2. oldal

2014. december

Rendhagyó kiállítás

Emlékezés a Kopjafánál
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2014. december

3. oldal

Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
december havi programja és 2015. januári előzetese
December 1. 17 óra Közmeghallgatás
– az Önkormányzat szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 1. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Közösségi Ház
December 1. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér
December 2. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Közösségi Ház
December 2. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
December 4. 10 óra A suszter manói
– Mikulásváró bábelőadás a Ramazuri bábszínházzal
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 4. 17 óra Lakóközösségi tájékoztató
– a lakóházak energetikai felhasználásában
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

December 12. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– karácsonyváró ünnepség
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 21. 16 óra Negyedik gyertyagyújtás az adventi koszorún
Helyszín: Jézus Szíve plébániatemplom,
Fűzfőfürdő

December 13. 10 óra Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
– rendkívüli közgyűlés
Helyszín: Közösségi Ház

December 22. 16 óra Városházi karácsony
Közreműködik: Balatonfűzfő Város Vegyes
Kara, Balaton Dalkör, Irinyi János Általános
Iskola ,,Csengettyű” együttese, Kövécs Dániel –
zongora
Helyszín: Városháza, aula

December 13. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap; karácsonyi készülődés (ajtó- és
ablakdíszek készítése)
Helyszín: Jókai Közszíntér
(Bejárat a Zombor utcai kapun)
December 14. 16 óra Harmadik gyertyagyújtás az adventi koszorún
Helyszín: Szalmássy-telep
December 16. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 7. 16 óra Második gyertyagyújtás
az adventi koszorún
Helyszín: Tobruk, óvoda
December 8. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– Mikulás teadélután
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 8. 16 óra Kártyaklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 11. 10 óra Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre
– évzáró rendezvény, benne előadás gr. Klebelsberg Kuno balatoni kultúrpolitikájáról
Helyszín: Jókai Közszíntér
December 11. 17 óra Álom, álom, édes
álom…
– a Fűzfő Hagyományőrző és Néptáncklub
gálaműsora
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

December 19. 17 óra Kézműves klub
– festmény avatása és átadása
Helyszín: Jókai Közszíntér
December 19. 16 óra Mozgássérültek
Egyesületének karácsonyi szeretet ünnepe
Helyszín: Közösségi Ház
December 20. 10 óra Karácsonyi játszóház
15 óra Városi karácsony
Program: 15 óra Karácsonyi mesék. Rudi
bohóc műsora
16 óra Orsi zenés gyerekműsora
17 óra A Gizella női kar adventi összeállítása
18 óra Fenyő nélkül nincs karácsony…
Tóth István zenés műsora
19 óra Sztárvendég: Dér Heni énekes
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

December 27. 10 óra Szünidei programsorozat
– Madáretető készítés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 31. 19 óra Balaton nyugdíjasklub
– Óév búcsúztató
Helyszín: Közösségi Ház

2015. januári előzetes
Január 5. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Közösségi Ház
Január 6. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Közösségi Ház
Január 6. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Január 9. 17 óra Újévi köszöntő
Köszöntőt mond: Marton Béla polgármester
Fellép: Vásáry André énekművész
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem
A helyszín és időpont változtatás jogát
fenntartjuk!

A Művelődési Központ és
Könyvtár 2014. december 23-tól
2015. január 5-ig zárva tart!
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A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2014. októberi
lapzártától a 2014. novemberi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 5 újszülöttjét, név szerint Kapus Flóriánt,
Mészáros Flóra Rebekát, Rupp Mátét, Kapcsándi László Pált, Mézes Miát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk az 4 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
október 20-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel tartotta alakuló ülését.
Az ülésen a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők
letették esküjüket. Megválasztásra került a település alpolgármestere
Erdősi Gábor személyében. A polgármester illetményének, költségtérítésének, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének
megállapítására is sor került. Zárt ülésen döntöttek a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Humán Bizottság tagjairól:
elnök:
tagok:

kültagok:

Kontics Monika képviselő
Illés Susan képviselő
Lajkó Frigyes képviselő
Szanyi Szilvia képviselő
Dr. Varjú Lajos képviselő
Gál Andrea
Gosztonyi Károly
Gyurkovics Ágnes
Papp József

Ezt követően az új testület november 18-án ülésezett. Az ülésen született döntések a teljesség igénye nélkül:
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a
FŰZFŐ-MED Kft. részére működési támogatást fedezet hiányában
biztosítani nem tud, a kérelemre a 2014. decemberi ülésen visszatérnek.
– A képviselők elfogadták a SAL-X Kft. 2014. 06. 30-i állapot szerinti – egyszerűsített évközi beszámolóját 116 804 eFt mérleg főösszeggel és 12 051 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

– Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számítógépes eszközparkjának fejlesztésére fordítható összegről a város
2015. évi költségvetése tervezésekor döntenek majd.
– Az önkormányzat Balatonfűzfő város közigazgatási területén a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és lerakásával 2024. év december 31-ig szóló időtartamra
Parrag György egyéni vállalkozót bízza meg alapdíj: 11 000 Ft + áfa,
ürítési díj: 2200 Ft/m3 + áfa áron.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy likviditási célra 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig 80 000 000 Ft összegű folyószámlakeret (likvidhitel)
szerződést köt a Raiffeisen Bank Zrt.-vel.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonában lévő balatonfűzfői 1495/161/A/4 helyrajzi számú,
Balatonfűzfő, Szállás u. 5. fszt. 4. szám alatti „szükséglakás” szociális
alapon történő bérbeadása tárgyában pályázatot ír ki.
Módosult Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 9/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet. A rendeleteket városuk honlapján Önkormányzat /Balatonfűzfő város önkormányzatának hatályos rendeletei menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2014. december 16-án lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

– A testület úgy döntött, hogy a kosárlabda csarnokra vonatkozóan
540 MFt és 250 MFt közötti bekerülési értékű tervekre kér javaslatot
a Kosárlabda Szövetségtől, amelyben a küzdőtér mérete legalább
20 x 40 m és legalább 250 fő befogadására alkalmas.
– „A Fűzfői Atlétikai Klub támogatási kérelme, a Városi Stadion üzemeltetése” című napirendre a Városgondnokság feladat és hatáskör
felülvizsgálata után, illetve a költségvetés készítésekor térnek vissza.
– A képviselők határoztak arról, hogy a Balatonfűzfői Hírlap 2015.
január hónaptól minden hónap 10-én jelenjen meg.
– A Városgondnokság a téli síkosság-mentesítési vállalkozási szerződést a Víz-Szerviz-Építő Kft. (Balatonalmádi) vállalkozással köti meg.
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Az ötvenedik hónap a városházán
Az idén megismétlődött a négy évvel ezelőtti eset. Nem sokkal a választások után
elment a hangom akkor is, most is. Ez azért
kellemetlen, mert ha emberekkel foglalkozik
valaki, akkor tudni kellene beszélni. A legutóbbi eseményen csak hörögtem a megnyitón. Nálamnál csak a hallgatóságnak volt ez
kellemetlenebb. De az illendőség azt kívánta, hogy kíséreljek meg néhány értelmes
mondatot elmondani, de ez csak hellyelközzel sikerült. Csak remélem, hogy hatnak
majd a gyógyszerek.
Elkezdte a munkáját az új képviselő-testület.
Azzal, hogy minden képviselő tagja lett az
egyetlen bizottságnak, jelentősen hatékonyabbá vált a működés, bár még csak egy
ülés zajlott le. Itt is tájékoztatok mindenkit,
hogy a munka jelentős része a bizottságban
zajlik. Ott nincsenek azok a kötöttségek,
amik a testületi ülésen. Nincsen időkorlát,
hozzászólási korlát. Ott kerülnek az ügyek
teljes egészében kibontva, és ott születnek
meg a döntési javaslatok. Az ülések előtt az
előterjesztések megjelennek a honlapon,
azok letölthetők, s a vita ezek ismeretében
nyomon követhető. Ugyanez a helyzet a
képviselő-testületi ülés vonatkozásában is.
Az ülés előtti hétvégén, pénteken a honlapon megjelennek a bizottsági javaslatok, s az
ülésen ezeket tárgyalva kerülnek a döntések
meghozatalra. Amennyiben nincs a bizottsági javaslathoz hozzászólás, egyéb javaslat,
akkor vita nélkül dönt a képviselő-testület.
Ezt azért írom le, mert ha ezek ismerete nélkül követi valaki az ülésről a közvetítéseket,
azt gondolhatja, hogy sok esetben csak a
gombok nyomkodásáról van szó. De nem
így van, hanem az érdemi vita már lezajlott a
bizottsági ülésen.
A kihelyezett ruhagyűjtők karbantartása
hamarosan megkezdődik, s egy időre ezek
bevonásra kerülnek. Az üzemeltető szerint
beáznak, rozsdásodnak, amit nem tudnak a
helyszínen kijavítani, így kénytelenek elszállítani. Kérem, hogy addig otthon gyűjtsék a
ruhákat, ha nem tuják tárolni, akkor keressenek meg valamilyen karitatív szervezetet,
pl. a helyi katolikus Karitászt, akik vélhetően fogadják az adományokat.
A Balatonfűzfői Hírlap a jövő évtől kezdve
minden hónap 10-én fog megjelenni. Több
érv szólt emellett. Az elsejei megjelenés

miatt igen korán volt a lapzárta, így a testületi ülésekről szóló tudósítások, egyéb információk, a lapzárta utáni történésekről szóló
hírek csak egy hónap késéssel tudtak eddig
megjelenni. A későbbi megjelenés általában
tíz nappal kitolja a lapzárta időpontját, így
aktuálisabbá válhat az újság.
Döntés született arról, hogy a városban nem
kerülnek új adók bevezetésre 2015-ben.
Lezajlik majd az adók optimalizálásának a
vizsgálata, a központi finanszírozás és a helyi
bevételek, kiadások ismeretében fog döntés
születni az adók vonatkozásában. Bár számos helyen találkozunk olyan hírekkel,
hogy semmi nem gátolja az önkormányzatot
eddig nem létező adók kivetésében a bevételeinek növelésére, de ettől a képviselő-testület elzárkózott, s remélem nem is kell ezzel a
felettébb érdekes eszközzel élni.
Kérdésként hangzott el a képviselő-testületi
ülésen, hogy a második félévben miért
ugrott meg a segélyezések összege a városban. A segélyekről tudni kell, hogy ezek forrása a költségvetésben meghatározott, a szabályozását pedig helyi rendelet tartalmazza.
A kimutatásunk szerint az első félévben
több segély került kifizetésre, mint a másodikban, így „megugrásról” nem lehet beszélni. Az viszont tény, hogy egyre nő a rászorulók száma, akik jövedelem nélkül tengődnek, vagy kapják a minimális jövedelempótló támogatást. Nem jelent segítséget az időközönkénti közmunka lehetősége sem, mert
a nettó ötvenezer forintos járandóság csak
kevéssé enyhíti a gondokat. Rendszeresek a
mérőhelyek kikapcsolása, felhalmozott
banki hitelek, szolgáltatási díjak behajtása,
ingatlanok, ingóságok végrehajtásának
állandó veszélye. Csak egy legutóbbi példa.
Egy pénteki rendezvényen este többször rezgett a telefonom. Ahogy tudtam, azonnal
visszahívtam. Egy kétségbeesett volt tanítványom hívott, hogy délután meghalt az
édesanyja, s nincsen semmi pénze eltemettetni. Nem ő az első, s sajnos nem is az utolsó, aki ilyen kéréssel keresett már meg.
Természetesen a rendeletünkben foglaltak
szerinti támogatásokkal megoldódott a
problémája. Sajnos nem tapasztalható településünkön az életszínvonal emelkedése, sőt
egyre többen csúsznak le. Reméljük, nekik is
lesz valamilyen esélyük a felzárkózáshoz. A
fentebb említett súlyos gondokat nem tud-

juk helyben orvosolni, kompenzálni, csak
rövid ideig enyhíteni. Ezek megoldása nem
önkormányzati feladat.
Hamarosan megalkotja a képviselő-testület
a gazdasági programját, amit korábban ciklusprogramnak hívtak. Ebben megfogalmazzuk a főbb fejlesztési irányokat, célokat,
feladatokat. Ezekhez majd kérni fogjuk az
Önök segítségét is.
Ebben a ciklusban is várom a hétfőként reggel a nyitott ajtók óráján a lakókat, megmarad a KT-KÁVÉ rendezvény is.
Mivel karácsonyig már nem lesz alkalmam
az újságban írnom, ezért nagyon korán,
talán az elsők között kívánok minden olvasónak, lakónak, közösségnek áldott karácsonyt, békés, sikeres új évet.
Karácsony
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
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Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

2014. december

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2014.
december 18., 17 óra Közösségi Ház, Fűzfőfürdő.
MARTON BÉLA

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonában lévő Balatonfűzfő,
Szállás u. 5. fszt. 4. szám alatti 14 m2 alapterületű „szükséglakás” megnevezésű ingatlan bérbeadása tárgyában.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 30.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Balatonfűzfő város honlapján: www.balatonfuzfo.hu, vagy
a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
MARTON BÉLA
POLGÁRMESTER

Meghívó
Tájékoztató
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal Balatonfűzfői Kirendeltség Kormányablak Osztály (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
ügyfélfogadása 2014. december 1. napjától az alábbiak szerint
alakul:
Hétfő: 7:00–17:00
Kedd: 8:00–12:00
Szerda: 8:00–12:00
Csütörtök: 8:00–18:00
Péntek: 8:00–12:00

,,Álom, álom, édes álom…”
című táncgálánkra szeretettel meghívunk
minden érdeklődőt
2014. december 11-én 17 órára a
Művelődési Központ színháztermébe.
FŰZFŐ TÁNCOSAI

Köszönet
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI
nevében köszönjük az Envisio Környezetvédelmi Kft.-nek
iskolánk támogatását.

