács a tipikus sütemény, az olaszoknál a ciaramicole, amely 
cukrozo aszalt gyümölcsös, likőrös sütemény. Német-országban a 
gyümölcsös sajorta dívik, az ehhez hasonló potica pedig 
Szlovéniában. A magyar üzletekben is milliószámra vásárolt 
legtipikusabb élelmiszer ilyenkor a tojás, amely a legősibb húsvéti 
jelkép, a termékenység és a bőség szimbóluma. A tojások festése, 
díszítése mind a mai napig fennmaradt valamennyi európai 
országban, ám jelentősek a különbségek, a szokások. Len-
gyelországban például kizárólag a legidősebb női családtag festheti 
pirosra a tojásokat. Míg Magyarországon a tojást többnyire locsol-
kodók kapják, addig Görögországban egészen más a szerepe: 
húsvétvasárnap a színes tojások héjának feltörésével emlékeznek 
Krisztus feltámadására.

Forrás a Cultura Magazin 

A nagyböjt utáni ételeink

Húsvét ami a keresztény egyházakban, Krisztus feltámadásnak 
napja, egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. A 
húsvétot a 40 napos nagyböjt előzi meg. A hagyományos menü 
sor már reggel elkezdődik ilyenkor a legtöbb háznál a sós fono 
kalács mellé a házi üstölt fő sonka, piros/kék/zöld színekben 
pompázó feste fő tojás, friss reszelt torma, hónapos retek és 
újhagyma kerül az asztalra. Délben különféle sült húsokkal, 
hidegtálakkal, salátákkal folytatódik a lakoma. Ennyi sós 
fűszeres étel után ki ne kívánna egy kis édességet. Ezért én ebben 
a hónapban egy isteni répatorta receptet hoztam Nektek.
Hozzávalók: 300 g melaszos barnacukor, 200 ml étolaj, 4 db tojás, 
280 gr búza finomliszt, 100 gr darált dió, 12 gr sütőpor, 50gr fehér 
csokoládé, 1 csapo mokkáskanál fahéj, 1 csapo mokkáskanál 
őrölt kardamom, 400 g reszelt sárgarépa, 1 késhegynyi só, 
Vanília kivonat, 1 db narancs reszelt héja.
A mázhoz: 500 g mascarpone, Ízlés szerint porcukor, 1 kis 
dobozos 30%-os tejszín felvert habja
1 lime kifacsart leve, 1/2 narancs kifacsart leve, 1 evőkanál 
vanília eszencia vagy vaníliarúd kikapart belseje.
  Elkészítés: Elsőként a sárgarépákat megpucoljuk és le-
reszeljük. Következő lépésként kivajazunk egy kapcsos tor-
taformát, vagy ami még jobb, sütőpapírt vágunk a tortaforma 
aljára. Ezután az olajat és a barnacukrot jól elkeverjük, majd 
egyenként hozzáadjuk a tojásokat is. Egy nagy tálban 
összekeverjük a száraz anyagokat, azaz a lisztet, darált diót, 
fahájat, narancs-héjat, sütőport, sót a répával. A fehércsokit 
vízgőz ölö, vagy mikróban megolvasztjuk. Figyeljünk rá, hogy 
a mikróban alacsony fokozaton melegítsük, különben megég és 
csomós lesz. Mikor a csoki megolvad, hozzácsorgatom az olajos, 
tojásos keverékhez és az egészet összekeverem a lisztes résszel.
   Végül 165 C-os sütőben, légkeverés nélkül, 80-90 perc ala 
készre sütöm, de minimum tűpróbáig!
Amikor kihűlt a torta keé vágom és a mascarponés krém 3/4-
vel megkenem, a maradék krém pedig a torta tetejére kerül, 
áfonyával és piríto mandula forgáccsal díszítem.  Aztán lehet 
enni…és Brutálisan finom. Süssetek, főzzetek áprilisban is sok-
sok finomságot, mert Enni jó!
          Kovács Erika

  A jeles napok sorában az 
egyik kiemelkedő ünnepünk  a 

Minden 
nyuszi kedvence :
Répatorta 
egy kis csavarral

  Isten jónak, szépnek teremtee a világot. Nem öncélúan, 
hanem hogy a teremtményt is részesítse szeretetében. Amikor 
az ember elfordul Teremtőjétől, és a rosszat, a bűnt választja, 
akkor önzővé válik. Sajnos az ősbűn óta újra és újra megtörténik 
ez. Igaz, hogy a Keresztség Szentsége megszabadít az áteredő 
bűntől, azonban a rosszra hajló természet megmarad. Jó és rossz 
egyaránt jelen van bennünk, és az a kérdés, hogy melyiket 
erősítjük önmagunkban. Ember tervez, és kell, hogy e terv bele 
illeszkedjen Isten terveibe is. Mindenekelő a szeretet útján 
járni!
   Egykor az ember eltervezte azt is, hogy megöli Jézust. Őt, aki 
gyógyíto, segíte… Igazságtalan ítélet által, kereszthalál várt 
rá. Feltámadása azonban keresztülhúzta e kegyetlen emberi 
tervet. 

   Krisztus halála és feltámadása feltárta nekünk Isten üdvözítő 
szándékát. Még ha el is fordulunk időnként tőle, sőt a rosszat 
választjuk, Ő irgalmasan visszavár, lehetőséget ad az újra-
kezdéshez.
   Mi lehet tehát a keresztény ember terve, célkitűzése életében? 
A szeretetben megerősödve, s ha kell Isten bocsánatát kérve 
eljutni az üdvösségre! 
Mindezt Isten segítségével, nem csak a saját erőnkben bízva!

Szereteel: Norbert atya

2021 Húsvétja hozzon megújulást, hogy jól, 
Istennek tetszően tervezzük életünket, hittel, 
reménnyel és szeretettel! Áldott Húsvétot 
kívánok mindenkinek!
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Oktatás - Nevelés
 Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Egy intézményben: Oktatás, sport, művészet! 
  Megújult iskolánk sokrétű tevékenységet folytató intézmény. Alapfokú képzésen 
túl kiemelt sport és művészeti oktatásban részesülnek tanulóink. Pedagógusaink 
tapasztalata, felkészültsége és technikai eszközeink mind ezt a célt szolgálják. A 
ránk bízo gyermekek melle állunk, és segítjük őket a világ megismerésében, 
céljaik megtalálásában, elérésében. 

Dudás Zsolt 
igazgató 

Látványterv

 Kedves Szülők! 

(Czeizel Endre) 

Egy idézeel köszöntöm Önöket iskolánk tantestülete nevében! 

„Minden emberben van tehetség, nincs olyan gyerek, akiben ne szunnyadna ennek valamilyen 
fajtája. A tehetség megvalósulásának választóvize, hogy az alany és a vele foglalkozók 
 
 
összmunkája felszínre hozza ezt vagy sem."

BEIRATKOZÁS 
IDŐPONTJA: 
2021. április

15-16 
Farkas Judit

Osztályfőnök/Tanító 
Bogdánné Nagy Erzsébet

Tanító 

Intézményünkben az alábbi
sportágak közül lehet választani: 

    Azokat a gyermekeket várjuk, akik 
szeretnek mozogni és szívesen 
kipróbálnák magukat különböző 
sportágakban. A képzés előnye, 
hogy első osztályban megkezdik 
idegen nyelvi tanulmányaikat és 
alsó tagozaton stabil úszástudást 

 szereznek.

- Labdarúgás 
- Kosárlabda 
- Röplabda 
- Úszás

Judit néni és Erzsi néni izgatottan várnak Benneteket, 
hogy együtt indulhassatok el életetek nagy kalandja felé. 
Amivel várunk benneteket az iskolában: 
- Családias légkör 
- Élményalapú oktatás 
- Meixner olvasás, írás oktatási módszer 
- Kooperatív munkaformák 
- Tehetséggondozás 
- Felzárkóztatás 

 Kedves leendő elsőseink! 

  Alkalmasságiképességvizsgálat és 
orvosi vizsgálat a pandémiás helyzet 
mia elmarad,  helyee szülői 
nyilatkozatot kérünk a beiratkozás 
mellékleteként, melyben a gondviselő 
nyilatkozik, hogy gyermeke nem 
szenved krónikus betegségben és 
nincs ortopédiai deformitása. 

  Alapfokú művészeti iskolánkban a 
zeneművészeti és képzőművészeti 
tanszakok évek óta nagy nép-
szerűségnek örvendenek. Intéz-
ményünk széles hangszerkínálaal, 
magánénekkel, valamint kórus és 
csengeyű szakkörrel várja a zene 
iránt érdeklődőket. 

  Képzőművészeti foglalkozásaink-
on korosztálynak megfelelően, heti 
egykét alkalommal, kiscsoportban 
foglalkozunk a gyerekekkel, igazodva 
igényeikhez (fejlesztés, tehetség-
gondozás). 