Kérem, hogy előzetesen megtett időpontfoglalásaikat a fentiek figyelembe vételével – szükség esetén – szíveskedjenek módosítani!
Balatonalmádi, 2014. november 20.
DR . TAR VIKTÓRIA HIVATALVEZETŐ
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL

POLYÁK ISTVÁN
IGAZGATÓ
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Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn
A támogatási szerződés 2013. június 13-án lépett hatályba. 2013.
augusztus 15-én megkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése,
de időközben a Balatonfűzfő, Fáy András utcai ingatlantulajdonosok kezdeményezték a parti sétány és a kerékpárút 6. szakaszán a
nyomvonalak módosítását, valamint a Séd patakot keresztező gyalog-kerékpáros híd helyének megváltoztatását. Az érintett ingatlantulajdonosok együttműködési megállapodás keretében a módosított tervek elkészítésének díját az önkormányzatnak megtérítették.
A módosított műszaki tervdokumentációk 2014. február végén elkészültek és lettek benyújtva az engedélyező hatóságokhoz, amelyek a
felfüggesztett engedélyezési eljárást folytatták. Az építési engedélyezési eljárások elhúzódtak a szükséges közmű üzemeltetői és kezelői
hozzájárulások és a szakhatósági állásfoglalások beszerzése miatt. A
2014 júliusában jogerőre emelkedett építési engedélyeket 2014.
augusztus elején vettük kézhez.
Amíg az engedélyezési eljárások folytak, már a módosított műszaki
tartalommal előkészítettük az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési dokumentációt (eljárást megindító felhívás, ajánlatkérési és
műszaki dokumentáció, szerződéstervezet). Mivel az építés összköltsége meghaladja a 300 millió forintot, a közbeszerzési dokumentumokat a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KFF)
ex-ante (előzetesen) ellenőrizte, ami jelentősen elhúzódott, 36 napos ügyintézést követően kaptuk meg a támogató tanúsítványt. Ezt
követően nyílt mód arra, hogy a képviselő-testület meghozza döntését az eljárást megindító felhívás elfogadásáról és megkezdődhetett a
közbeszerzési eljárás.
Az eljárásban beérkezett ajánlattevők által megajánlott árak jelentősen (a legalacsonyabb is 105 393 018 forinttal) meghaladták az
európai uniós pályázat alapján rendelkezésre álló fedezetet, ezért a
képviselő-testület 2014. október 29-én az eljárást eredménytelennek nyilvánította, mert egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő
ajánlatot. A beérkezett ajánlatokat és a bírálati dokumentumokat a
KFF ismét előzetesen ellenőrizte, és az általa kiállított közbeszerzési
szabályossági tanúsítvány megérkezését követően kerülhetett sor a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára. Az ellenőrzés
ismét jelentősen elhúzódott, 24 napos ügyintézést követően kaptuk meg a tanúsítványt.
Amíg a közbeszerzés előzetes ellenőrzése folyt, látva, hogy a képviselő-testület nem tud nyertes ajánlattevőt (kivitelezőt) kihirdetni,
megvizsgáltuk a pályázati projekt megvalósításának lehetőségeit.

Szemügyre vettük, hogy miként tudunk költséget megtakarítani. A
Közreműködő Szervezettel (a továbbiakban: KSZ) egyeztető megbeszéléseket folytattunk, és elsőként felülvizsgáltuk a projekt
műszaki tartalmát a beérkezett ajánlatok, az ajánlattevői észrevételek és a pályázatban előírt szempontrendszer alapján. Másodszor
meghatároztuk az új közbeszerzési eljárás lefolyatatásának módját. Az új eljárásban biztosítani kívánjuk a rész-ajánlattétel és az ajánlattevőkkel történő tárgyalás lehetőségét, amellyel szintén költséget
tudunk csökkenteni. Mindezt a változást bejelentettük a KSZ felé, és
amint ezt a KSZ jóváhagyta, megkezdődhet az új közbeszerzési eljárás előkészítése, a közbeszerzési dokumentumoknak a KFF részére
történő megküldése ex-ante (előzetes) ellenőrzésre. Amennyiben a
KFF megküldi a támogató tanúsítványt, a képviselő-testület elfogadja az eljárást megindító felhívást, amit a Közbeszerzési Értesítőben
megjelentetünk, indulhat a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás.
Jelenleg azzal tudunk tervezni, hogy 2015. február 28-án az eljárás
nyertes ajánlattevőjével megkötjük a vállalkozási szerződést, és előreláthatóan 2015 márciusában megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.
A projekt megvalósításában azonban több kockázatot látunk, ami
jelentősen befolyásolhatja és felboríthatja a jelenlegi ütemtervet. Az
egyik a KFF ex-ante (előzetes) ellenőrzés elhúzódása, a másik a
2015. június 30-i elszámolási határidő, ebből fakadóan az építési
beruházás átfutási idejének rövidsége (2014. márciustól májusig
90 naptári nap), valamint a kivitelezési munkálatok időjárási körülmények miatti akadályba ütközése.
Bízunk abban, hogy az irányító hatóság mielőbb dönt a 2015. júniusi határidő meghosszabbításáról, ezáltal a kivitelezési munkák
biztonsággal elvégezhetők. Amennyiben az új közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlati árak újra magasabbak lesznek a rendelkezésre
álló forrásnál, a képviselő-testületnek lehetősége van a KSZ-hez
többlettámogatási kérelmet benyújtani az építés vonatkozásában,
ami maximum 15% lehet, ezáltal finanszírozhatóvá válik a projekt.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Közeledik a tél ünnepekkel, hideggel…
Az ünnepekre való készülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de sok
örömmel is. A vásárlási lázban se feledkezzünk meg arról, hogy – az
ajándékokra szánt nagyobb összegekkel – útnak indulva a zsúfolt
üzletekben, piacon, nagy tömegben könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává.
A vásárlásoknál történő odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha
• mindig olyan helyre tesszük pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,
• a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya
mellett,

• a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utasterét zárva tartjuk a csomagtartóba történő pakolás közben.
Már többször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezonja az
ünnepi bevásárlás. Fogjunk gyanút, ha
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat
eladni,
• amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,
• ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba.
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Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk meg rászoruló embertársainkról. Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, postán,
bankban juttassuk el az általunk kiválasztott célra.
A rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése.
Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti!
Sok idős ember is él egyedül!
Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rokkantak,
elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. Sokan élnek a
települések külterületein, kieső helyeken, rossz körülmények között,
akiknek nincsenek szomszédjaik, akikre nem figyel senki.
Ők azok, akikre a hidegben jobban kell figyelnünk!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területet, kollégáim
rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az elesett
embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén intézkedjenek,
vagy jelezzenek az önkormányzatoknak, társhatóságoknak.
Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen az
időben érkező segítség ér a legtöbbet!
A külterületek, ritkán lakott helyek ellenőrzése bűnmegelőzési szempontból is jelentős, mert a rendszeres járőrözés elriasztja a rossz szán-
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dékkal érkezőket, akik a felügyelet nélkül hagyott ingatlanokat feltörik, még ha csak téli szállásra használják is.
A rendőrség 24 órás közterületi jelenlétet biztosító programja a
nyáron indult, és a tél végéig tart. Ennek keretében bármikor és
bárhol találkozhatnak járőröző kollégáimmal.
Hogy ne érezzék magukat elhanyagolva a közutakon közlekedők
sem, december 6-ával indul a „Látni és látszani” közlekedésbiztonsági fokozott ellenőrzés. Az optikusok a jó látás biztosítása, a szervizek a jó láthatóság és látás segítése érdekében végeznek ellenőrzést.
A www.latnieslatszani.hu oldalon ismerhetik meg a civilek által kezdeményezett akciót, amelyhez a rendőrség is csatlakozott. Hiszen,
aki elindult haza, célba is szeretne érni.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, vigyázzunk
egymásra, segítsünk a rászorulóknak, hogy
a „szeretet ünnepe” valóban a szeretet jegyében teljen el!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szanyi Szilvia képviselői fogadónapja
Tisztelt Fűzfőiek!
Családom és vásárlóim kérésére, és magam is belátom, hogy szét kell
választani a munkát és a képviselőséget.
Sok esetben munka közben intéztem a település ügyeit, munkahelyemen kerestek meg problémáikkal a helyi lakosok, amivel zavartam
azokat, akik vásárolni szerettek volna és a saját munkámat sem tudtam elvégezni.
Az elkövetkező időben minden hónapban képviselői fogadónapot szeretnék tartani a településrészeken. Az ezeken a fogadónapokon elhangzó problémákról, felvetésekről tájékoztatást fogok írni a helyi újságban.
Az első fogadónap:
Helyszíne: Tobruki óvoda
Időpontja: 2015. január 14. (szerda)
Ebben a hónapban a következő kérdésekkel, problémákkal kerestek
meg.
1. A település közvilágítási lámpáinak az égőcseréi hosszas várakozás
után történik meg.
Az ok legtöbb esetben az, hogy a település lakói tájékozatlanok, és
nem tudják, hogy már nem az E-ON-nak kell bejelenteni, ha egy-egy

égő nem világít, hanem a közvilágítási szerződésünk szerint a
Fényforrás Kft. végzi el az égőcseréket, ezért, ha ilyen problémával
találkoznak, a 06-70/408-6908-as számú telefonszámon jelentsék
be, így 1–2 napon belül megoldódhat a probléma.
Amennyiben az egész utcában nincs közvilágítás, úgy már az
E-ON Hibabejelentőjét kell hívni, melynek a száma 06-80/533-533
2. Lesz-e új turisztikai irodája Fűzfőnek?
Az új képviselő-testület tagjai elkötelezték magukat a település turisztikai fejlődése iránt. Így úgy gondolom, hogy nem vállalhatja fel a
város, hogy ilyen körülmények között fogadja az ideérkező vendégeket. A turisztikai iroda a település arculatát meghatározza, ezért a testület azt kérte a Turisztikai Egyesülettől, hogy készíttessen el egy olyan
iroda tervet, amely mind funkcionálisan, mind esztétikailag megfelel
erre a célra. A tervek hamarosan elkészülnek és bemutatjuk őket.
Szeretettel várom Önöket Tobrukban, és köszönöm, ha megosztják
velem véleményüket, problémáikat!
SZANYI SZILVIA
SZILVIA.SZANYI2@GMAIL.COM

Karácsony igazi öröme
Az új informatikai technológiák megkönnyítik mindennapi életünket, tájékozódásunkat, de veszélyeztetik helyes ítélőképességünket. A
digitális világban gyakran egymással ellentmondásos információk és
vélemények tömege található meg. Ez oda vezethet, hogy szinte beletörődünk: fölösleges igazságról és objektivitásról beszélni. Annyi állítással, érveléssel és ellenérveléssel szemben nehéz eldönteni, hogy ki
is rendelkezik valójában hiteles információval. Mi az ember életének

célja? Erről is sokféleképpen lehet vélekedni, de hiteles információt
csak attól kaphatunk, aki megajándékozott bennünket az élettel, aki
megteremtett minket: csak Ő tudja, hogy miért teremtett bennünket, Ő birtokolja az abszolút igazságot. Isten ígéretei minden embernek szólnak. Szent Ágoston püspök zsoltárokról szóló fejtegetésében
írja: „Az Isten maga határozta meg ígéretei közlésének az idejét és
beteljesedésének időpontját is.Az ígéret ideje a próféták ideje volt
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egészen Keresztelő Jánosig, vele pedig megkezdődött, és tart mindvégig az ígéretek beteljesedésének az ideje. Hűséges az Isten.
Adósunkká tette önmagát, nem azzal, hogy tőlünk kölcsönzött valamit, hanem azzal, hogy oly nagy dolgot ígért nekünk. Nemcsak ígéret volt ez, hanem írással is lekötelezte magát, és mintegy adóslevelet
állított ki ígéreteiről, hogy amikor megkezdi majd az ígéretek lerovását, akkor a beteljesedésük rendjét is láthassuk abban az írásban. A
jövendölés ideje tehát az ígéretek előre megmondása volt, amint azt
már többször említettük. Örök üdvösséget ígért, végtelenül boldog
életet angyalaival. Hervadhatatlan örökséget ígért, el nem múló
dicsőséget és arca édességét, szentsége égi hajlékát. És megígérte,
hogy a halálból való feltámadásunktól kezdve a halál félelme soha
többé nem lesz bennünk. Ez az ígérete a mi végső célunk, erre összpontosul minden igyekezetünk, s ha ide elérkezünk, többé semmit
sem keresünk, és semmit sem kívánunk. Ámde arról sem hallgatott
ígéreteiben és jövendöléseiben, hogy milyen úton jutunk el ehhez a
végső célhoz. Íme, ígért istenséget az embereknek, halhatatlanságot a
halandóknak, megigazulást a bűnösöknek, dicsőséget az elvetetteknek. Sőt menjünk csak tovább, testvérek! Mivel hihetetlennek látszott az embereknek az, amit Isten ígért, hogy a halandóságból, romlásból, eltaszítottságból, rogyadozásból, porból és hamuból egyenlőkké leszünk majd az Isten angyalaival, azért erről nem csak írásos
megegyezést kötött velünk a hitre, hanem hűsége bizonyítékául közvetítőt is állított, nem valamiféle fejedelmet vagy valamilyen angyalt
vagy főangyalt, hanem egyetlen Fiát. Magában a Fiúban akarta meg-

mutatni és megadni azt az utat, amelyen bennünket az ígért célhoz
vezetni akar. Még az is kevés volt Istennek, hogy útmutatónak rendelje Fiát. Utat készített belőle, hogy rajta járjunk, és irányítson ő, aki
lépéseinknek egymaga az ura. Tehát Isten egyszülött Fia eljön az
emberekhez. Magára veszi az emberi természetet, és ember lesz maga
is. Halált szenved, feltámad, felszáll az égbe, majd ott ül az Atya jobbján, és ígéreteit teljesíteni fogja a nemzeteknek. Ezután majd azt is teljesíti, hogy eljön követelni, amit már előzőleg kért, elválasztja a harag
edényeit az irgalmasság edényeitől, megadja a gonoszoknak, amivel
fenyegette őket, az igazaknak pedig, amit megígért nekik. Mindezt
tehát jó előre hirdetnie kellett, jövendölnie kellett, az eljövendőt
ajánlania is kellett, hogy meg ne rémüljünk, ha váratlanul érkezik,
hanem inkább mint a számunkra fizetendő adósságot, sóvárogva lessük.” Mindezt átgondolva jöhetünk rá arra, mi életünk valós célja, és
mi karácsony ünnepének igazi öröme. Örülünk a finom ételeknek, az
ajándékoknak, annak, hogy együtt van a család, ez mind fontos, de az
ünnep igazi örömét az éli át, aki szívből meg tudja ünnepelni annak a
Jézusnak a születését, akiben Isten ígéretei beteljesedtek, aki megváltó áldozatával megszerezte számunkra annak lehetőségét, hogy halálunk után együtt ünnepelhessünk a mennyben. Ennek az örömnek
megtapasztalásához kérem a betlehemi Kisded bőséges kegyelmét
Balatonfűzfő minden lakosának, és kívánok békés, boldog szent karácsonyt és új esztendőt!
FERENC ATYA

A Balatonfűzfői Római Katolikus Egyházközség szentmiserendje karácsony nyolcadában
December 24-én: Urunk születése, karácsony főünnepének vigíliáján:
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő–Gyártelepen.
24 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
December 25-én: Urunk születése, karácsony főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő–Gyártelepen.
December 26-án: Szent István vértanú ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban Fűzfőfürdőn.

December 27-én: Szent Család ünnepének vigiliáján:
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő–Gyártelepen.
December 28-án: Szent Család ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
December 31-én: Szűz Mária, Isten anyja főünnepének vigíliáján:
18 óra: hálaadás és szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
Január 1-jén: Szűz Mária, Isten anyja (újév) főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő–Gyártelepen.

Adventi és karácsonyi programok
Karácsonyi készület gyerekeknek!
December 20-án reggel 6.30-tól roráté szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban Fűzfőfürdőn, utána kézműves foglalkozás a Jókai Közszíntérben.
Szeretettel várjuk egész délelőtt a gyerekeket! Ferenc atya
A családok adventi délutánját a Jézus Szíve plébánia újra megrendezi advent 4. vasárnapján, december 21-én.
Tervezett programok:
15.00 Fűzfő BigBand koncertje a fűzfőfürdői Jézus Szíve plébániatemplomban
16.00 Adventi 4. gyertya meggyújtása a város adventi koszorúján a
Mámai templomromnál
17.00 Betlehemes játék a fűzfőfürdői Jézus Szíve plébániatemplomban

Karácsonyi ebéd szegény sorsúaknak.
Rómában, a Santa Maria in Trastevere bazilikában rendeztek először
karácsonyi ebédet a nehéz sorsú emberek számára. A gyönyörű ókeresztény székesegyház a szentmise után minden évben megtelik, a
padok helyére terített asztalok kerülnek. A balatonfűzfői plébánia
karitász csoportja is szeretné meghívni ebédre karácsony másnapján a városunkban élő szegény családokat, egyedül élő időseket.
Kérem, jelezzék, ha tudnak ilyen nehéz sorsú családokról, egyedül
állókról, hogy örömet szerezhessünk nekik. Aki támogatni szeretné ezen
kezdeményezésünket, ezt is megteheti. Kérem segítségüket!
FERENC ATYA
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Karácsonyi bibliai gondolatok – a fűzfői reformátusoktól
Kedves Fűzfőiek!
Engedjék meg, hogy a balatonfűzfői reformátusok nevében városunk minden lakójának áldott adventi időt és áldott karácsonyt
kívánjunk az alábbi rövid bibliai gondolatokkal és igaz szeretettel.
Csak felvillantok üzeneteket a jól ismert
karácsonyi történetből, Lukács evangéliumának második fejezetéből, gondoljuk
tovább azokat, karácsonyra készülve:
„Augustus császár idejében” (Lukács 2,12). Isten cselekvése történeti tény, nem
legenda, nem mítosz. Erre utalnak az itt felsorolt uralkodók, Augustus császár,
Cirénius helytartó. Az üdvtörténet, Isten
értünk való cselekvése a világtörténelemben
tapasztalható meg.
„Írják össze az egész földet” (Lukács 2,3-5).
A császár az adófizetőit írja össze, Isten pedig
népét szólítja elő. Hív az Isten. Karácsony az
Isten hívó szava nekünk, ahogy az anya
magához öleli kicsinyét, ahogy az apa szeretettel figyelmezteti gyermekét.
„A szálláson nem volt hely” (Lukács 2,7) a
Megváltó számára, íme, a „szekularizáció”, már
akkor is: csak magunkkal foglalkozunk, sem
Istent, sem embert nem veszünk figyelembe.
„A júdeai Betlehemben” (Lukács 2,4). Isten
azonban nem mondott le rólunk. Isten
beteljesítette ígéretét, minden pontosan úgy
történt, ahogy megmondta, a próféták által:
Betlehemben, Dávid városában emberré lett
az Isten, értünk, hogy végre igazán megismerhessük az élő Istent (Mikeás 5,1-4).

„Mária bepólyálta elsőszülött fiát” (Lukács
2,7). Jézus Krisztus elsőszülött, mert Őrá
várt a világ, Ő az „első”; de arra is utal ez a
kifejezés, hogy Jézusnak még lesznek testvérei (Márk 3,31). Isten bepólyál minket is e
durva világban, egészen a megváltás kiteljesedéséig, ez a pólya azonban nemcsak védelmet, hanem bátorságot jelent, annak bizonyosságát, hogy velünk az Isten (Máté 1,23).
„Dicsőség az Istennek, a földön békesség”
(Lukács 2,14). Az ember nem istenítheti
magát, nem teremthet békét, sajnos ezt
tapasztaljuk is, mert világunk mindig tele volt
békétlenséggel, veszekedéssel, harccal, háborúval. A békesség megteremtésére csak maga
Isten képes, aki megszületett erre a világra,
Jézus Krisztusban, hogy békét teremtsen
közöttünk, bennünk, általunk (Lukács 2,6-7).
Adventi, karácsonyi református istentiszteleti rend
Advent
2014. november 30., december 7., 14., 21.,
advent vasárnapjai, a szokott istentiszteleti
rendben, vasárnaponként, 9.00 órakor
Balatonfűzfőn, a templomban, és ugyanekkor
a Támasz Idősek Otthonában.
Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, keddenként, 16.30
órakor Balatonfűzfőn, a templomban.
2014. december 20–21., szombat–vasárnap,
15.00 órától, hittanosok hétvégéje, a parókián alvással.

2014. december 21., vasárnap, advent
negyedik vasárnapján, családi vasárnap,
9.00 órakor Balatonfűzfőn, a templomban:
gyermekek karácsonyi szolgálata és megajándékozása.
Karácsony
2014. december 21. és január 4. között kizárólag az alábbi alkalmakat tartjuk.
2014. december 24., szerda, szentestei
istentiszteletek, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, a templomban.
2014. december 25., csütörtök, karácsony
első napján, ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással 9.00 órakor Balatonfűzfőn, a templomban és a Támasz Idősek Otthonában.
2014. december 26., péntek, karácsony
második napján, istentisztelet, legátus szolgálatával, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, a
templomban.
Évforduló
2014. december 28., vasárnap, két ünnep
közötti vasárnap, a szokott istentiszteleti
rend, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, a templomban és a Támasz Idősek Otthonában.
2014. december 31., szerda, óévi hálaadó
istentisztelet, 15.00 órakor Balatonfűzfőn,
a templomban.
2015. január 1., csütörtök, újévi istentisztelet 9.00 órakor Balatonfűzfőn, a templomban.
STEINBACH JÓZSEF

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint az Idősek klubjának
év végi nyitva tartása
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
2014. december 22. (hétfő) 9.00–14.00
Ügyelet
2014. december 29. (hétfő) 9.00–14.00
Ügyelet
Amennyiben sürgős problémáik megoldásában
halaszthatatlan segítségre van szükségük, a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ, Balatonalmádi, Baross Gábor u.
32. szám alatti épületében személyesen vagy
telefonon (06-88/542-551) kaphatnak segítséget.
2014. december 23. (kedd) 9.00–14.00
2014. december 30. (kedd) 9.00–14.00
2014. december 31. (szerda) 9.00–12.00

Idősek klubja: 2014. december 22–23.
(hétfő–kedd) 8.00–14.00 Nyitva
2014. december 29–30. (hétfő–kedd)
8.00–14.00 Nyitva
2014. december 31. (szerda) Zárva
2015. január 2. (péntek) Zárva
Első munkanap: 2015. január 05. hétfő
Problémáik esetén, kérjük, bátran vegyék
igénybe társszervezeteink 24 órában hívható
segítő szolgáltatásait!
• Ha egyedül van, magányos, lelki válságba
került, a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat
ingyenesen hívható, 24 órás ügyelete:
06-88/422-205

• Bántalmazták vagy családon belüli erőszak
áldozatává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal, 24 órában vezetékes és mobil hálózatról egyaránt: 06-80/205-520 Országos
Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
• Ifjúsági
Lelkisegély
Szolgálat
06-88/312-817
• Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát,
aki segítségre szorul, hívja az Utcai Szociális Segítők Egyesületének Regionális
Diszpécserszolgálatát: 06-34/511-028-as,
éjjel-nappal hívható telefonszámon.
Minden Kedves Olvasónak, Balatonfűzfő
aprajának és nagyjának, kellemes karácsonyi
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ünnepeket, az Új Esztendőre jó egészséget,
örömteli, derűs évet kívánunk! Köszönjük
támogatóink egész évben nyújtott nagylelkű
segítségét! Köszönjük, hogy megtiszteltek

bennünket bizalmukkal, örülünk, ha segíthettünk.
Kérjük, a következő évben se feledjék, Ránk
mindig számíthatnak!

A BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONFŰZFŐI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ILLETVE AZ IDŐSEK KLUBJÁNAK MUNKATÁRSAI

Adventi játszóház
Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Balatonfűzfői Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett
adventi játszóházba 2014. december 10-én (szerdán) 15.00–18.00 óráig
Helyszín: A Gyermekjóléti Szolgálat épülete
(Bugyogóforrás u. 2 )
A részvétel minden érdeklődő számára ingyenes!
Sok szeretettel várunk minden gyermeket, anyukát, apukát és nagyszülőt!
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

A Civil Fórumról
Szerény érdeklődés övezte a minden évben megrendezésre kerülő
civil fórumot, melynek idén is a művelődési ház adott otthont. Pedig
ez az önkormányzatok számára jogszabályban előírt program nem is
az önkormányzat számára lehet fontos találkozási alkalom, hanem
éppen a civilek számára. Mert igaz ugyan, hogy a hétköznapok szintjén számtalan mód kínálkozik az önkormányzat és civilek párbeszédére, de ez a fórum lehetőséget teremt arra is, hogy a civil szervezetek
vezetői egymással is konzultáljanak, illetve kívánságaikat, terveiket
együttesen fogalmazzák meg és terjesszék a képviselő-testület elé.
A találkozót a polgármester úr nyitotta meg és előterjesztésében a
következő gondolatokat fogalmazta meg:
• A jelenleg is érvényben lévő, 2007 januárja óta hatályos civil koncepció több ponton revízióra szorul.
• Javasolni fogja a testületnek, hogy a támogatásban részesített civil
szervezetek számára írja elő a civil fórumon való kötelező részvételt, melynek során egy prezentáció kíséretében be kell számolniuk
a támogatási összeg felhasználásáról. Én ezt azzal a javaslattal toldom meg, hogy ezek a közérdekű adatok a város honlapján is megjelenjenek.
• A civil szervezeteket érintő ügyekben az önkormányzat továbbra is
szeretné az érintetteket meghallgatni, a döntési folyamatba oly
módon bevonni, hogy számukra tanácskozási jogot biztosít az
adott ügyben.
• Kétoldalú megállapodás keretében a civil szervezeteknek a jövőben
is lehetősége lesz bizonyos önkormányzati szakfeladatok átvételére,
ellátására. (Ilyen szervezet például a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület, mely támogatás fejében a turisztikai szakfeladatokat
végzi.)
• A civil szervezetek támogatása továbbra is az alábbi csatornákon
keresztül történik:
• Egyrészről lehetőségük lesz a Civil Alapból önkormányzati támogatásra pályázni, melynek mértékről a mindenkori képviselő-testület dönt. A pályázati feltételekről, annak kiírásáról, továbbá a keret
felosztásáról reményeink szerint rövidesen már az összevont
Balatonfűzfőért Alapítvány fog tudni dönteni.

• A civilek pénzügyi támogatásán túl továbbra is biztosított számukra az önkormányzat intézményi háttere (sportpálya, művelődési
házak, klubhelyiségek), melyek igénybevételét, használatát az adott
intézmények működési szabályzata, illetve adott esetben az önkormányzattal kötött szerződés szabályozza.
• A civilek támogatásnak új módját szeretnénk megteremteni azáltal,
hogy a város honlapján, egy külön erre a célra létrehozott felületen
lehetőséget biztosítunk a megjelenésükre. A civil szervezetek –
amennyiben igénylik – külön oldalt kaphatnak a világhálón történő bemutatkozásra, programjaik ismertetésére, beszámolóik, jegyzőkönyveik közzétételére. Így egy ingyenes megjelenési lehetőséget kapnak a városi honlap keretében, nem kell ezért külön egy
drága honlapot létrehozniuk, üzemeltetniük. A civil egyesület
vezetője hozzáférési lehetőséget (jelszót) kap a maga web-oldalának szerkesztéséhez, oda különböző anyagokat (dokumentumokat,
kirándulások képeit stb.) töltheti fel.
• A városi honlapon történő megjelenés szándékával Csontos
Gergelyt lehet megkeresni, aki honlapunk üzemeltetője, szerkesztője. (Elérhetőségei: Telefon: 06-30/337-5510, elektronikus postacím: gergosegit@gmail.com)
A jelenlevő képviselők közül Kontics Monika bizottsági elnökaszszony hozzászólásában többek között arra a rossz és megszüntetendő
gyakorlatra hívta fel a figyelmet, mely szerint bizonyos önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezetek maguk is támogatóként
lépnek fel egy-egy olyan városi program megvalósítása során, melyet
a Civil Alapon keresztül már amúgy is támogat az önkormányzat. Az
ilyen jellegű átfedéseket a jövőben meg kell szüntetni, mert átláthatatlanná teszik a támogatási rendszerünket.
Kontics Ferencné, a VÁCISZ vezetőjeként elmondta, ahogy eddig is
több ízben, úgy a továbbiakban is segítségére lesznek a civil szervezeteknek az őket érintő pályázatok elkészítésben, a pályázatokkal kapcsolatos tanácsadásban.
Végezetül itt is szeretném a város nyugdíjas lakói számára jelezni,
hogy a Civil Fórumon megfogalmazott kívánságuknak eleget téve az
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önkormányzat és az Öveges József Szakképző Iskola összefogásával
januártól ingyenes számítógépes tanfolyamot indítunk kezdő és
igény esetén haladó szinten is. Mézes József igazgató úr két jól felszerelt szaktantermet, és az önkéntes munka keretében informatikus
tanulókat ajánlott fel a képzés beindítása érdekében. A nyugdíjasklubok novemberi találkozóján az igényfelmérés megtörtént, minden
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további tudnivalóról a nyugdíjas klubok vezetőinél, a művelődési
házban, továbbá a város honlapján és a városi hirdető felületeken
lehet tájékozódni.
ERDŐSI GÁBOR
ALPOLGÁRMESTER

A zene világnapja
1975 óta Yehudi Menuhin amerikai hegedűvirtuóz javaslatára ünnepeljük október 1-jén a zene világnapját.
A balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár valamint jómagam szervezésében október 3-án, péntek délután városunk színháztermében is megrendeztünk egy koncertet ebből az alkalomból.
Igyekezvén színes műsort összeállítani, a zenének minél szélesebb
metszetét visszaadni a klasszikus zenétől kezdve a népzenén keresztül
a dzsesszig minden szerepelt. Kövécs Dániel zongorázott Joseph
Haydn, Francois Chopin és Bartók Béla műveiből. Én szintén zon-

gorán egy Joseph Haydn és egy Bozay Attila tételt szólaltattam meg.
Baksa Kata gyönyörű népdalcsokrokkal és egy Ghymes dallal kápráztatta el a közönséget, a legfiatalabb műfajokat pedig akusztikus
gitárjával kiválóan képviselte Nagy Gergely.
Úgy gondolom, településünkhöz méltó, minőségi kulturális program
volt ez, aki jelen volt, sokat gazdagodhatott!

VARGA ÁRON

15. Szent Imre-napi kórustalálkozó
A kóruséneklés olyan örömforrás, amely közösséget hoz létre azok
között, akik ,,ketten vagy hárman összejönnek” (vö. Mt 18,20) és
összedalolnak (Kodály).
Tizenötödik alkalommal gyűltek össze az iskolai kórusok a már
hagyománnyá vált Szent Imre-napi kórustalálkozóra a fűzfőfürdői
Jézus Szíve plébániatemplomban.
A résztvevő kórusokat Szécsi Ferenc plébános köszöntötte. A kórusok
változatos műsort adtak orgona, gitár, fuvola kísérettel. Hallhattunk
egyházi énekeket, népdalokat, kórusműveket. Méltán csattant fel a
taps egy-egy műsorszám után.

A résztvevők: Litéri Református Általános Iskola, Bocskai István
Református Általános Iskola, Papkeszi, Csajági Református Általános
Iskola és Balatonfőkajári tagozata, Nepomuki Szent János Római
Katolikus Általános Iskola, Várpalota.
A szeretetvendégség után dr. Bohus Péter főegyházmegyei főzeneigazgató értékelte a kórusok teljesítményét és egy kis énektanulás
után kezdődött az igeliturgia.
A találkozó a templom melletti Szent Imre-szobor megkoszorúzásával fejeződött be.
BÉRES ISTVÁNNÉ

2014. december

13. oldal

Turisztikai rovat
Beszélgetés Ráczkevi Lajossal, a BLTE
választmányi tagjával
Választmányunk nem sak helyi vállalkozókból és városvezetőkből áll össze, de tagunk
még Papkeszi és Litér is. Hogy miként látja
Papkeszi turisztikai lehetőségeit és az
egyesület eddigi tevékenységét, és miként
képzeli el a jövőt Ráczkevi Lajos, Papkeszi
község polgármestere? Erről beszélgetett e
havi riportunkban Benczéné Jánka
Anikóval, egyesületünk titkárával.
– Papkeszi, mint legújabb tagunk, két éve
lépett be egyesületünkbe, Te ezt a települést
képviseled választmányunkban. Papkeszi
milyen meg fontolásból lett a Turisztikai
Egyesület tagja?
– Néhány éve még minden szállal
Veszprémhez tartoztunk. Jelenleg a legtöbb
hivatalos dolgunkat Balatonalmádiban
tudjuk elintézni. Nagyot változott a világ,
egyre több szállal kötődünk a Balatonhoz.
Nagy lehetőséget láttunk abban, hogy az
egyesülethez csatlakozhatunk. Jó dolog, hogy
a papkeszi lakosok kedvezményes áron
vásárolhatnak strandbelépőt, közös kiadványban szerepelhetünk Balatonfűzfővel, vállalkozóink bemutathatják termékeiket. De
lehetőség nyílt arra is, hogy a civil szervezetek
fellépjenek a fűzői rendezvényeken.
– Ha a sok teendőd mellett marad szabadidőd,
azt mivel töltöd el szívesen?
– Nagyon szeretem a természetet, ha van időm,
szívesen kirándulok a Bakonyban. Akkor
vagyok a legboldogabb, ha a családom is velem
tart. Szeretem a megszokott turistautakat, de
szívesen keresek új kihívásokat is. Papkeszi
lakosainak is szerveztem több túrát a természetbe, amire egyre többen csatlakoznak.
Szívesen kertészkedem, szeretem a gyümölcsfáimat, örülök, amikor saját termesztésű

gyümölccsel kínálhatom a vendégeimet. A
gasztronómia is mindig érdekelt, gyakran kísérletezek a konyhában új receptekkel. Szívesen
lepem meg a családomat különleges ételekkel.
– BLTE választmányi tagként mi a
véleményed az egyesület tevékenységéről?
– Örülök, hogy az egyesület nem elégszik
meg az eddigi eredményeivel. Folyamatosan
látom, hogy új ötleteket hoznak az ország
több településéről, és azokat saját településük fellendítésére igyekeznek felhasználni. De még több merészséget várok az
egyesületi a tagoktól, mert egy igazán nagy
attrakció még hiányzik a településről, amikor
minden szem és fül Balatonfűzfőre figyel.
– Mit emelnél ki az egyesület elért eredményei
közül?
– Nagyon dicséretes, hogy egyre több
hagyományt teremtő rendezvényt valósított
meg az egyesület. De én inkább a közős és
szervezett munkát emelném ki. Nagy eredmény, hogy a különböző korosztályú, nemű,
foglalkozású, érdeklődéskörű tagság a cél
érdekében egy emberként dolgozik, és sikereket ér el.
– Véleményed szerint mivel lehetne Papkeszit
és Fűzfőt turisztikailag vonzóbbá tenni?
– Nagy lehetőséget látok a Bakony és a Balaton
kerékpárúttal való összekötésében. Így a hozzánk látogatóknak bőséges programokat
tudnánk nyújtani nemcsak a szezonban és csak
a jó időben. A Bakonyban már nem veszik észre
a szezon kezdetét és végét, de sajnos a
Balatonnál még nagy problémát jelent. Ha ezt
a kerékpárutat sikerül elkészíteni, Papkeszi is
bekapcsolódhat ebbe a vérkeringésbe. Vannak
látnivalóink és vannak különleges ízeink,
amiket szívesen megmutatunk a hozzánk látogatóknak, jöjjenek azok Győr vagy
Balatonfűzfő irányából is.
– Örülünk, hogy Papkeszi is pozitívan értékeli munkánkat, amelynek már több közös ered-

ménye is van, mint például a 2013-ban megvalósított júniusi vásári vigadalom rendezvénysorozat. Köszönöm a beszélgetést,
bízunk a további sikeres együttműködésben!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ TITKÁR
Turisztikai évértékelő gála 2014
A 2014-es év is eredményekben gazdag volt
egyesületünk számára, mindezekről és az
elmúlt hat évről novemberi gálánkon számoltunk be, íme néhány szám:
19 alapító tagból 87 tag: 450%-os
növekedés
14 beadott pályázat, ebből 10 megnyert pályázat 16 500 000 Forint értékben: 71%-ban
megnyert pályázatok
21 nagyrendezvény, 42 animációs program
350%-kal nőtt a bevallott éjszakák aránya
2009-hez képest, 15%-kal a tavalyi évhez
képest – az időjárástól függetlenül

A 2014-es év Turisztikai Vállalkozása: Serpa
Kalandpark
Mindezen sikerekben nagy szerepe volt
szállásadóinknak és tagjainknak, ezúton
is nagyon köszönjük támogatásukat,
munkájukat, segítségüket!
VALCZER ÉVA
TDM MENEDZSER

14. oldal

2014. december

Rendhagyó kiállítás a Művelődési Központban
Udvardi Erzsébet Kossuth- és Munkácsydíjas festőművész Arany-balladák nyomaton
című kiállítása nyílt november közepén a
Művelődési Központban. Az ízlésesen
berendezett tárlat anyagát a városban méltán
köztiszteletben álló Gyuricza házaspár ajánlotta fel az intézménynek. Az adománylevél
átadásakor Gyuricza László elmondta, hogy
személyes jó barátai voltak a közelmúltban
elhunyt művésznek és férjének Tamás
Istvánnak, s a tőlük ajándékba kapott nyomatokat jó szívvel ajánlják fel a Művelődési