  Nevelőtestületünk pedagógiai 
hitvallása, hogy minden gyermek te-
hetséges valamiben, ezért célunk, 
hogy a sokoldalú képességfejlesztés 
mindenki számára elérhető legyen. 
Pedagógiai programunkban kiemelt 
helyet kapo az alapkompetenciák 
     magas szintű fejlesztése. 
  Tanórai keretek közö a diákok 
informatikai  és idegen nyelv-
tudásukat már korán fejleszthetik. 
„ M ó d s z e r t a n i  m e g ú j u l á s "  A 
KOMPLEX ALAPPROGRAM (KAP) 
célja a tanulók aktív tanórai rész-
vételének támogatása, mely a pozitív 
élményeken keresztül valósul meg. 
Ennek mozgatórúgója az interaktív, a 
tanulók bevonásán alapuló kreatív 
feladatmegoldás, az együ tanulás 
élménye. 

Sportiskolai tanterv Művészeti Iskola Általános képzés 
kompetencia alapú oktatás, KIP módszer 

8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2. / Tel.: 88/586-090 / WEB: www.fuzfosuli.hu / e-mail: irinyi@fuzfosuli.hu 

Iskolánk nem csak a beiskolázási körzetből, hanem a sportiskolai tantervű oktatás miatt, az "A" osztályba, körzeten
 kívülről is várja az elsős beiratkozókat!
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Bemutatjuk Őket

Online lét okozta változások az Övegesben

Ismét munkába állt 
Balatonfűzfő Értéktár Bizottsága

Az iskola kollégiuma 2021. március 08-tól április 7-ig bezárt, így 
próbálva megelőzni a gyermekek által is a közvetíthető vírus 
terjedését.
Azoknak a diákoknak, akik csak innen Fűzfőről tudták naponta 
megközelíteni a szakmai gyakorlati helyüket, folyamatosan 
nyitva tarto a kollégium március 5-ig, tehát a nevelőtanárok 
(oktatók) végezték a munkájukat.
Akik csak az online oktatásban veek részt, az iskolában 
tanítókkal közreműködve segíteük tanulóink munkáját. 
Minden kollégiumi oktató a saját csoportjával, a diákok szüleivel 
is felvee a kapcsolatot, kérdéseikre válaszolva megfelelő segítő 
tanárokhoz irányítva támogauk diákjaink eligazodását az új 
rendszerben.
Az iskola biztosíto laptopot azoknak a tanulóknak, akik nem 
rendelkeztek saját eszközzel az online munkához. Néhány helyen 
az internet hiánya (szolgáltatói probléma) mia diákjaink nem 
mindig tudtak bekapcsolódni a tanulásba illetve nem érték el a 
tanáraik által közvetíte anyagokat, pedig az oktatók a 
lehetőségekhez képest több felületen is segítőkészek voltak, 
próbálták a gyerekeket inspirálni.
Elvétve így is akadtak, akik az ohoni környezetben nem akarták 
elfogadni ezt a lehetőséget.

-Tanárnő! Mikor jöhetünk vissza a kollégiumba? – 
kérdezgeék gyakran a diákok.
Természetesen ez a kérdésük a teljes jelenléti oktatásra 
vonatkozo.
Kamaszkorban, főleg a középiskolában szükségük van a társaikra, 
a hasonló korú barátokra, ők most a legfontosabbak egymásnak.

 Problémáikat, élményeiket néhány éven keresztül főleg 
egymással osztják meg, nem a szüleikkel. Próbálnak felnőé 
válni, ami nem könnyű számukra.
A négyszemközti beszélgetéseink, tanulásbeli segítségünk, az 
önismeret, a jövő lehetőségeinek ismertetése, a szabadidejükben 
választható rendezvények, sportolási lehetőségek nagyon 
hiányoznak nekik; főleg, ahol egyedül tölti a napját egy diák.
És ne feledkezzünk meg végzőseink szalagavatójáról, 
ballagásáról sem, mely rendezvények óriási élényt nyújtanak a 
diákoknak.
Már nagyon várom, hogy jelenlétükkel felvidítsák a napjaimat és 
együ örüljünk a találkozásnak! Remélem, hamarosan eljön ez az 
idő.

    2013 augusztusában kezdte meg t evékenységét  Balatonfűzfő Város 
Értéktár Bizosága Gróf Tibor, Szabóki Sándor, Gerendás Lajos, 
Horváth Irén, Gyuricza László és Dr. Varjú Lajos munkásságának 
köszönhetően. Az értéktárban jelenleg a Balaton Csillagvizsgáló, a 
Mámai Romtemplom, a volt öldalai Erőmű építménye, a Balaton 
Dalkör működése, valamint Vágfalvi Oó festőművész alkotóművészi 
és közösségépítő tevékenysége szerepel. 
   Az új bizoság tagjait Szanyi Szilvia polgármester asszony kérte fel az 
értékfeltáró munka folytatására - Diósi Péter elnök, Berki Kálmán, Bíró 
Ibolya, Hegedűs Józsefné és Szeli Dóra Réka az elődök eredményeire 
építve és emlékük elő tisztelegve folytatják Balatonfűzfő értékeinek 
felfedezését, számítva a lakosság közreműködésére, javaslataira.

Az alábbi kategóriákban lehet felterjeszteni a javaslatokat az ertektar@balatonfuzfo.hu e-mail címen:

- agrár és élelmiszergazdaság
- e gészség és életmód
- építe környezet

- i pari és műszaki megoldások
- kulturális örökség
- s port

- természeti környezet

Szabó Beáta
nevelőtanár
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Az 1957. február 4-én 22 óra 14 perckor történt tragikus eseményre emlékezve születe Gyuricza László alábbi írása
 Az óra örökre megállt!

   „De ezt kérem: Istenem ne vedd el életemet annak delén" (Zsolt 102,25)
Forró nyári napon, 1956. július 15-n vonaal érkeztem Balatonfűzfőre. 
Hoztam magammal a Moszkvai Mendelejev Egyetem 34 jelű, dekodolva 
brizáns robbanóanyagok szakán frissen megszerze vegyészmérnöki 
diplomámat és felvételre jelentkeztem a Nitrokémia Ipartelepeknél. Az 
igazgató fogado. Elmondtam kivagyok, mi a szakmám (ilyen képzés 
hazánkban nem volt, tudtommal ma sincs), még néhány kérdést 
tisztáztunk és felvételt nyertem. Másnap július 16-n már munkába is 
álltam. Az Ipari Robbanóanyag üzemben kaptam üzemmérnöki 
beosztást. Nagy ambíciókkal láam munkához. Meglepe az irántam 
megmutatkozó nagy érdeklődés. Ez nyilvánvalóan abból származo, 
hogy én voltam a gyárban az első olyan mérnök, aki a Szovjetúnióban 
szerze hadiipari diplomát. 
  A szakembergárda tagjai minden lehető alkalommal tesztelték 
tudásomat, felkészültségemet. Kölcsönösen „tapogauk" egymást. Én a 
kérdéseikből alkothaam róluk, ők a válaszaimból alkothaak rólam 
véleményt. A szaldó mindenképpen pozitív volt. Befogadtak és gyorsan 
beilleszkedtem a kollektívába.
Nem sok idő telt el és jö a forradalom. Szerepem az eseményekben 
külön fejezet. Orosz nyelvtudásom révén életeket menteem, de most 
nem erről akarok értekezni.
   A gyárban október végén megszűnt a munka. A politikai helyzet 
lassan stabilizálódo és 1957. januárjában az üzemekben, fokozatosan 
indult újra a termelés, folytatódo a dinamitgyártás is. Ennek a 
termékcsoportnak különleges története van. Nóbel Alfréd (1833-1896) 
fokozatosan fogta munkára a rendkívül érzékeny és veszélyes, de nagy 
hatásfokkal bíró robbanóanyagot, a nitroglicerint. Kísérletei során 21 
éves öccse is egy robbanás áldozata le. Kutatásait nem adta fel 1867-n 
megszülete a „kezelésbiztos" dinamit. Az út és vasút építkezések, a 
bányászat robbanóanyag igényei gyorsan növekedtek. Nóbel nagy 
vagyonra te szert, ebből születe meg a Nóbel díj ami a mai napig is a 
legrangosabb tudományos elismerés.
  A Nitrokémiánál a tüzérségi lőporgyártáshoz hozták létre a 
nitroglicerin üzemet. Ennek kapacitása lehetővé tee a dinamitgyártás 
meghonosítását is. A gyártás technológiája Nóbel óta alapjaiban nem 
változo, de a termékválaszték a különböző célú felhasználási 
igényekhez igazodva fokozatosan bővült.
Vázlatos technológia: Zselatinállás: Nitroglicerin és dinamitgyapot 
(nitrócellulóz) zselatin állapotba hozása kézi (fakanál) kevergetéssel. 
Dagasztás: A zselatin gépi összedolgozása az adalékanyagokkal.
Töltényezés: A dagaszto dinamit meghatározo átmérőjű és súlyú 
töltényekké formálása csöves csigapréssel. (A tárgyalt időben még 
kézzel tekert csigaprések voltak használatban. A női dolgozók feladata 
volt a tölténypapír felcsavarása a kinyomó csőre, a kész töltény elvétele, 
végeinek lezárása. Jó pár évvel később, az emberi munkát teljesen 
kiváltó, nagyteljesítményű automata töltényez gép láa el ezt a 
feladatot).
  A gyorsan növekvő hazai igények kielégítésére, a Nidinek (a 
dinamitféleségek Nitrokémiás márkaneve) gyártásában szükséges volt 
beindítani a harmadik (éjszakai 22-06 óra) műszakot is. Ennek időpontja 
1957. február 04 napjára ese. Az ado napon 22 óra 14 perckor óriási 
dörrenéses hanghatás jelezte a közvetlen szomszédságú lakótelepen, 
hogy a gyárban robbanás történt. Rohantunk a munkahelyinkre. Hamar 
kiderült, hogy a detonáció a dinamit üzemrész dagasztójában történt. A 
helyszín és környéke iszonyatos képet mutato. Épület és emberi 
testmaradványokat pásztázo a kézi lámpák fénye. A gyors 
létszámellenőrzés megrendíte bennünket. 
A harmadik műszak csaknem teljes létszáma, öt nő és négy férfi lelte 
halálát a robbanásban. Az egész képtelenségnek tűnt számunkra. Ennyi 
ember, ebben a gyártásfolyamatban nem tartózkodhato egy helyen. 
Ráadásul a dagasztógép a helyén állt, csak kisebb sérülések látszoak 
rajta.
   A képtelenség valósággá állt össze. A robbanóanyagok gyártói erős, 
összetartó, szinte családias kollektívákat alkoak. Ügyeltek egymásra, 
mindenkinek érdeke volt a szigorú viselkedési és biztonsági előírások 
betartása, betartatása. Ado esetben ez viszályára fordult. A gyártás 
térben elkülönült három fázisában, műszakkezdéskor fokozatosan 
kezdődik meg a munka. A folyamat a zselatinállással indul, a dagasztás 
megkezdéséig van egy kis várakozási idő. Figyelmen kívül hagyva 
mindenfajta gyülekezési tilalmat, miszerint a dolgozó technológiai 
várakozási időben nem hagyhatja el a kijelölt munkahelyét, valami 