Központ és Könyvtár díszítésére.
Rendhagyó esettel állunk szemben, hisz napjainkban egyre inkább háttérbe szorul a
mecenatúra, a jótékonykodás, a Gyuricza
házaspár támogatása ezért is különösen elismerésre méltó – kezdte megnyitó beszédét
Veszeli Lajos festőművész, a Veszprémi
Művész Céh céhmestere, méltatva az adományozókat. Udvardi Erzsébet munkásságát
bemutatva érintette különböző művészi korszakait, kiemelt figyelmet fordítva a falakon
látható Arany János balladákra. Párhuzamot

vont a 19. század kiemelkedő költőjének
gondolatai és azok megjelenítésében
Udvardi művészetében, pontos támpontokat nyújtva a kiállított képek értelmezéséhez.
Arany balladai gondolatait Horváth Imre, a
TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadóművésze idézte a szépszámú közönség elé. A
tárlat karácsonyig megtekinthető a Művelődési Központ kiállítótermében, ezt követően a Könyvtár falait fogja díszíteni.
GRÓF TIBOR

A Csipkerózsika-álom véget ért…
Újra szól a 100 éves Hofmann & Czerny harmónium
A hangszer avatásával befejeződött egy nagyszerű kezdeményezés,
melyet egy fiatal kántor, Varga Áron indított el. Lelkes, segítőkész
támogatókra talált a Támasz Idősek Otthona vezetőségében, a
Református Gyülekezetben, a Balatonfűzfőért Alapítványban, amely
felkarolta és segítette az adományok gyűjtését. A jó cél érdekében
magánszemélyek egész sora adakozott, hogy összejöhessen a felújításhoz szükséges összeg.
Október 25-én a Támasz Idősek Otthona gyülekezeti termében avatott kezek megszólaltatták a harmóniumot.
Az avató ünnepség Czirják László nagytiszteletű úr köszöntőjével
kezdődött, Varga Áron, Kalló Renáta, Sipos Csaba kántorok J. E.
Kindermann, H. Purcell, B. Sabadini, J. S. Bach, F. W. Zachau, J. F.
Dandrieu, F. Arresti, S. Wesley műveket szólaltattak meg.
A harmóniumot felújító művész, Pusker János csodálatos hangokat
csalt ki a harmóniumból César Franck és Liszt Ferenc művek előadásával.
Az est fényét emelte Balázs Márta éneke (Liszt Ferenc: Ave maris stella, J. S. Bach: Az Isten él).
Czirják László búcsúszavaival és áldásával fejeződött be a harmónium-avató.

2014. december 21-én újból megszólal a harmónium. Vasárnap
reggel 9–10 óráig istentisztelet zenei szolgálattal a Fűzfőgyártelepi
ökumenikus kápolnában (B.fűzfő, Gagarin u. 22. Támasz Idősek
Otthona), szolgál nagytiszteletű Czirják László református lelkipásztor, közreműködik Kalló Renáta (Váchartyán) és Varga Áron
(Balatonfűzfő) református kántorok.
BÉRES ISTVÁNNÉ
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Hagyományteremtő faültetés Fűzfőn
Több médium is hírt adott már róla, hogy
2014. 11. 14-én hagyományteremtő faültetés volt településünkön a képviselő-testület
jóvoltából. A testület tagjai egy-egy honos
facsemete vásárlásával és elültetésével járultak hozzá környezetünk szebbé, élhetőbbé
tételéhez. A faültetés a gyártelepi városrészben, az orvosi rendelő környékén volt, ahol
az elmúlt években több sorfa is kiszáradt és

kivágásra került, így ezek pótlása indokolt
volt. A faültetés ötletgazdája és szervezője
Erdősi Róbert, aki évek óta időt és pénzt
nem sajnálva iparkodik a Gyártelep természeti környezetét megóvni, a kivágott
egyedeket szakszerűen és honos fafajtával
(tölggyel, hárssal, kőrissel) pótolni. Hitvallása szerint – melyet reményeim szerint a
képviselő-testület is magáévá tett – települé-

sünk egyedülálló természeti környezettel
bír, annak megóvása közös feladatunk.
Terveink szerint az ültetést a jövő esztendőben kiterjesztjük a többi településrészre is,
hogy az út menti sorfák, a közparkok faállománya fokozatosan ott is megújulhasson.
ERDŐSI GÁBOR
ALPOGÁRMESTER

Búcsú a vadkörtefától!
Rossz hír adja írásom témáját. A híres-nevezetes vadkörtefa kidőlten (kidöntötten) fekszik a késő őszi avarban. Vége.
Tavasszal még volt rajta néhány nyomorult
zöld hajtás és itt-ott virág is.
A hajtásokat töredező, mohásodó, zuzmósodó száraz ágak vették körül, amelyeket
harkályok, fakopácsok forgácsolták rendesen, rejtőzködő rovarokat, lárvákat kutatva.
Hosszú évek óta nagyon beteg volt már ez a
magányos fa.
Nekünk, fűzfőieknek, a mai napig is talán
legkedveltebb kirándulás-célunk ennek a
vadkörtefának a környéke.
Családok, iskoláskorúak, természetjárók,
alkalmi csoportok járnak oda egész évben
alkalomszerűen vagy rendszeresen.

Arra vezet bennünket településünk sokáig
egyetlen, sárga sávval jelzett turistaútja is.
Ma ez a jelzés a Fűzfő Körtúra útvonalából
ágazik ki Szalmássy-telep és Tobruk között.
Ezen a jelzésen északi irányban haladva
jutunk el a vadkörtefához, onnan tovább
600 lépésnyire pedig az beköt a Balaton-felvidéki kéktúra útvonalába.
Nem múlik el hónap, hogy magam is egyedül vagy másokat kalauzolva ott ne járnék.
Összefutó dolomit völgyek-vetők csillagpontjában élt hosszú évtizedekig ez a fa, egy
mosott murvás horpadásban, erdei utak
kereszteződésében. Ide vezetve Fűzfőről,
Vörösberényből, Szentkirályszabadjáról,
Litérről a túrázó vándort.
Különös vonással bír tehát ez a hely.
Pedig a fa, ahogy én ismertem, soha nem
volt valami jelentős és terebélyes.
Kiváltképpen nem erdei hivalkodó.
Tartózkodási helyével, meghitt pihenésre
invitáló környezetével tette magát vonzóvá a
gyertyánok, kőrisek, juharok, no meg a bokrok, füvek, virágok sokfélesége között.
Hogy emberjárta ez a hely, azt a fa körül
található hevenyészett tűzrakó-helyek is jelzik. No meg a parázsmaradványok és a hátrahagyott összegyűjtött gallyak is.

De mit tett jó pár éve ez az ember. Arra vetemedett, hogy az idős fa felrepedt törzsében
rakott tüzet.
Először csak kis füstös fekete rés támadt a fa
testén, aztán újabb és újabb nekibuzdulások
tágították az üszkös nyílást.
Többször megtaláltuk a vandálok névjegyét
a fa körül, eldobált italos üvegek és hátrahagyott szemét formájában.
A fa, ez a helyhez kötött, elmozdulni nem
tudó élet pedig sokáig tűrte a bántást, de ez
évben kidőlt, belepusztult.
Kalaplevéve állok a helyszínen.
Egy élő értékkel lettünk szegényebbek.
A hely neve, a Vadkörtefa bizonyára még
sokáig fennmarad.
GYURICZA LÁSZLÓ
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Ultibajnokság a Művelődési Központban!
Bár a létszámát tekintve a vártnál kevesebb,
ám annál lelkesebb kártyások ültek asztalhoz a hónap elején, hogy kipróbálják szerencséjüket, na meg tudásukat a népszerű
ulti játékban. A három asztalnál játszó versenyzőknél kezdetben a „nem tudok ultizni,
de szeretek” szlogen volt a jelszó, ám a bajnokság előre haladtával egyre inkább kirajzolódott, hogy kinél játszik nagyobb szere-

pet a szerencse… A harmadik fordulóban
egyértelműen a legjobbak játszhatták a
döntőt, és szoros csatában alakult ki a végeredmény.
1. Farkas Sándor (Papkeszi)
2. Dezső Géza (Balatonalmádi)
3. Papp József (Balatonfűzfő)

A helyezettek a Művelődési Központ és
Könyvtár által felajánlott díjakat vehették át.
A résztvevők a verseny után kártyaklubot
alapítottak, s elhatározták, hogy kéthetente
hétfőn 16 órától találkoznak az intézményben. A következő összejövetelük december
8-án lesz.
GRÓF TIBOR

III. Almádi Kupa
2014. okt. 25-én, szombaton harmadik alkalommal rendezték meg
Balatonalmádiban a Shotokan Dojok Szövetségének országos versenyét. Rézmüves Miklós 5. Danos Sensei, a Balatonalmádi Shotokan
Karate-Do S.E. elnöke a verseny szervezője és házigazdája.
A verseny helyszíne immár hagyományosan a Balatonalmádi
Györgyi Dénes Általános Iskola tornacsarnoka.
A III. Almádi Kupán 14 csapat 160 versenyzője mérte össze tudását.
A versenyszámok kategóriák, korcsoport és fokozat szerint történtek, 6 évtől felnőtt korig, amelyen nemcsak Veszprém megyei,
hanem az ország több helyszínéről, többek között Szabolcs megyei,
Heves megyei, budapesti, zalaegerszegi karatékák vettek részt.
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E., Nippon-Dojo versenyzői igen eredményesen szerepeltek:

– Szakály Dávid: Kumite 2. hely, Csapat: Kata 3. hely, Csapat:
Kumite 3. hely
– Sárossy Tibor: Csapat: Kata 3. hely, Csapat: Kumite 3. hely
– Gyüre Sarolta: Kumite 1. hely, Kata 2. hely, Csapat: Kata 3. hely,
Csapat: Kumite 2. hely
– Gyüre Dóra: Kata 2. hely, Kumite 3. hely, Csapat: Kata 3. hely,
Csapat: Kumite 2. hely
– Varga Orsolya: (felnőtt) Kata 3. hely
Összesen 33 érmet nyertek a Balatonalmádi Shotokan Karatékák:
3 aranyérem, 9 ezüstérem, 21 bronzérem
Gratulálunk!
RÉZMÜVES MIKLÓS

– Kiss Maja – Balatonfűzfő: Kata (formagyakorlat) 1. hely, Kumite
(küzdelem) 1. hely, Csapat: Kata 3. hely
– Kiss Maja különdíjat kapott Balatonalmádi város önkormányzatától lengyelországi VB bronzérmes helyezéséért.
– Szombathelyi Klaudia – Balatonfűzfő: Kumite 3. hely, Csapat:
Kata 3. hely, Csapat: Kumite 2. hely
– Sőrés Laura: Kata 3. hely, Kumite 3. hely, Csapat: Kata 3. hely
– Pahola Eszter: Kata 2. hely, Kumite 3. hely
– Morvai Anna: Kata 3. hely, Kumite 2. hely, Csapat: Kata 3. hely
– Molnár Szabolcs: Kumite 3. hely
– Vadas Csaba: Kata 2. hely
– Rézmüves Ádám: Kumite 3. hely
– Rézmüves Miklós: Kata 3. hely, Csapat: Kata 3. hely, Csapat:
Kumite 3. hely
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály december havi túraterve
December 20. Szakosztály évzáró túra
Hársas-völgy–Vadkörtefa–Romkúti-völgy–Fűzfőgyártelep
Találkozás: Fűzfőfürdő, Posta 8.45 óra
Fűzfőgyártelep, Volán pu., 9.00 óra
Szalmássy-telep 9.20 óra
Túravezető: Lipták Pál

Tájékozódási lehetőség a Szakosztály honlapján:
www.termeszetjaras.gportal.hu
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:

December 27. Évzáró túra az Augusztin tanyán
Hárskút–Augusztin tanya, ünneplés–Herend
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 18 km Szintkülönbség
200 m
Túravezető: Risányi Mária

Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629

Fontos!
Mivel a menetrend és az időjárás nem mindig alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra vezetőjénél!

2015. évi Évzáró-Évnyitó összejövetelünket 2015. február 6-án
15.00 órakor tartjuk a fűzfőgyártelepi Művelődési Központban,
amelyre szeretettel meghívjuk a Szakosztály minden tagját!

Fűzfői forgolódó foltos fuvallatok – Országos Optimist és Cadet országos bajnokság 2014
Az idei évben az Optimist és a Cadet hajóosztályok bajnokságát – a
többi hajóosztálytól elkülönülve – Balatonfűzfőn, a Lagúna Yacht
Klubban rendezték meg.
Az első nap a szokásokhoz híven a nevezéssel és felméréssel telt.
A versenyre összesen 95 Optimist és 7 Cadet-egység nevezett. (A
többi utánpótlás hajóosztály versenyzői ugyanebben az időben
Balatonfüreden mérték össze tudásukat.)
Augusztus 26-án reggel a megnyitón Marton Béla, Balatonfűzfő
város polgármestere köszöntötte a versenyzőket, az edzőket és a nagy
számban megjelent szülőket. Az Országos Bajnokságot Snieder
József, a BS-Fűzfő Vitorlás Klub elnöke nyitotta meg. A Himnusz
elhangzása illetve a zászlófelvonás után edzői és versenyzői értekezlet
következett, amelyen Sipos Péter versenyvezető és Böröcz Bence, a versenybíróság elnöke tartott tájékoztatót.
Az első versenynapon megrendezett három futam után (amelyek
közül a másodikban szinte teljesen leállt a szél) este spagetti-party
várta a résztvevőket, mármint azokat, akik nem voltak érintettek a
két elhúzódó óvástárgyalásban.
A második versenynapon esőben ment vízre a mezőny, mert az előrejelzés szerint jó kis szél volt kilátásban. Ehelyett az elindított futam

csak pályarövidítéssel tudott érvényessé lenni, majd cudar zuhét kaptak a nyakukba a versenyzők, némi jéggel megfűszerezve.
A harmadik versenynapon a reggel megint coach meetinggel indult,
ahol a két nappal korábbi második és az előző napi negyedik futam
megbeszélése volt a fő csapásirány. A rendezőség és az edzők végül
építő jellegű megbeszélés végén konszenzusra jutottak abban a
tekintetben, hogy bár a futam kell, de persze elsősorban reális futamokra van szükség. Nem mintha ez a nagy gyakorlattal rendelkező
Sipos Péternek új információ lenne, csupán az időjárás szeszélye, meg
a közelgő vihar együttes eredője keresztülhúzta a rendezőség számításait. A negyedik futamban egyébként a fejünk felett olyan gyönyörű gerenda keletkezett, hogy érdemes a képeket megnézni a lentebb
található linkre kattintva megnyíló albumban.
Parti halasztás után végül sikerült három futamot megrendezni a kellemes déli, délnyugati szélben.
A parton tűzoltó-bemutató, majd vacsora várta a megfáradt versenyzőket. A tombolasorsolás ez esetben azt jelentette, hogy minden
résztvevő ajándékkal térhetett haza, ugyanis előbb-utóbb minden
nevet kihúztak a szervezők.
A negyedik és ötödik versenynap azután a társasági életet kedvelőknek, valamint a Bárka büfének okozott örömet, mert egész nap par-
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ton volt a mezőny. Pénteken délután öt órától Litkey Farkas volt a
versenyzők vendége (vagy a klub vendége, netán a gyerekek voltak
Litkey Farkas vendégei?), és válaszolt a gyerekek kérdéseire.
Cadet hajóosztályban a 2014-es Országos Bajnokság flottabajnoksággá ,,szerényült”, mert a résztvevő hét hajó pont eggyel kevesebb,
mint az OB-hoz szükséges nyolc. Mind a hét hajó a Tihanyi Hajós
Egylet – Yacht Klub Agárd színeiben indult.
A flottabajnokságot a Kálóczy Szebasztián–Mohácsi Marcell egység
nyerte, megelőzve a Molnár Zsófia Helka–Barts Valér kettőst.
A bronzérmet a Horváth Balázs–Bánszky Botond duó vihette haza.
Az Optimist hajóosztály népes mezőnye – kilencvenöt ópés indult a
bajnokságon – reményt adó és előremutató; különösen annak a
körülménynek a figyelembevételével, hogy jelentős számú ,,friss”
ópés indult a bajnokságon. Ez volt hazánkban a negyvenedik (!)
Optimist Országos Bajnokság. Az 1947-ben Clark Mills által tervezett és 1960-tól one design hajóosztályként szereplő Optimistből
közel 160 000 hajó szeli a hullámokat világszerte. A londoni olimpia
résztvevőinek körülbelül nyolcvan százaléka (!) Optimistesként
kezdte pályafutását.
2014 Optimist bajnoka ifjúsági korosztályban a BS-Fűzfő Vitorlás
Klub versenyzője, Veenstra Csenge lett. Csenge a ,,hazai pálya” előnyét
élvezve magabiztosan vitorlázott fel a dobogó legmagasabb fokára.
Csengének ez a verseny volt Optimistes pályafutása utolsó versenye.
Ezért is érthető aztán, hogy a megható pillanatok mind a bajnok,
mind a résztvevők szemébe könnyet csaltak. Csenge jól bírta a díjkiosztó ,,lelki megpróbáltatásait”, de amikor Mohos Gábor egy olyan
fotót nyújtott át neki, amelyet az összes Optimistes résztvevő aláírt,
eleredtek a könnyei...
Második helyen a Spartacus Vitorlás Egylet színeiben De Jonghe
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Arthur végzett. A harmadik a szintén Szparis Pavlik András lett.
Negyedik helyen Héjja Marcell (Spartacus Vitorlás Egylet), ötödiken Vida Péter (THE-YKA), hatodikon Almási Zsombor (BYC)
fejezte be az idei Országos Bajnokságot.
Serdülő korosztályban újrázott a tavalyi serdülő bajnok: Jeney Máté
ismét felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. A szokásos kupákon
és díjakon kívül még az a szerencse is érte, hogy a klubból a megnyert
Caprine márkájú kerékpáron kerekezhetett el (persze Kereked felé...).
Serdülőknél az ezüstérmes Lászlófy Levente (Spartacus Vitorlás
Egylet); a bronzérmes Szalai Súta (Keszthelyi Yacht Club) lett.
Negyedik a Soproni Építők színeiben Papp Péter; ötödik a Kereked
Vitorlás Egyletből Nagy Botond; hatodik a Csopaki Vitorlás Iskola
növendéke, Obiekwe Mike.
Az első hazai Optimist Országos bajnokságot 1974-ben rendezték
Agárdon. A negyven éves évforduló emlékére az akkori bajnok, a vitorlázók között jól ismert Dániel Gábor (alias Dani) díjat alapított, amelyet a díjkiosztón adtak át az ifi bajnok Veenstra Csenge, valamint a serdülő bajnok Jeney Máté részére. Annyi szubjektív megjegyzés engedtessék meg a szerzőnek, hogy az ilyen gesztusok igencsak fontosak és
példamutatók; én magam másokat is hasonló cselekedetre sarkallnék.
A Balatonfűzfőn megrendezett Optimist és Cadet Országos bajnokság jól szervezett, jó hangulatú regatta volt. Ékes példája annak, hogy
egy kis közösség tagjai erejüket és akaratukat egyesítve nagy dolgokat
tudnak megvalósítani.
Az OB saját Facebook-oldalán számos fotó és film érhető el:
https://www.facebook.com/optimistandcadetOB2014
LÁSZLÓFY CSABA

Jó tanulónk, jó sportolónk
A novemberi lapszámunkban jelent meg a hír, hogy a Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója,
Kiss Maja a lengyelországi Karate Világbajnokságon kumite/küzdelem versenyszámban harmadik helyezést ért el.
Ez a magas színvonalú eredmény ösztönzött arra, hogy egy kicsit
bemutassam Maját a Hírlap olvasóinak.
Maja kilenc éves, szőke, gyönyörű, ragyogó szemű kisdiák, tele erővel
és hittel. Harmadik osztályos, nagyon szeret tanulni. Bizonyítványa
jeles, mindent megtesz a jó jegyekért.
Kedvenc tantárgyai a technika és életvitel és a bábozás, amit harmadik éve tanul, kitűnő szorgalommal. Boldogan varrja hétről hétre a
szép bábokat, de a szereplés sem fog ki rajta.
Megfontolt, felelősségtudatos kislány, akire mindig lehet számítani.
Szabadidejében egyik kedvenc időtöltése az olvasás, méghozzá
Geronimo, a kis egér kalandjai. A másik, kedvenc állataival való foglalkozás, a játék Samu szobasünivel és Kókusz cicával. Sok barátja
van, kedves, mosolygós lényét sokan szeretjük.
Élete a karate. Négy éve a testvérét kísérte el edzésre, kipróbálta és
azonnal megszerette.
Elmondása szerint a legjobb benne a küzdés, a versenyek és a neki
igen „jól álló” formagyakorlatok. Sokszor otthon is folyamatosan
gyakorol, nemcsak a heti ötórai edzésen. Szorgalma, kitartása példaértékű. Fontos számára a védekezés, a gyors reagálás. Célja, hogy
minél több versenyen egyre jobb helyezést érjen el, s megkaphassa a

kék övet, amire igen jó esélyei vannak. Nagyon tiszteli és szereti edzőjét: Rézmüves Miklós 5. Dan-os mestert.
Gratulálunk Majának és mesterének a szép eredményeihez!
Remélem, munkája, küzdeni akarása, szorgalma méltó példa lesz a
sportolni vágyó, de a tanulásban is élen járó gyermekeknek. Csak így
tovább!
HORVÁTH IRÉN
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Balatoni Tankör
2015 szeptemberében magán tankört szeretnénk indítani 6–10 éves
gyermekek részére. Célunk, hogy az állami és egyházi iskolák mellett
kínáljunk egy személyközpontú alternatívát. Elképzelésünk szerint
10–12 gyermek részvételével indulhatna el a csoport, amely a Kék
Madár pedagógiai programot adaptálja.
Néhány fontosabb kérdés a tankör működésével kapcsolatban:
Milyen elveket követ a tankör?
A tankör a Kék Madár pedagógia módszert fogja követni, amely
leginkább C. Rogers személyközpontú szemléletére épül. A figyelem
középpontjában a gyermek érdeklődése, igénye, személyiségének fejlődése áll.
Alapvető értékeknek a gyermekek nevelése, fejlődése során az önállóságot, autonomiát, toleranciát és a boldogságot tartjuk.
Minden gyermeknek biztosítjuk tehetsége kibontakoztatását, és
megtanítjuk őket egymással bánni és együttműködni a nagyobb feladatok megoldásában is.
Ebben a programban minden résztvevő, a szülő, a gyermek és a pedagógus is megbecsüli egymást és a kölcsönös épülést tekintik alapvető
céljuknak.
Politika, világnézet és vallás tekintetében semleges álláspontot képviselünk, de elzárkózunk bármely irányultságú gyűlöletkeltő attitűd
elfogadásától vagy tolerálásától.
Mi történik akkor, ha gyermekemnek mégis át kell mennie állami
iskolába?
A képzési anyag része a Nemzeti Alaptanterv, ezért ha egy iskola
különbözeti vizsgát kér, akkor sem lesz probléma.
Hol lesz a tankör?
A helyszín kiválasztása folyamatban van. Jelenleg Balatonalmádi
(ahol én lakom), illetve Veszprém szerepel a lehetőségek között.

Minden esetre a Tankör iskolabusza minden reggel összeszedi a gyerekeket, így a szállítás kérdése meg lesz oldva..
A tankör tulajdonképpen egy tanfolyam?
Nem, a tankör az iskolai alsós oktatás alternatívája, amely komplett
programot kínál. A gyerekek szabott időben, de nem 45 perces órákon vesznek részt.
Milyen formában fog működni a tankör?
Egyesületi formában. A tanítást szakképzett pedagógusok fogják
végezni. A szülők az egyesület tagjai lesznek, így ők is betekintést nyernek a költségekbe. A havi költségtérítés mértéke kb. 40 000 forint lesz.
Kinek való egy tankör?
Az eddigi beszélgetések alapján úgy tűnik, a szülők számára a legnehezebb kérdés az ismeretlenbe ugrás. Ha számodra különösen fontos esemény az iskoláztatás, és úgy gondolod, hogy a gyerek képességeire koncentráló, de az állami oktatástól gyökeresen eltérő oktatási formában
meg tudsz bízni, akkor csatlakozz hozzánk. Egy szórólap kevés ahhoz,
hogy ezt bővebben kifejtsük, de ha megnézitek Sir Ken Robinson
beszédét vagy a Summerhill iskoláról szóló filmet, akkor képet kaphattok arról, milyen elképzeléseink vannak. A www.BalatoniTankor.hu
weboldalon összegyűjtöttünk pár érdekes anyagot.
A tankör működése megfelel a törvényeknek?
A közoktatási törvény tankötelezettséget ír elő. A tankör tulajdonképpen a magántanulói státusz egy szervezett, csoportos formája. (x)
Bővebb információ:
http://www.BalatoniTankor.hu
Négyesi Pál
Tel.: 06-30/230-8010 • E-mail: pnegyesi1973@gmail.com