okból mégis összejöek a dagasztógép helyiségében. Csak feltétezhető, 
ebben szerepet játszhato, hogy több mint két hónapja nem láák 
egymást. Sok minden történt ez idő ala, talán látni, üdvözölni akarták 
egymást. Közben a zselatinállóból, speciális önfékes tolókocsin, télen 
gőzfűtéssel melegen tarto kb. 50 m hosszúságú közlekedőn 
megérkeze a dagasztásra kész anyag, a hordózó edényekbe helyeze 
zselatin.
  Ekkor történt valami végzetes. A nitroglicerines zselatin rendkívül 
ütés és dörzs érzékeny. Elég egy kis koppanással járó, véletlen vagy 
szándékos mozdulat és meg van a baj. Ami történt az örökre titok 
marad. Kilenc ember halála viszont visszafordíthatatlan borzalmas 
valóság.
Reggel, ahogy kivilágosodo megkezdtük a csoná fagyo 
embermaradványok összegyűjtését. A keresésben hozzám csatlakozo 
az egyik elhunyt asszony férje. A védőtöltés tetején találtunk egy 
vállból kiszakadt női kart. Társam térdre rogyva fájdalmasan 
felzokogo. A feleségemé mondta, a szeplőkről megismerem. Most már 
keen zokogtunk. A kórboncnok orvosok a töltényező termekben 
vizsgálták az éleelen testeket. Tőlük halloam egy kifejezést; 
„életérték". Ha van ilyen orvosi szakkifejezés az elhunytak „életértéke" 
igen magas volt. Nyolcan voltak 20 és 35 év közöi életkorban. A 
kilencedik 45 éves volt. Fájdalmas és szívszorongató látványt ado a 
rampán elhelyeze kilenc koporsó egymásutánja. Rajtuk krétával 
ráírva a nevek. A beazonosítás az orvosok szerint teljes volt. A 
testmaradványok egy részének behelyezése viszont nem mindenkinél 
adta ki a vélelmeze testsúlyt. Ilyen esetekben a koporsók kreppelt 
papírba csomagolt téglákkal leek súlyra hozva (Nem volt még 
hamvasztás).
A nyomozó hatóságok nem állapítoak meg személyi felelősséget, sem 
külső beavatkozásra utaló körülményt. A szakmai vizsgálat sem tárt fel 
technológiai hiányosságot. A termékekre viszont nagy szükség volt. A 
gyár gyorsan elvégezte a helyreállítást és a dinamitgyártás alig két 
hónappal a robbanás után, május elején újraindult. 
Az általam nagy szakmai felelősséggel összeállíto, zselatinállási és 
dagasztási előírásokat egyik munkatársam megőrizte. Nem sokkal 
halála elő azokat eljutaa hozzám.  A gyár az elhunytak 
hozzátartozóinak családi házakat épíete, vagy vásárolt. Keő ezek 
közül, többszörös tulajdonos váltás után, ma is lako Balatonfűzfőn a 
Bartók Béla utcában.      
És most a címet adó, 1957. február 04. napjának 22 óra 14. percében 
örökre megállt óráról.
Ez a szerkezet a dagasztó falán mutaa az időt. A roncsok közö leltem 
rá. Magamhoz veem, a mai napig féltve őrzöm. Arról tanúskodik, hogy 
az életben lehet bármit magyarázni, vitatni, okosakat, butákat mondani, 
állítani, tagadni, a cselekedetekben ide-oda kapkodni, hirtelenkedni, de 
ha a robbanóanyaghoz nyúlsz, gondolatban kiérlelten pontosan tudnod 
kell minden mozdulatod jelentőségét, mert ha hibázol, akkor a válasz 
nem marad el.
A médiákban a tragikus eseményről a maga idejében (MUK időszak) 
nem jelent meg híradás. Sőt tudomásom szerint az eltelt hatvan évben 
sem. Pedig tanulságai okán nem veszhet feledésbe. Ez volt a Nitrokémia 
egész történetének legtöbb emberi áldozatot követelő üzemi balesete. 
Erős indítatást éreztem arra, hogy a leírtakat, most közreadjam. 
Bennem az akkor átéltek egész életemre kiható magatartási, 
emberekhez viszonyulási és cselekvés megfontolási nyomokat hagytak. 

Balatonfűzfő 2018.01.18
           Gyuricza LászlóAz óra
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Hegyi Ilona Rózsa

Egy szép Geothe idézeel zárom soraimat:

„Kicsit több békesség, jóság, szelídség, Kevesebb viszáj, irigység, 
Kicsit több igazság úton-útfélen Kicsit több segítség bajban-
veszélyben, Kicsit több „Mi és kevesebb én”

   Ha bekapcsoljuk a TV-t vagy a rádiót, mindenkor a 
vírushelyzetről tájékoztatnak bennünket. 
Mi, akik a turizmussal kapcsolatban éljük a minden-
napjainkat, mégis abban reménykedünk, hogy a 
balatoni idegenforgalom hozza a tavalyi számokat. 
Rövid volt, de velős a 2020-as évi nyári szezon. Ki tudja, 
mit hoz a holnap, a jövő hónapok? Lehet, hogy még 
szigorúbb ohon ülést, (erre ne is gondoljunk), de lehet, 
hogy ismételten óriási turista tömeget. Ezt megjósolni 
senki nem tudja, nem is érdemes találgatni. Jól 
mindenesetre az teszi, aki nem az utolsó pillanatra 
hagyja a tennivalóit, a felkészülést. A kapkodás ritkán 
hoz jó eredményt. Magát a vendéget megszólítani most 
még alig lehet, maga a célközönség sem tudja mi 
várható. 
   Mégsem a meddő várakozás, a „malmozás" ideje az, 
amit most megélünk. A saját háza tája mindenkit kell, 
hogy érdekeljen, a házban (panzióban, éeremben, 
strandon, boltban, kertben…) most is rengeteg a 
tennivaló, csak észre kell venni. Több olyan szállásadó is 
akad városunkban, aki a Kisfaludy Pályázati Program 
keretein belül háza, szobája, lakótere értéknövelő 
felújításába, bővítésébe fogo. A vírussal kapcsolatos 
bezárások, korlátozások azonban ebbe is beleszóltak, a 
beszerzések, munkálatok kitolódtak. Hosszabb le ezért 
a rendelkezésükre álló határidő-keret is, pontosan fél 
évvel, azaz a megvalósítással 2021. szeptember 30-ig 
készülhetnek el, míg az elszámolásra újabb 90 nap áll a 
rendelkezésükre, vagyis decemberig kell elkészülniük 
vele. 
 
   
   Mit tegyünk ebben a helyzetben? Csinosítsunk, szép-
ítsünk! Fejlesszünk! Ne akkor akarjunk kedveskedni a 
vendégnek, ha már szabad lesz útra kelnie, hanem 
nézzünk szét magunk körül. De ne a megszoko 
látásmóddal, hanem olyan szemüvegben, amilyet mi 
magunk viselünk, amikor vakációzunk vagy üzleti úton 
vagyunk.  Jobb lenne egy fa ala hűsölve sörözni, mint a 
tűző napon? Jobb lenne a kertben grillezni, mint hozatni 
a vacsorát? Szívesebben napozik, jacuzzizik valaki a 
virágos kertben, mint a strandon? A gyerekek kosar-
azhatnak-e, mert van egy palánk az udvaron, simo-
gathatnak-e kutyát, macskát, megismerked-het-nek-e 
az egyes zöldégfajtákkal?
  Hiszen ilyesmivel akkor is foglalkoznunk kell, ha nem 
vagyunk szobakiadók, vendéglátók. Ohon maradni amúgy 
is muszáj, ne kényszerűségnek éljük meg hát, hanem 
nagyszerű lehetőségnek, éljük ki alkotó fantáziánkat, 

Koronczai János elnök
      Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület

    Ja, hogy közben „mellékesen" maga a város is új ruhát ölt, új 
színt kap? Hogy rendezeebb tisztább, az utcakép, a kerti 
látvány? Hogy a helyiek is kellemesebben érzik magukat?  
Több dologra lehetnek büszkék? Több a szolgáltatás?  Talán 
nem is olyan „mellékes" ez, hanem maga a való élet….

fejlesszük szépérzékünket!

Mit tegyünk ebben a helyzetben? 
  2020  március idusán kaptuk a hírt, felütöe fejét 
Magyarországon is a Korona vírus. A vírus alaomos és sok 
áldozatot követelt 2020 tavaszán majd a második hullámban is, 
és pillanatok ala i van már a harmadik hullám. Szinte 
szeptember óta nehezíti az életünket. Megrendülten fogadtunk a 
hírt és folyamatosan nyomon is követjük. Bennünk, 
nyugdíjasokban is egyre erősödik az aggodalom a Koronavírus 
járvány terjedése mia.  Nap, mint nap érezhető a félelem, hisz a 
betegség áldozatainak többsége ebből a korosztályból kerül ki. 
Nap, mint nap az foglalkoztat bennünket, hogy tudják e 
biztosítani számunkra az ellátást. Nagyon sok idős ember él 
magányosan. S ha szereeik távol élnek és csak telefonon, 
interneten tudnak kommunikálni. Szanyi Szilvia Polgármester 
Asszony és a képviselők fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy 
minden zökkenőmentesen menjen, és ha már „szobafogságban” 
élnek az idősek, fiatalok ne szenvedjenek hiányt semmiben. 
Polgármester Asszony a napi tájékoztatást megadja nagyon 
körültekintően. Fűzfőről a Szalmássy-telepről is kaptam hírt egy 
nagyon kedves általam tisztelt házaspártól. Arról számoltak be, 
hogy telik a karanténban töltö idejük. Örömmel újságolták, 
hogy több segítőjük van, ezért hálával tartoznak nekik. 
Csodálatos kertjük is nagy segítséget nyújt a közérzetük 
javításához. Mit is mondhatnánk, a koronavírus teljesen, 
átalakítoa az életünk. Az biztos ez az időszak nem könnyű, de 
látjuk az összetartást, a segítségnyújtást, felajánlást az egymás 
iránti felelősségvállalást és csak a remény élhet bennünk, hogy a 
vírus helyzet után is megmaradnak ezek.
   Több hónap után ismét találkozhaunk páran a megszoko 
helyünkön. A Csebszaltos nyugdíjas klub nagyon jó, összetartó 
csapaá kovácsolódo az évek ala. Bár farsang elmúlt, de mi 
mégis páran maskarába öltözve jelentünk meg. Tóni 
hófehérben, mint egy ártatlan „bárányka ”legnagyobb sikert 
araa a tagok közt.  Volt két kovbojunk, volt hét peyes 
katicánk, Piroskánk, bár farkas nélkül. Volt ki parókával a fején 
pózolt és a maszk melle még álarca is volt. Piroska kosárral a 
karján vee ki a mézes-habos süteményt, a mézes-citromos 
forró teát, Sándor a kis kulacsából kínálgaa a finom pálinkáját. 
Koccintounk, ünnepeltünk és várjuk már az igazi szabadságot. 
Jó csapat a mienk, az már biztos. Hangos nevetéssel, de ölelés 
nélkül örültünk egymásnak. Klubvezetőnk nélkül, mivel Ő most 
Zircen szorgoskodik, hogy újult erővel lásson a munkához, 
csapatunk irányítására.  Szabolcs Géza innét üzenünk Neked 
JOBBULÁST! Siess vissza hozzánk a csapathoz! Ne legyünk 
gonoszak, maradjunk meg jónak, alázatosnak és tisztelet-
tudónak, mert az emberi becsületünk ezt kívánja meg. 
Fordítsunk több időt szereeinkre, vigyázzunk egymásra.

              
          

Ismét együtt a „NAGY CSAPAT” 
Tobrukban a strandon

Nyugdíjas Klub Élet Turisztika
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Sport

„SPORTOLJ, NEVESS, SZERESS, MERT ÍGY KEREK A V

   A kis Imike már születésekor is egy gentleman volt, hiszen 
udvariasan előre engedte iker lánytestvérét, akinél 25 perccel 
később jö a világra. Balatonfűzfőn töltöe gyermekkorát. A 
középiskolai tanulmányait is a városban, az Övegesben végezte. 
Majd a Nitrokémiánál kezde dolgozni. Tíz évet töltö az 
uszodában, mint gépkezelő és úszómester, i is a gyár 
alkalmazásában volt. Mindösszesen 40 évet töltö a Nitrokémia 
kötelékében. De a sport az, ami meghatározta eddigi életének 
legnagyobb részét. 
    Mindössze 16 éves volt, amikor már a Fűzfői Atlétikai Klub NB 
II. kosárlabdacsapatában játszo. A FAK kosárlabda életének 25 
éven keresztül volt az egyik legmeghatározóbb alakja. De nem 
csak játékosként, hanem játékvezetőként és edzőként is elismert 
alakja le a sportágnak. Majd, amikor térdsérülései mia abba 
kelle hagynia a kosarazást, akkor a tenisz le a szenvedélye. I 
is eredményes volt, hiszen a tenisz megyei első osztályban 
játszo. 1997-ben az Öveges Iskola testnevelő tanára Molnár 
Gábor kérte fel, hogy vállalja el csapatuk edzői feladatait. 
      

A diákolimpiákon pedig 5 alkalommal voltak döntősök. Ezen 
kívül hétszer hozták el az első díjat egy szintén megyei 
versenyről a nívós Szeiberling kupáról. Eredményes volt és 
meghatározó, mert megalapozta az iskola mai napig is működő 
kosaras hagyományait. A majd Harminc éves sport múltja és a 
fűzfői Övegesben végze munkássága mia 2011. évben 
megkapta a Balatonfűzfő Kultúrájáért elismerő címet. A 
díszoklevélben a Balatonfűzfő sportéletében és az  is júság 
nevelése terén végzett kiemelkedő és áldozatkész mun-
kájáért megfogalmazás szerepelt. Imre nem számíto az 
oklevélre. 