Sikolyok a gyártelepen (Halloween a kollégiumban)
A legtöbb országban ismerik Halloween
ünnepét. Ezen az éjjelen rémisztő jelmezekbe bújnak az emberek, kísértet történeteket
mesélnek, mulatnak és természetesen töklámpásokat faragnak.
A hagyomány szerint október 31-én,
miután a termést betakarították és elraktározták a hosszú, hideg télre, megkezdődött
az ünnepség. A kelta papok a hegytetőn, a
szent tölgyfák alatt gyülekeztek, új tüzeket
gyújtottak, termény- és állatáldozatokat
mutattak be, tűz körüli táncuk jelezte a napszezon végét és a sötétség kezdetét. Mikor
eljött a reggel, a papok szétosztották a parazsat a családok között, hogy azzal új tüzeket
gyújthassanak. Ezek tartották távol az ártó
szellemeket, és űzték el a hideget.
A nap szimbóluma hosszú évszázadok óta a
kivájt töklámpás, az ún. Jack-lámpa, amely

eredetileg kettős célt szolgált: egyrészt távol
tartotta a gonosz szellemeket, másrészt pedig
így világítottak a halottak szellemeinek,
hogy azok hazatalálhassanak. Az eredetileg
kelta retket (répát) az amerikaiak időközben
tökre változtatták (állítólag azért, mert abból
több volt nekik), és a világító sárga gömb lassan Halloween szimbólumává vált.
Napjainkra már itthon is egyre inkább divatos lett a mindenszenteket megelőző nap
bulizós, játékos hangulata. Főleg a gyermekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy
boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek,
kivájt tökökből lámpásokat készítsenek.
A kollégium ifjúsága is jelmezeket öltött
magára az őszi szünet előtti utolsó napon. A
nevelőtanárok közül is többen boszorkáknak öltöztek. A lánykollégiumból indultak
és körbejárták a Gyártelepet, minden nyitva

tartó üzletbe betértek, és köszöntötték az
ott lévőket. A jelmezek olyan élethűre sikerültek, hogy a járókelők megrémültek a hangos, vidám csapatunktól. A legjobban sikerült jelmezek: a félhold, a cipzáras arcú
démonok, a sikolyos fiúk voltak.
Ez az este a vidámságé, a bolondozásé volt.
Hazatérve már készülnek a magyar hagyományok szerint a mindenszentekre. Szeretteinkért való gyertyagyújtás november elsején
meghitt és családi esemény, ahol az emlékezés és a lélek halhatatlanságába vetett hit a
legfontosabb. És a külföldről átvett vidám
szokások nem tudják ezt megváltoztatni.
GÖNDÖR JÓZSEF
NEVELŐTANÁR

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
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„A megpróbáltatások, sőt a katasztrófák minálunk
tüneményes fejlődésnek, csodás fellendülésnek kiindulópontjai voltak”
Klebelsberg Kunó

Kulturális Örökség Napjai (KÖN) Balatonfűzfőn
2014. szeptember 20–21.
Az Európa Tanács védnökségével már 50
országban rendezik minden szeptember 3. hétvégén, egyre nagyobb népszerűséggel a Kulturális Örökség Napjait,
idén a „His-turizmus: látnivalók a historizmus építészetéből” központi témájával, a
kulturális örökség széles körű bemutatásával, azzal a céllal, hogy a nagyközönség
figyelmét ráirányítsák az országok kulturális
örökségeire, és azok megőrzésének fontosságára. Kulturális Örökség Napjai nemcsak
egy egyszerű bemutató, hanem kultúránk
szellemének továbbörökítése és ünnepe,
ahol valamennyi látogató találkozhat tárgyi
és szellemi emlékek sokaságával, megcsodálhatja nagy múltú és értékes kultúránk kincseit, párhuzamosan a maiakat is.
A Kulturális Örökség Napjai 2014-es rendezvénysorozata
Magyarországon
a
Belügyminisztérium, a Lechner Lajos
Tudásközpont és a Forster Központ főszervezésében történt.
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre (FÖDTBK) 2010-től már 5.
alkalommal vesz részt a KÖN rendezvénysorozatában. Ismét nagy gonddal készült fel
a Kulturális Örökség Napjaira, szeretettel
hívogatott Balatonfűzfőre, kiemelten
Fűzfőfürdő városrész természeti-, épített- és
szellemi kulturális örökségeit bemutató
„Klebelsberg nyomában” c. 5. hagyományőrző sétájára, amelynek bázisállomása a
84 éves hajdani „Klebelsberg-iskola” volt,

mely gazdag programmal várta idén is látogatóit 2014. szeptember 20–21-én 10-től 18
óráig. Tájékoztatója olvasható a KÖN honlapján www.oroksegnapok.hu/ helyszínek/1454, benne Rendezvények, Emlékülés
és Séták c. alatt, és az idén 75 000 példányban megjelent „fidelio” különszám,
2014/23., 32., valamint a Balatonfűzfői
Hírlap novemberi számának 10. oldalán.
A Kulturális Örökség Napjai kétnapos
fűzfőfürdői rendezvénysorozatának kísérő
rendezvényeként már hagyomány a
FÖDTBK kézműveseinek szereplése –
külön védnökkel –, többek között kézműiparról és művészi kézművesekről szóló előadással, kiállítással és alkotói bemutatókkal.
2014-ben a Magyar Építészet Évében a fémipar szerepét is hangsúlyoztuk az építészetben, vasárnap pedig, programon kívül vetítettképes előadás hangzott el „Klebelsbergiskolánk, mint épített és szellemi örökségünk jövője?” címmel – egy pályázat kapcsán, így a KÖN 2014-nek meghatározó a
szerepe lett a Klebelsberg-iskola mielőbbi
felújításában! A FÖDTBK 10 éves iskola-,
egyház-, helytörténeti- és hadtörténeti kutatásai bizonyítják, hogy „Balatonfűzfő,
Fűzfőfürdő városrész, benne Klebelsbergiskolánk első 20 éve példa arra, hogy a klebelsbergi életmű ma is mérce lehet, mert a
kultúra gazdaságszervező és jövedelemteremtő erejéről vallott elv sosem volt időszerűbb, mint napjainkban”. A Jókai Mór Általános Iskola 2007-es bezárásakor a
FÖDTBK védnökséget vállalt az iskola

„öreg” épülete, a hajdani „Klebelsberg-iskolája” felett, amelynek szellemében folytatja
sokrétű tudományos és szervező munkáját, a
kulturális turizmus jegyében.
Megtisztelő számunkra, hogy egyre többen
és egyre bővülő együttműködéssel vállalnak
védnökséget a Fűzfőfürdői Öregdiákok és
Tanárok Baráti Köre 10 éves önkéntes és
eredményes munkája felett. Külön öröm,
hogy munkája révén a központi honlap és a
„fidélio” segítségével egyre többen szereznek tudomást Fűzfőfürdő természeti-, épített- és szellemi kulturális örökségeiről, és
látogattak a KÖN 2014 alkalmából – már
csoportosan is – Balatonfűzfőre.
A FÖDTBK 2014. dec. 11-én (csütörtök)
10 órakor Évzáró rendezvényt tart a hajdani Klebelsberg-iskolában ( Jókai u. 19.),
köszönetet mondanak segítőiknek!
A FÖDTBK jövőre ismét gazdag programot tervez, 2015-ben három fontos
évforduló is lesz: 15 éves lesz a város,
85 éves lesz Klebelsberg-iskolánk és
gr. Klebelsberg Kunó halálának 140. évfordulója. Szép lenne és Balatonfűzfő
turizmusát, idegenforgalmát tovább segítené, ha jövőre a Kulturális Örökség
Napjain, 2015. szeptember 19–20-án
bemutatható lenne ismét a város kulturális öröksége mellett az ipari öröksége is,
mint 2010-ben a Nitrokémiával karöltve!
DR . MAKRA ERNŐNÉ
A FÖDTBK KÉPVISELŐJE

Elismerés
2014. november 8-án a Technikatanárok
XIX. Országos Konferenciáján, Budapesten
Horváth Irén tanárnőt, a technikai nevelés
terén végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként a Technika Tanárok Országos
Egyesülete a technikai nevelésért kitüntető
oklevelet adományozta.
Inci néni a technikatanítás elkötelezett híve,
a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozója
1990. augusztus óta.
Iskolájában megalapozta 1990-től a technika tantárgy rangját, kiépítette a szaktantermet és a hozzá tartozó szertárat, kidolgozta
az iskola Technika tehetséggondozó programját, amit sikeresen működtet.
Számos megyei és országos versenyen vett
részt eddig tanítványaival, több országos
dobogós helyezést szerezve (20-25 verseny,

pályázat/tanév). Az élet minden területén
versenyeztet: a gazdaság, az egészség, a környezettudatosság, a fogyasztóvédelem, a
közlekedés, a honvédelem, az energiatakarékosság, a tervezés stb., hiszen tantárgya a
Technika, életvitel és gyakorlat.
Gratulálunk a kitüntető címhez!
POLYÁK ISTVÁN
IGAZGATÓ
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Idén is Öveges-gála
2014-ben 13. alkalommal 12 csapat vett részt az idén is megrendezett Öveges-kosárgálán. A gála névadója a rendezvényt hagyományosan megrendező Öveges József SZKI és a Veszprém vonzáskörzetében lévő középiskolákból szerveződő csapatok töltik meg évről évre
a kis tornatermet. A tornát megelőző több órás lázas készülődés eredményeként az iskola diákjaink a lehetőségekhez képest professzionális körülményeket teremtenek a vendég és hazai játékosok számára,
amihez hozzájárul az óriási kabalamaci jelenléte is. A megnyitón
részt vett Marton Béla polgármester úr is, és néhány mondattal üdvözölte a sport szeretetében felnövekvő újabb generációkat.
A küzdelmek két pályán zajlanak, hiszen a mérkőzéseket streetball
rendszerben, egy palánkra játsszák. A meccsek között fellélegzésként
pedig megrendezik a különdíjakért folyó dobóversenyeket is. A legnépszerűbb show elemek évről évre a széken ülő dobóverseny és a
mini palánk, ahol Soós Imre edző és egyben a torna alapító-szervezője a pöttöm szurkolókból az Öveges-gála utánpótlás csapatát szervez-

geti, bár a torna töretlen népszerűsége nem ad okot a félelmekre.
Az összesítésben a leányoknál a harmadik és a második helyet a balatonalmádi két tannyelvű gimnázium két csapata, míg az első helyet a
veszprémi Padányi lányai szerezték meg. A fiúknál a harmadik helyen
szintén a két tannyelvű állt a dobogóra, második helyen a házigazda
Öveges II. csapat, és a kupát szintén a Padányi vihette haza.
A dobóversenyekben nem volt külön fiú és leány díjazás, de mindhárom számban a lányok vitték a pálmát. A hárompontosokat Krámli
Júlia (almádi két tannyelvű) szórta a legeredményesebben, a félpályáról Tóth Dalma (III. Béla Gimnázium) talált be legtöbbször, és a széken ülő dobóversenyt Varga Zsófia (két tannyelvű) nyerte.
Reméljük, hogy ez a sokakat mozgató sporteseményt az elkövetkező
években is sikeresen megrendezik.
HAJDU GABRIELLA

Feljegyzés az automatizálunk.hu Kft. oktatásunkat támogató akciójáról
Tárgy: Iparban használatos tárgyi eszközök oktatásra való átadása.
Az automatizálunk.hu Kft. a Schneider Electric együttműködésével
2014. november 13-án 4 db HMI (Human-Machine Interface,
magyarul ember-gép kapcsolat) eszközt adott át oktatási célú felhasználásra iskolánknak a PLC (programozható logikai vezérlő) oktatásának korszerűsítésére, mintegy 600 ezer forint értékben. Az oktatási
alkalmazhatósághoz ergonomikus, rozsdamentes konzolt is készíttettek az eszközökhöz.
A HMI egy 320x240 pixel felbontású színes LCD érintő-képernyő,
melynek segítségével vezérlési folyamatok indíthatók és jeleníthetők
meg. Jól alkalmazható a meglévő Siemens PLC-k oktatási felhasználásának bővítésére.
Előzmények: Az automatizálunk.hu Kft. 7 tagja (köztük a két vezető
is), iskolánkban szerzett szakmai képesítést irányítástechnikai
műszerész, ipari informatikai technikus és elektronikai technikus
szakokban, 1996–2014 közötti időszakban. A kapcsolatfelvételre
2013-ban került sor, ami után szakmai bemutatót tartottak az alkalmazott számítástechnika laborban. Ekkor mérték fel technikai és
anyagi lehetőségeinket, majd döntöttek a támogatásról. Ezután szaktanári véleményezést kértek a 2014-ben végző, hozzájuk felvételre

jelentkező tanulóinkról. Az idei tanévben két alkalommal előadást
tartottak az általuk használt tervezőprogramról és eszközökről.
További előadások egyeztetése is folyamatban van.
További együttműködés: Várható a kft. további létszámbővítése, amihez elsősorban a nálunk jól képzett tanulókra számítanak.
REMSEI FERENC
SZAKOKTATÓ TANÁR