   A nevéhez fűződik az 
Öveges Kosárgála is , 
amely 2001-ben debütált, 
majd hagyományosan 
m i n d e n  é v b e n  m e g -
rendezésre került. Ez a 
ve r s e n g é s  s o ro z a t  a 
megye legrangosabb és 
legtöbb tanulóját meg-
m o z g a t ó  ko s á r l a b d a 
esemény volt. Húsz cso-
dálatos évet töltö el az 
Öveges kosarasainak 
kinevelésével. Soós Imi 
edzői időszaka ala az 
öveges csapata rend-
szerint az országos ver-
senyeken minimum a 
középmezőnyben végze.

korosztályt átugorva került a felnőek közé, a velük kor-
osztálybeliek már csak az országos iúsági kupákon számíthaak 
rá. 
   15-18 éves koráig folyamatosan megyei ifi válogato volt. Az 
akkori csapat erejét mutatja, hogy a már jegyze, két osztállyal 
feljebb játszó Fűzfőt 3:1-re simán megverték akkor még salakos 
pályán. Talán ennek a mérkőzésnek is köszönhetően „csaptak le 
rá" jó szemű vezetőink. Az 1969/1970-es szezont Boross József 
edző kezei ala kezdte meg az akkori NB II-es (3. osztály) 
gárdában. Zömében az első csapatban játszo, amely az 1970-es 
tavaszi szezont 10. helyen zárta. Az 1970-es tavaszi szezon volt a 
váltás a korábbi,  naptári  évhez  kötö  bajnokság  és  a  mostani,

 iskolai tanévhez hasonló, ősszel kezdődő bajnokság közö. 1971-
ben  Galgóczi,  a  „Mester"  érkezésével  megugroak  a dolgok,  
vállalati vezérkar is teljes mellszélességgel csapat mögé állt. Az új 
igazolásoknak is köszönhetően jelentősen megerősödö az 
alakulat. A komoly edzésmunka melle (napi 2-3 edzés, heti egy 
edzőmeccs), abban az időben már szinte profinak mondhauk 
magunkat. Jani kemény, határozo gyors játékával továbbra is a 
védelem oszlopa maradt az abban a szezonban osztályozót 
kiharcoló csapatnak. „Sajnos ez az osztályozó elúszo már akkor, 
mikor odamentünk" mesélte nekünk, utalva az akkori 
viszonyokra is. A Budapesti Volán, a BVSC és a Fűzfő hármas 
döntőjére Szekszárdon került sor. „Az első meccs, a Volán-BVSC 
már le volt rendezve, a 89. percben a Volán szélsője hat méteres 
lesgólt rúgo. Ezzel dőlt el a mérkőzés. Érezhető volt, hogy ezek 
után a mi meccseinket már csak formalitásból kelle lejátszani. A 
torna kellemes élménye volt, hogy Törőcsik ellen játszhaam. 
Mivel Törőnek a következő szezonban már egyenes útja volt az 
Újpestbe, szinte nyíltan tudaa velem, hogy ez a meccs neki is 
csak formalitás lesz, így aztán nem tudtam meg, hogy milyen 
lehet őt fogni, amikor penge a pályán." 

  Már fiatalon a felnőek közö. 
1968. december 31-én Várpalotáról 
Csala József közreműködésével 
került Balaton-fűzfőre, az akkor 19 
éves jobb-bekk. 6 éves korától a 
várpalotai NB I/B-s csapat tar-
talékjában játszo, amely az akkori 
Megye 1 -ben  szerepelt.  Szinte az  ifi 
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Sport

 Elmondta, hogy fontos számára ez az elismerés, de a gyerekek 
szeretete és visszajelzései fontosabbak és mindig biztosítoák 
arról, hogy jó munkát végze. 
   Egyik legkedvesebb emléke a gyerekektől kapo majd 50 
oldalas könyv, ami róla, a kosárcsapatról és a közös élményekről 
szól. Imi, ha össze kellene foglalni a munkásságodat, az eddigi 
életedet mit mondanál: 

    Épp nemrégiben került fel az egyik közösségi oldalra egy régi 
közös sporársakkal készült fotó, ami mia ismét beszélheünk. 
Ezek csodás emlékek. Lehet belőle erőt meríteni. Mai napig 
felkérnek játékvezetésre, sajnos most a vírushelyzet mia nem, 
de reméljük, mihamarabb ismét lehetnek kosármeccsek. 
   Van két csodás lányom, Kata és Zsuzska, három fiú unokám, 
akiket már sikerült megmérgeznem a sport szeretetével. Ha van 
pozitív eleme, ennek a covidos helyzetnek az az, hogy az 
unokáimat többet látom, és több időnk van a közös sportra. 
Szóval, ha zárszóként mondhatnék valamit, akkor ez lenne: 
SPORTOLJ, NEVESS, SZERESS, MERT ÍGY KEREK A 
VILÁG! "

A sport meghatározó az életemben, nem 
csak azért, mert pozitív hatása van az 
egészségre, hanem, mert életre szóló 
sportbarátságokat kötöttem, amik a mai 
napig működnek. 
     

Király Anita

ILÁG!” - Soós Imre mottója

Buza Janiból Jani Apu

   Nem csak a sportsikereket hozta meg neki a fűzfői csapat és 
Balatonfűzfő, hanem a szerelmet, Pannikát is i találta meg. Az 
udvarlásban is olyan kitartó volt, mint a pályán, amire szükség is 
volt, mert a két gyermekét egyedül nevelő Pannika nem adta 
könnyen a kezét. De Jani továbbra is rohamozo, hiszen ez volt 
„élete meccse", és 1972. februárjában összeházasodtak. 
Mivel a házassággal egy négytagú család feje le, játékostársai 
egyből „ráakasztoák" a Jani apu nevet. A család hamarosan 
újabb gyerkőccel bővült, és az élet bebizonyítoa, hogy János 
nem csak jó játékos, hanem kiváló családapa is. A 49 év házasság 
önmagáért beszél. Pannika szerint nincs házasság tányér-
csörrenés nélkül, de a hosszú boldogság titka az őszinteség. 

A sikerek csúcsán
   1974. év végén Galgóczi Mestertől az MTK korábbi játékosa, 
Vasas Mihály vee át az egyre jobban teljesítő csapatot. Jani Apu 
továbbra is a csapat bástyája volt. A kitartó munkának megle  az 
eredménye, a  gárda  1975 / 1976 -os szezonban megnyerte az 

„Ma már sokan el sem tudják képzelni, hogy több ezer ember elő 
játszounk a fűzfői stadionban, felemelő érzés volt." Sajnos János 
sérülések mia 1978-ban szögre akasztoa a stoplist. Bár ekkor 
még csak 29 éves volt, fennállt a veszélye, a sérülésekből adódó 
komolyabb egészségkárosodásnak, így a családot és a róluk való 
gondos-kodást helyezte előtérbe, és felhagyo a versenysporal. 

   Ma négy unoka és egy dédunoka örvendezteti meg hétköz-
napjaikat. Nyugdíjas éveiben is aktív próbál maradni, ha teheti 
kertészkedik, vagy szenvedélyének, a horgászatnak hódol. 
   Kifogyhatatlan volt a sztorikból, mesélt a Roburos utazásról a 
bécsi edzőtáborba, Oszter Sándor kalandos csónakvásárlásáról, 
és arról, hogyan te szert Tabányi Mihály tangóharmonikájára… 
és még nagyon-nagyon sok mindenről. Kalandos történeteivel 

Varga Tamás

NBIII ÉNy-i csoportját, és fel-
juto a második vonalba, ahol 
három szezonon keresztül állták a 
sarat. Ez volt a fűzfői labdarúgás 
történetének eddigi legjobb csapata. 
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Riport

A 30 éves REPUBLIC 
el. A sérülések nagyon elveék a kedvemet, például az 
orrtörésem volt az egyik ilyen rossz  élményem. Én egy 
visszahúzódó, anti agresszív, a sportszerűséget előtérbe helyező 
gyerek voltam. A labdarúgáshoz viszont kell egy kis durvaság. 
Úgyhogy az általános iskola vége felé inkább elkezdtem a zene 
irányába orientálódni. 
   Persze a foci imádat az maradt. Manapság terembe szoktunk 
járni, ahol a társaság nagyon vegyes. De olyan jó kis csapat 
alakult ki, hogy például az Ocho Macho együesből a Kirckhnopf 
Gergő énekes azt mondta, hogy képes lenne eljönni Szombat-
helyről, csak vegyük be.  
    Éreségi után átnyargaltunk az alternatív zene irányába. Jö a 
KFT zenekar féle újhullám és mi azt kedveltük. Az osztrák rádiót 
tv-t hallgauk és néztük. Szoktunk is a Cipővel később erről 
beszélni, hogy amíg ő Szécsi Pált hallgato Kisvárdán, akkor mi 
Stinget és Policet hallgauk o a határ mellet, ahol simán tudtuk 
fogni az osztrák vételt. A Citrom zenekar egy újhullámos vonalat 
képviselt, ahol én az énekes voltam. Tehát nem is tagadom, de 
erős KFT-s behatású volt a zenénk. Van is felvételem az akkor 
dalokról. És az öcsém volt olyan jó fej, hogy az egyik születés-
napomra kaptam bakelit lemezeket tőle, amikre a Citrom zenekar 
nótáit rakaa. Így most van 4 db Citrom bakelit lemezem. 
Imádom a retro lemezjátszóimat, amiken meghallgathatom 
ezeket.

A basszus gitár volt az első hangszered?

  Sajnos igen. Előbb tanultam meg basszuson játszani, mint 
akusztikus gitáron. Figyelem, ezúton üzenem a fiataloknak, hogy 
mindenképpen az akusztikus gitár technikát sajátítsák el előbb, s 
aztán kezdjenek csak basszusgitározni. 

Mikor hagytátok ott Győrt?

   1986-ban költöztünk Budapestre az öcsémmel, Boros Péterrel 
(dobos) és barátommal Popper Petivel (énekes, zongorista 
zeneszerző). A Szigeti Feri (Karthago együes alapítója) a 
Hanglemezgyártó vállalat zenei rendezője felkért minket, hogy 
egy Kenguru nevű zenekarba csatlakozzunk be. Szigeti a Citrom 
zenekar kislemezének a felvételekor láto, hallo minket és 
akkor döntöe el, hogy szeretne velünk együ zenélni. A 
Kenguru Zenekar így állt össze: Szigeti Ferenc gitár, Boros Péter 
dobok, Popper Peti billentyű, Dobi Sanyi ének és én a basszus 
gitár. És Bódi László (Cipő) volt a szövegírónk, de a Geszti Péter 
(dalszövegíró, énekes) is írt nekünk. 90-ben rúgtak ki minket az 
öcsémmel a zenekarból. Nem bántam, hiszen a Kenguru időszaka 
ala barátkoztam össze Cipővel. Mi a két vidéki srác jól 
megérteük egymást. Akkoriban Cipő a Postánál volt én pedig az 
Általános Értékforgalmi Bank Rt és Pénzintézeti Központban 
dolgoztam az öcsémmel együ. Iraárosok voltunk. És szereük, 
de csak azért, mert három utcányira volt a próbatermünk. Aztán 
lépheem egyet a ranglétrán, mert kézbesítő leheem. Azt 
jobban szereem, mert mozgalmas volt. Egyik bankból a másikba 
kelle átvinni az iratokat.
   Aztán a Kenguru zenekart meghívták egy orosz turnéra, de a 
Szigeti olyan elfoglalt volt, hogy keresni kelle egy másik 
gitárost. A Kun Peti (később az Edda gitárosa volt) le a 
gitárosunk. Az orosz turné maradandó élmény volt több hónapos 
utazás, rengeteg érdekes és kedves embert ismertük meg. Világot 
láunk. Fiatalon ez megfizethetetlen élmény. A Kun Peti nagyon 
jó barátom le, együ is laktunk négyesben, Budaörsön 
béreltünk lakást. A Kunos a barátnőjével, Krisztával és én a Csilla 
barátnőmmel.  Az  a  tragédia  ami  a  Kun Petiékkel történt a mai 
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Ugorjunk vissza az időbe, a kis Csabihoz. Úgy tudom rólad, 
hogy megyei serdülő tornász bajnok voltál. 

Igen egész pontosan a múlt évezredben 1972-ben történt, 10 éves 
voltam, hoppá elárultam magam. Abban az évben voltam területi 
serdülő tornász bajnok, ami azt jelenti, hogy három megye 
versenyzői közül leem az első. Összesen hat szeren kelle 
versenyezni (gyűrű, talaj, ló, nyújtó, ugrás és korlát) ötben én 
leem az első, kivétel a korlát, azon harmadik leem, azt nem 
szereem. 
Én Csornán szüleem, de később Győrbe költöztünk, és akkor o 
választoak ki a torna csapatba. Több érmem is van abból az 
időszakból. Nem hinnéd, de jó tanuló, jó tornász érmem is van. 
Nagyjából hét évig voltam az akkor Győri ETO Torna Klubjának 
a tagja. Emlékezetes időszak volt.

Úgy tudom, hogy a football is bekúszott az életedbe. Miért 
váltottál?

Igen, maradtam az ETO-ban, de torna helye jö a foci. 
Édesapám mindig is focizo, tőle örököltem a sport szeretetét. Mi 
gyakorlatilag gyerekkorom óta, sőt a mai napig is szoktuk együ 
rúgni a bőrt. Most úgy gondolom, hogy a mai eszemmel és az 
akkori energiákkal kellet volna fociznom. Ha a labdarúgáshoz 
máshogy állok, akkor sokkal komolyabb  szintet  érheem  volna 

   A Republic könnyen értelmezhető, szókimondó és dallamos 
zenéjéről vált híressé. A zenekar számára természetes volt az évi 
száz-százötven fellépés, így leek az egyik legtöbbet koncertező 
zenekarunk. Hagyománnyá vált március 15-i koncertjük. Cipő 
összesen több, mint 200 dalt írt a zenekarnak. A kilencvenes 
évektől folyamatosan növekvő népszerűségük olyan pályatársak 
elismerését vívta ki, mint Bródy János, Tolcsvay László, a 
Beatrice, a Bikini vagy Koncz Zsuzsa, ez többször közös 
produkciókban is megmutatkozo. Az együes számos szakmai 
díjat kapo. 2010-ben a Republic együes tagjai (Bódi László 
„Cipő”, Boros Csaba, Nagy László Aila, Patai Tamás, és Tóth 
Zoltán), megalakulásuk 20. évfordulója alkalmából, előadó-
művészi tevékenységük elismeréseként megkapták a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozata 
kitüntetést. A zenekar frontembere, szövegírója és számos dal 
szerzője 23 éven át Bódi László „Cipő” volt, aki 2013-ban hunyt el, 
szívbetegségben. A csapatból nem sokkal később távozo 
zeneszerző, gitáros, Tóth Zoltán. 2014 óta a zenekart négyen 
alkotják: Boros Csaba (basszusgitár, ének); Patai Tamás (gitár, 
vokál); Halász Gábor (gitár, vokál); Nagy László Aila (dob).

Beszélgető partnerem 
Boros Csaba 

a mai Republic együttes 
frontembere, a zenekar 
alapító tagja. Életútjáról 
és a zenekarról faggat-
tam.

Riport

Király Anita

Lajos által felügyelt magyar pop- és rockzenei részleg volt. Eől 
próbáltak szabadulni némi belső piacosítás jegyében, így a cégen 
belül teljesen önálló könnyűzenei márkák jöek létre (Pepita, 
Bravó, Krém), amelyek csupán belöldön eladható, szinte 
kizárólag magyar nyelvű produkciókat dobtak piacra. Meg is 
csináltuk velük a lemezt, de a rendszerváltás ide is begyűrűzö és 
új vezetők kerültek a lemezgyártó vállalat élére.  Így a Borosnak is 
váltania kelle. Az akkor debütáló Danubius Rádióba ment át. 
Nekünk ez jól jö, sőt, a legjobb reklám volt. Ugyanis az egyik 
Danubiusos műsorban a Repül a bálna elhangzása után szabályos 
vitaműsor alakult ki annak meg-tárgyalására, hogy miről is szól 
tulajdonképpen. 
De, hogy válaszoljak a kérdésedre az igazi ismertséget a hatodik 
albumunk a Tüzet viszek hozta, amellyel 1995-ben jöünk  ki.  A 
Szállj el kismadár volt ezen a lemezen az a dal, amely végre 
országosan is ismeré te minket.

Töretlen volt a Republic sikere?

     Nem mondhatnám. Voltak nehéz időszakaink, viták és lejtők is 
bőven. Többször váltounk menedzsert is, mert nézeteltéréseink 
voltak. Tulajdonképpen végig kelle járnunk a ranglétrát. A 
zenélésből éltünk, de nehezen éltünk. Nyilván ez a munkás-
ságunk első időszaka volt. A Kismadárig, a 67-es útig sokat kelle 
melóznunk a fennmaradásunkért. Diszkókba jártunk „zenélni”, 
ami szakmailag a legalja, hogy fennmaradhass. Egy idő után úgy 
döntöünk, hogy nem vállaljuk el az ilyen jellegű meg-
kereséseket. Az egy másik útra lépés, hogy csak élő koncertet 
vállaljon az ember, de meg kelle lépnünk és nagyon jól teük, 
megérte. Volt egy kis visszaesés, de mindenképpen arra a 
lépcsőfokra léptünk, amit mindig is szereünk volna. Eleinte nem 
úgy mentek a dolgaink, technikai problémák is voltak, de aztán 
ráálltunk, és erkölcsileg és zeneileg is a helyünkre kerültünk. 
Emlékszem akkor az első ilyen élő koncertünk Fonyódon volt 
valami nyári táborban és egy Barkas típusú kisbusszal viek 
minket. Nagyon menőnek éreztük. És a buli elő összevesztünk 
Cipővel. Olyan szerény gyerek volt, de óriási bizonyítási vággyal 
élt, és amikor a színpad közelébe került, teljesen megvadult és 
semmi nem volt neki elég jó. Arra is emlékszem, hogy ezen a 
koncertünkön kétszer játszounk el minden számot, mert csak 
ennyi kész dalunk volt. 

Egyre ismertebbek lettetek és a koncertek mellett sorra 
jöttek ki a lemezeitek. A termékenység szülte őket, vagy az 
elvárás?

    Abszolút az elvárás mia kelle csinálni. Sőt úgy gondolom 
sok esetben ez a színvonal rovására ment. Talán furcsa, hogy ezt 
mondom, de voltak rossz lemezeink emia. Talán mondhatom ezt 
magunkról és nem követek el vele szentségtörést. Fáradtak 
voltunk, nem volt bennünk alkotási vágy. Ilyen volt a 
szerződésünk, amit nem mi akartunk, hanem a menedzserünk 
kötö és egyszerűen a vállalás szerint kelle produkálni. Sajnos 
ez egy idő után kiégéshez vezet. Nem lehet parancsszóra alkotni, 
illetve lehet, de annak nem pozitív következményei lesznek. 
Kedvetlenek voltunk, vitatkoztunk és nyomasztó volt az elvárás, 
de teük a dolgunkat és a színpadon sosem érezteük a 
közönségünkkel, hogy gondjaink vannak. És amikor olyan 
lemezt tudtunk csinálni, ami magunkból, magunktól születe az 
nagyot lendíte a zenekar hozzáállásán.

    A májusi lapszámunkban folytatjuk a beszélgetést, amelyből 
megtudhatják: Bódi László „Cipő” halála után, hogy tudo talpra 
állni a zenekar. Valamint az is kiderül, hogy hogyan és miért 
került Boros Csabi ide hozzánk Tobrukba.
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napig felfoghatatlan. Kriszta a párja sajnos egy autóbalesetben 
halt meg, nagyon fiatalon. És évekkel később - amikor a Peti már 
az Eddában volt- vele történt egy motor baleset, amiben az életét 
vesztee. Persze mindenkit megrendíte ez a dráma, engem is 
nagyon.

A rendszerváltás időszakában volt az orosz turné?

    Pontosan. 1989 év végén jöünk haza. És még kint történt, 
hogy ültünk a szállodába halljában és kértem a recepcióst, hogy 
hívja fel a feleségemet, aki azt mondta: ты капиталист (tü 
kapitaliszt) Mármint, hogy én kapitalista vagyok, ezért nem fog 
segíteni telefonálni, de közben mosolygo. Nem érteem! 
Akkor hozták az újságot és mutaák, hogy rendszerváltás 
történt nálunk. És a szovjet emberek gratuláltak és örültek 
ennek a ténynek. Veregeék a vállunkat és kezet fogtak velünk. 
Annyian jöek akkor Magyarországra, hogy nem kaptunk 
repülőjegyet, kénytelenek voltunk vonaal hazajönni. És 
nagyon furcsa volt, hogy amikor a Nyugati pályaudvarra 
megérkeztünk nagy táblák voltak az állomáson, amellyel 
finoman szólva jól elküldik az elvtársakat. Tovarisi Konyec! 
Őszintén megdöbbentem. Hiszen a hónapokig tartó turné ala 
kicsit megérezheük annak a hatalmas országnak az erejét. És 
látva hogy i milyen becsmérlően beszélnek róluk, ijesztő volt. 
És nem akarok politizálni, de a kimondo szónak az ereje az 
mindig hat. Elzavartuk ezeket az embereket, most meg a 
szputnyikkal akarjuk magunkat beoltatni. Ugye, hogy így már 
nem cseng olyan jól a konyec. 
Hiába volt a Szovjetunióban sikerünk a Kenguru együesnek 
ihon nem volt akkora a népszerűsége, mint amekkorát 
szereünk volna. Aztán az öcsém elment a Sing Sing zenekarba 
dobolni, mi meg a Cipővel megalapítouk a Republic, zenekart 
1990. februárban.

Mikor és mi volt az, ami meghozta a Republic ismertségét?

      Az Indul a mandula volt az első lemezünk. Azon volt a Repül 
a bálna. Neked könnyű lehet. stb.
Ezzel az anyaggal hívtak el minket zenélni 1990. augusztusában 
Boglárlellére egy Rádiós Fesztiválra.  O odajö hozzánk a 
Boros Lajos a hanglemezgyár munkatársa, azt mondta nekünk, 
hogy csináljunk egy lemezt. Megalakultunk februárban és 
augusztusban már lemezt akartak velünk csináltatni, hát ez a 
tempo nagyon meglepe minket. Nem igazán volt jellemző, 
hogy kezdő zenekarral rögtön lemezt csináljanak. Mi kérdeztük, 
hogy mikor akarják? Boros azt mondta, még ebben az évben! 
Mondtuk ok, rendben! Az RGO-s Környei Aila volt akkor a 
menedzserünk, később ő le a népszerű fiúzenekar a Manhaan 
együes menedzsere is.
    A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Bors Jenő igazgatása 
ala kapta a Hungaroton márkanevet. A vállalat vesz-
teségtermelő ágazata az Erdős Péter, majd Wilpert Imre és Boros  



 József Aila: Amit szívedbe rejtesz

Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt;
amit szemeddel sejtesz, szíveddel várd ki azt.
A szerelembe – mondják – belehal, aki él.
De úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér.
S aki él, mind-mind gyermek és anyaölbe vágy.
Ölnek, ha nem ölelnek – a harctér nászi ágy.
Légy, mint a Nyolcvan Éves, akit pusztítanak
a növekvők, s míg vérez, nemz millió fiat.
Már nincs benned a régen talpadba tört tövis.
És most szívedből szépen kihull halálod is.
Amit szemeddel sejtesz, kezeddel fogd meg azt.
Akit szívedbe rejtesz, öld, vagy csókold meg azt! 

       Nagy László: Adjon az Isten

Adjon az Isten szerencsét,
szerelmet, forró kemencét,
üres vékámba gabonát,
árva kezembe parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ ő küldjön,
hogy hitem széjjel ne dűljön,
adjon az Isten fényeket,
temetők helye életet –
nekem a kérés nagy szégyen,
adjon úgyis, ha nem kérem.

foto mek.oszk.hufoto mek.oszk.hu

Ünnepnapok

   A Magyar Költészet Napját Magyarországon 1964 óta április 
11-én József Aila születésnapján ünnepeljük. Országszerte 
más-más módon emlékeznek meg a csodás anyanyelvükből 
születe költői gondolatokról. A korábbi években megrendeze 
és már hagyományos városi versmondó versenyünk sajnos idén 
elmarad, de helyee versíró és online vers mondó pályázatot te 
közzé a Vágfalvi Oó Művelődési Központ és Könyvtár, ezzel 
ünnepelve a Magyar Költészet Napját. S, hogy mi a költészet?  Mi 
teszi a hétköznapi beszédet költőivé? Mitől lesz valami költői és 
tartalmilag sokat mondó? Aól a megfogalmazástól, aól a 
mögöes  értéktől,  azoktól  a  lelkileg  hozzáado  tartalmaktól, 

amiket költőink adtak. Szavaik olyatén láncolatától, amelyet 
gondolataik, emlékeik, vágyaik tolmácsolása. A költészet az 
emberi szellem egyik legősibb tevékenysége. Eredendően a 
zenével együ alkoto egy művészetet, ez volt az ének.  De 
idővel elváltak egymástól. A költészet külön utat tört magának. 
Viszont bizonyos zeneiséget máig megőrzö magában, ez pedig 
maga a versforma. Fejlődése nemzetenként más és más 
viszonyok közö alakult. A népköltészetben is, de még inkább az 
irodalmi költészetek közö, mindig is megvolt az összeköetés. 
Engedjék meg, hogy két számomra kedves verssel tisztelegjek 
költőink és a Magyar Költészet Napja elő.

Király Anita

A magyar költészet napja alkalmából
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teszünk közzé.  A  beküldö  megfejtéseket  fordulóként  értékeljük és 
a hármat jutalmazzuk. A három fordulóban minden alkalommal részt 
vevőket, a legjobb három megfejtőt, kiemelten díjazzuk. A helyesnek 
vélt válaszként csak az A, B vagy C betűket kell beküldeni.
Beküldési határidő: április 14. Beküldési cím: gyerkoc@invitel.hu
A megfejtést és a nyerteseket a következő számban közöljük.

30 ÉV – 30 TÖRTÉNÉS – 30 KÉRDÉS
SZELLEMI TOTÓ A BALATONFŰZFŐI HÍRLAP JUBILEUMÁRA

Ebben az évben a Balatonfűzfői Hírlap megjelenésének kerek 
évfordulóját ünnepeljük. Szeretnénk, hogy játékos formában a Kedves 
Olvasóval együ tekintsük át a mögöünk álló időszakot. A 
megfejtések során kísérjék figyelemmel a Hírlappal kapcsolatos 
adatokat, történéseket és az újság segítségével a településünk 
eseményeit. 
Terveink szerint három hónapon át tíz-tíz kérdést tartalmazó totót 

novemberi számában írt Kontics Ferencné elnökasszony. 
Kinek az ötlete volt a fűzfák ültetése?

 A/Kontics Ferencné  B/Dezső Gábor                   
C/Mitsch Jenő                                                                     

 7/  Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből című 
könyvét augusztus 19-én mutatták be. 2009 szeptemberében 

olvashattunk riportot a könyv megjelenésével kapcsolatosan. 
Ki beszélgetett ez alkalomból Szőnyeg Jánossal?

A/dr. Varjú Lajos  B/Gerendás Lajos  
C/Majorné Kiss Zsuzsanna           

8/  Ki volt 2011-ben a BFH fotósa?
    A/Lukács Tibor               B/Fujszné Kőnig Zsuzsa        

 C/Árvai László
9/ A balatonfűzfői temetőben felszentelt harangra előzetesen a 

BFH hasábjain közadományi gyűjtést hirdetett a 
Balatonfűzfőért Alapítvány. A felszentelésről Szőnyeg János 

tájékoztató sorait olvashattuk a BFH-ban. Mikor szentelték fel 
a lélekharangot?

    A/2010. november 6.                B/2012. október 6.                
C/2011. november 6.

10/  2012. februárjában olvashattunk a BFH-ban egy új díj 
alapításáról, „A város fotósa – A fotós városa” címmel. Az 

Alapító Okiratot 2011. 12. 11-én írták alá. Ki alapította a díjat?
     A/VÁCISZ       B/BFH Szerkesztőbizoság      C/Művelődési 

Központ és Könyvtár           

„Észforgatás felsőfokon”
MENNYIRE VAGY ISMERŐS FŰZFŐFŰRDŐ VÁROSRÉSZEN?

Vajon hol jártam Balatonfűzfőnek ezen a részén?
   Háromfordulós kvízjátékot indítounk tavaly decemberben négy 
városrészünk (Fűzfőgyártelep, Tobruk-Szalmássy-telep összevontan, 
Fűzfőürdő) játékos formában történő megismerésére vagy az ismeretek 
kiegészítésére. A harmadik fordulóban is a három legjobb eredményt 
elérő beküldőt ajándékkal jutalmazzuk! Tekinteel a fokozo 
érdeklődésre, egy kis többleel szolgál a kérdések száma. 

  Aki a +++++ kérdést hibátlanul fejti meg, a 25-ből megfejte 
válaszaihoz egy plusz pontot kap. Azonos találat esetén sorsolunk. 
Figyelem, nem csak a tökéletesnek vélt megoldás küldhető, a 
részmegoldások is számítanak! Beküldési határidő: 2021. április 14. 
Beküldési cím: gyerkoc@invitel.hu. Az eredményeket az újság májusi 
számában tesszük közzé. Kellemes és izgalmas időtöltést és szép sétát 
kívánok!
                                                                                         Pintér István

1/ Menyasszony + római 501
2/ Fiatal nő, de „T” van az elején +feladó röviden
3/ Eszembe jut egy régi szép emlék 
4/ A Mikulásnak fehér, másnak 
kék szakálla van
5/ Gabonád
6/ Minek nevezzelek?
7/ Magyar kártyalap, de az első betűje „S”
8/ Kérdőszó + virágcsokrot készítő 
9/ Kis Balázs
10/ Sterbik Árpád szülővárosa
11/ Rövid férfi + derékra való + ragasztó – V
12/ Csapadékos, tavaszi utca
13/ Piros virág „cs” nélkül
14/ Igekötő + nem vak + régi
15/ Utca, amely „s” betűvel bővítve is férfinév
16/ Első része vas, második része zöld

18/  Népiesen tegnap után + ház része
19/ Madár testrésze
20/ Hárombetűs fém + hosszú betűt
21/ Bolti cédula + minden rendben
22/ „C” + régiesen egy kedvelt ital + aprószemű
23/ Színes fémed + határozo névelő
24/ Díjazo, keresztneve kis hibával rövid öltöny
25/ T . . . + a végétől visszafelé érthetetlenül mormol

+++++
por és víz keveréke „röviden!” 
+ hímnemű állat + majdnem felnő csirke
A magán(y)ból ez van benne: űőűő
Nem rossz … + magyar város
Összeadás + anyukák töltik
Köz és kerék

FŰZFŐFŰRDŐI FELADVÁNYOK

1/ Mikor jelent meg először a Balatonfűzfői Hírlap 
(továbbiakban: BFH)?

    A/1991. április 10. B/1990. április 10.
C/1992. március 1.

2/ A BFH melyik számában jelent meg először címlapon a Fűzfő 
címer?

     A/1994. július 10. B/1993. július 10.  
C/1994. augusztus 10. 

3/  A BFH rendszeresen beszámolt a civil szervezetek 
tevékenységéről. Az alábbiak közül melyik nem civil szervezet?
A/OKSI   B/NABE   C/VÁCISZ                                                                                                                                                                                     

4/  A kétszeres korosztályos Európa-bajnok Péczely Péter, 
„Pöcöge ” versenyzői pályafutása Balatonfűzfőről indult. 

Pályafutásáról, fűzfői és külföldi munkájáról 2002. augusztus 
hónapban a BFH-ban riportot olvashatunk. Ki beszélgetett a 

tízszeres vidéki teniszbajnokkal?
 A/Diósi Péter  B/Marton Béla                     C/Tóth János

5/ A BFH 2005. évi ünnepi mellékletében három jeles 
évfordulóról emlékezett meg. Melyik nem tartozott a három a 

három jubileumhoz?
A/ A település önállóvá        B/5 éve város Balatonfűzfő        

C/75 éves a Jókai Mór válásának 50. évfordulója                                                             
Általános Iskola

6/  A településen elkészült két körforgalomba civil 
összefogással, a VÁCISZ szervezésében fűzfát ültettek a 

fűzfőiek. Erről a BFH 2007 

     Pintér István 

30 ÉV - 30 TÖRTÉNÉS – 30 KÉRDÉS
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Közérdekű Információk

   A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az 
idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélgessünk 
rokonainkkal a veszélyekről!

  Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által 
terjeszte járvány mia megjelentek az olyan ál értékesítők, 
akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és 
telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és 
újonnan már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy 
erre hivatkozva személyes adatokat próbálnak kicsalni.
   A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy 
önkormányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen, vagy 
telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős 
embereket az oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy 
személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor egész-
ségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek meg. 
Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártya adatokat 
kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivatkozo 
szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány mia 
támogatást tudjanak átutalni a felhívo részére, egyben – 
látszólag – a védőoltásra is regisztrálnak. 
A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást 
kap:
- Járjon utána, hogy valóban a hivatkozo szervezet, vagy        
hivatal kereste meg  
- Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt 
intézményt!
- Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
- Kérdezze meg a hivatkozo szervezet központi elérhetőségét, 
a hívó nevét, beosztását!
- Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, 
hogy az utalás lebonyolításában segítenek!
- Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények közö ne adják 
meg ismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen!
- Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek 
magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal!
- Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!

Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg el-
követni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal 
a 112-es segélyhívószámot!

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
forrás: police.hu

Így vigyázhatunk szeret teinkre 
az új Korona-vírus járvány idején

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tuda-
tosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. 
Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, 
ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be 
őket.
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Hirdetés

- 5 év garancia
- országos szolgáltatás
- állandó alacsony árak 
- magas minőség
- komplett szolgáltatás
- bontás-beépítés
- árnyékolástechnika
- nyugdíjasoknak további 
- 5% kedvezmény

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

MIÉRT 
VÁLASSZON MINKET?

Cserélje ki ablakait
 minőségi nyílászárókra

Használja ki az új 
otthonfelújítási 

programot!

- ablakpárkányok
- redőnyök
- reluxák
- szalagfüggönyök 
- napellenzők
- zsaluzla

- bejárati ajtó
- beltéri ajtó
- szunyoghálók
- fa nyílászárók utólagos 
  gépi szigetelése

Keresse kollégánkat  szaktanácsadás és árajánlat  céljából! Balatoni Sándor   06/70-374-11-25 

IDOPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES
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ÁLLÁS LEHETŐSÉGEK BALATONFŰZFŐN 
(NEM IDÉNYMUNKA)

Takarítói munkára keresünk:
· Takarítói mellékállásba keresünk munkavállalót

Ápolói munkára keresünk:
· ápolói végze�séggel rendelkező munkatársat
        (OKJ 54)
· többéves szakmai gyakorla�al rendelkező 

(kórházban, vagy rendelőben szerze� 
gyakorla�al)

· terápiás teamben dolgozni tudó munkatársat
· erős empá�ás készséggel rendelkező személyt
· fő- vagy mellékállásban, folyamatos 

munkarendben dolgozni tudó kollégát
· jogosítvánnyal rendelkező

Jelentkezését várjuk - bérigénye megjelölésével 
– munkanapokon 9.00-17.00 közö� a

06-30/016-6360 telefonszámon.
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