MI IS, TE IS
2014-ben uniós kezdeményezésre és támogatás mellett a Magyar
Diáksport Szövetség (MDSZ) felhatalmazást kapott egy olyan program megvalósítására, melyben a testmozgás tanórán kívüli és hétköznapi megjelenési formáit támogatva új szemléletet próbálnak kialakítani az iskolákban. A program a találó TE IS néven indul (a mozaikszó jelentése: Testmozgás az Iskolában), és nem titkolt célja, hogy az
esélyegyenlőség megteremtése és a társas támogatás már fiatal korban
beépüljön a személyiségjegyek közé, mindehhez pedig a testnevelés
bizonyos eszközeit veszik igénybe. A program országszerte 144 iskolában, többek között itt Balatonfűzfőn, az Öveges József Szakképző
Iskolában is beindult, októberben. Ezt megelőzte az érintett iskolák-
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ból és régiókból erre a feladatra jelentkezett tanárok, és MDSZ-es
dolgozók megfelelő irányú továbbképzése, vagyis egy mentor- és trénerképzés.
Az első és legfontosabb feladat a mentorok számára a TE IS csapat
felállítása volt, amelybe kizárólag önként jelentkező diákokat lehet
beválogatni, közülük is előtérbe helyezve a hátrányos helyzetű tanulókat.
A csapat összeállítása közben párhuzamosan folytak a háttérmunkálatok, hiszen a program egyéves időtartamára külön helyiség lett kijelölve a szervezőmunka számára az iskolában. Ez a KUCKÓ. A kuckó
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falára felkerült a program logója, és 2014. november 13-án itt tartottuk meg a hivatalos intézményi megnyitót.
A vállalt feladat nem kisebb, mint ennek a kis csapatnak a kezdeményezésére és segítségével, tanórákon kívüli időszakokban, sok aktivitással,
mozgással járó játékos feladatokba a lehető legtöbb diákot bevonni.
Az iskolai életbe egy újabb szín kerül ezzel, új, működő és konstruktív közösségek jöhetnek létre. Kezdődik a munka. TE IS Program,
veled tartunk MI IS.
HAJDU GABRIELLA

Honvédelmi verseny
Október 14-én reggel 9 órakor elindultunk a Veszprémben rendezett
Honvédelmi versenyre. A korábban is versenyző fiúkat én csak kísértem, hogy megnézzem, mi vár rám legközelebb. Nagyon ügyesek voltak a srácok, viszont mégis be kellett ugranom, mert egy versenyzőnk
sajnos rosszul lett. 11 feladatot kellett teljesíteni, én az utolsó háromban szerepeltem.
Sok katona jelen volt, hiszen a honvédség szervezte a vetélkedőt.
Tipikus katonás megpróbáltatások voltak, például gránátdobás, gép-

puskával futás, fegyver szétszedés és összerakás, térképen való tájékozódás. A verseny végére elég szép helyezést értünk el, a tizenegy csapatból negyedikek lettünk. Megéri jelentkezni erre a versenyre,
hiszen a szervezők is szeretettel várnak mindenkit.
MOLNÁR MARTIN
9. H OSZTÁLY TANULÓJA
ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Határtalanul
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos
ismeretek bővülésének elősegítésére, a magyarországi köznevelési
intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok részére.
A pályázat célja: Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia
vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi
kirándulásának támogatása.
Ezen a pályázaton vettek részt sikeresen a Balatonfűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hetedikesei, 2014.
október 6–7–8-án. A tapasztalatokról élménybeszámolóval, vetítéssel egybekötött projektzárót tartottak november 6-án az iskola
Bozay termében, az érdeklők és a szülők részére.
Az erdélyi utazás során mintegy 1500 km-t tettek meg a felfedező
diákok az 1848-as szabadságharc és az aradi vértanúk témakörben.
Az első napon Nagykároly volt a cél, ahol a helyi iskolában a lelkes
csapat bemutatta településünket, iskolánkat, majd elültették a találkozás és az emlékezet fáját az iskola udvarán. A református templomban Károlyi Gáspárra emlékezve megtekintették az első magyar nyelvű Bibliát, majd sétát tettek a Károlyi-kastélyban és a városházán.
Érmindszenten, Ady Endre szülőházánál koszorúztak, majd az árvízi hajós szobránál felidézték Wesselényi Miklós emlékét.
Az éjszakát a kétszer felkelő napról híres Torockón töltötték el, ahol
kiváló vendégfogadásban részesült a megfáradt csapat.
A második napon a tizenhárom emeletnyi mély tordai sóbányába
látogatott a kíváncsi társaság, majd Kolozsvár nevezetességeit:
Mátyás király szülőházát, lovas szobrát nézték meg. Dsida Jenő nyughelyéhez a Házsongárdi temetőben is ellátogattak, s ezután a híres,
gyönyörű tordai hasadékot fedezték fel.
A harmadik napon a Nagyenyedi Kollégium, a gyulafehérvári Érseki

Székesegyház, Hunyadi János és László valamint az erdélyi fejedelmek síremlékei, a Vajdahunyad vára, a „Magas Déva vára”, és Aradon
a szabadságszobor volt a cél.
A rengeteg látnivaló felejthetetlen élményt jelentett a diákok és tanáraik (Csala Márton, Csényiné Bihal Judit, Szabó Erzsébet) számára,
akik méltón fognak emlékezni a magyarság híres, meghatározó történelmi emlékeire, köszönve a pályázati lehetőségnek.
HORVÁTH IRÉN
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Év vége a Kézműves klubban
A Kézműves klubban 2014. november 18án megkezdődött a Nemzeti Művelődési
Intézet szervezésében az ,,Újra öltünk és
örökítünk” elnevezésű program, melynek
mi is részesei vagyunk. Veszprém megyében
Balatonfűzfőn kívül négy település vesz
részt ebben a programban, mely 2015. március 31-ig tart. Szűkebb hazánk, a Balatonfelvidék hímzéskultúráját Szuper Miklósné
népi iparművész mutatja és tanítja meg a lelkes csapattal. Az elkészült alkotásokból március 31. után kiállítás nyílik. Klubunk
Balatonfűzfőn kívül is bemutatkozik munkái-

val: 2014. november 30-tól december 21-ig
Papkeszi ad otthont a kiállításunknak.
Ezzel párhuzamosan Budapesten, a Néprajzi
Múzeumban rendezett Betlehemi Jászol
kiállításon, melyre A Kézművességért
Alapítvány írt ki pályázatot, három klubtagunk képviseli a klubunkat: Aradi Ervinné,
Csuka Péterné és Papp Józsefné.
A kiállítás megnyitója december 5-én lesz,
az érdeklődők december 6. és 2015. január
11. között látogathatják.
Ez a kiállítás megkoronázása a 2014. évi
munkánknak. Az itthon két alkalommal

megrendezett kiállításnak és a hét alkalommal különböző témában megtartott nyílt
napoknak köszönhetően egyre többen megismerték munkáinkat és ki is próbálták a
készítését.
Részvételükkel, lelkesedésükkel támogatást
nyújtanak a folytatáshoz. Köszönetet mondunk minden támogatónknak és ezúton
kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag,
boldog új évet!
JÓKAI KÖZSZÍNTÉR KÉZMŰVES KLUBJA
CSUKA PÉTERNÉ

Szeretet ünnepe a fogyatékkal élőknek
2014. november 3-án ismét találkozott a
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének Fűzfői csoportja Balatonfűzfőn, a
Közösségi Házban. Havi rendszerességgel
gyűlik össze a csoport megbeszélni az elmúlt
hónap eseményeit és megvitatni a következő
hónap történéseit, rendezvényeit. Szép
számmal jöttünk össze ünnepélyes kereteken belül. Köszöntő után Julika ismertette a
december havi eseményekre való készülődést, kaptunk tájékoztatást arról is, hogy a
balatonalmádi és a litéri önkormányzatok

utalták az éves támogatást, mely támogatásnak nagy jelentősége van a területen élő
fogyatékkal élő emberek sorsán való enyhítésre. Nagyon fontos, hogy december 19-én
ismét megrendezzük immár a hagyományos
Szeretet ünnepét, mindenki karácsonyát. Az
ünnepségre eljönnek a csoporthoz tartozó
gyermekek szüleikkel együtt, ahol értékes
ajándékokkal és zenés műsorral örvendeztetik meg a résztvevőket. Minden támogatást,
felajánlást szívesen veszünk civil szervezetektől és magánemberektől egyaránt (játé-

kok, könyvek stb.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk és megtiszteltetésnek veszi a
csoport a részvételt a Szeretet ünnepén.
Szép idézet Sri Chinmoy-tól:
„Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és
meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni
a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé
teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot”.
HEGYI ILONA

Egy kivirágzó gondolat
Talán az egyik, a választáshoz kapcsolódó
lakossági fórumon hangzott el utoljára az a
jogos észrevétel, hogy (finoman átfogalmazva a kritikát) vannak itt a Balaton partján
városunknál jobban és szebben parkosított
és virágosított települések. Valljuk be őszintén, van még lehetőségünk és teendőnk ezen
a területen.
A Balaton nyugdíjasklub tagjai már régóta
tervezték, hogy az ősz közeledtével kicseré-

lik egymás között virághagymáikat, növényi
bujtásaikat. Az októberi klubgyűlésen fogalmazódott meg az az igény is, hogy a megmaradt növényeket a klub foglalkozásainak
helyet adó Közösségi Ház mellett kialakított
kiskertekben ültetnék el.
A gondolatot hamar tett követte. Október
13-án hétfőn a „A FIÚK” felásták a kijelölt
„terciát”, majd a városgondnokságtól kapott
termőföldet terítették el, kedden a
„LÁNYOK” ültették el az évelő növénye-

ket, helyet hagyva a tavasszal telepítendő
virághagymáknak, palántáknak, melyeket a
klubtagok a jövőben egész évben locsolni,
ápolni fognak.
Egy kis csapat összefogott, hogy szebbé,
jobbá varázsolja környezetét.
Esetleg követendő példa? Döntse el a
Tisztelt Olvasó.
BALOGH TIBOR
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Az ősz beköszöntével a Kézműves klub újra megnyitotta kapuit
A nyári szünet után november 15-én megtartották első nyitott
műhelyüket, melynek munkálatai már a karácsonyra való készülődéssel voltak kapcsolatosak. A klub foglakozásán résztvevők ünnepi
díszeket készítettek. Voltak, akik horgoltak, faragtak és patchwork
alkotásokon munkálkodtak. Munka közben a klub tagjai megbeszélték a következő évi teendőket, illetve a jövőre vonatkozó elképzeléseket.
A klub foglalkozásai egyre népszerűbbek, alkalomról alkalomra
egyre több az új érdeklődő. A klubtagok létszáma folyamatosan
növekszik, újabb alkotók újabb technikákkal bővítik a kínálatot és
színesítik a nyitott műhelyek összejöveteleit.
Jó volt újra összejönni, és közösen dolgozni.
ÁRVAINÉ KARÁCSONY JULIANNA

Megjelent!
Megvásárolható 1000 Ft/db
áron az alábbi helyeken:
– Könyvtár,
– Közösségi Ház,
– Szerkesztőség

Matematika korrepetálása
általános iskolásoknak, valamint
angol nyelv kezdőtől középhaladóig minden korosztálynak.
Kérésre házhoz megyek.
Tel.: 06/70-615-2855

Hirdessen 2014-ben
Ön is a Balatonfűzfői
Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet
e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon:
06-20/925-4515
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Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a
kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de továbbra is
elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló
életről, eddig maradéktalanul elértük.
Számos fotót jelentettünk meg saját lapunkban, igazán értékes adatbázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni
szerető embert – a városban és a kistérségben
– arra ösztönözni, hogy minél változatosabb
egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat.
A pályázatra minden naptári évben folyama-

A város fotósa – a fotós városa©
tosan, de legkésőbb december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett –
elektronikusan nem átszerkesztett, módosított – fotókat várjuk, a pályázó pontos adatainak (név, lakcím, elérhetőség, húsz soros
bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek
pontos mérete: 4-6 MB legyen. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg azt a tíz képet,
amelyet a legjobbnak ítélik meg, a beküldött, maximum hetven fotóból.
A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot
formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványában, illetve inter-

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

Decemberi rejtvény
A novemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Nyári esték, víg cigány,
apró tücsök, ég veled!
(Zelk Zoltán: Őszi dal)
Könyvet nyert: Gaál Imréné és Lukács
Sándorné balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
December havi rejtvényünk Karácsonyi
ének.
Beküldési határidő: 2014. december 19.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
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Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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Nyitva: HP: 916, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521
Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

AKCIÓ!
Szemüvegkeret + lencse
19 990 forintért!
HOYALUX iD
szemüveglencsék
25% kedvezménnyel!

TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra

88/428-838,
06-20/388-5411
Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési
szolgáltatás!
Az akció az üzletben megjelölt keretekre és
egyfókuszú HOYA lencsékre értendõ.
Az akció 2014. december 1-tõl
2015. január 31-ig tart.

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)
Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270
E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu
Nyitva tartás:
H–P: 7–16 óra, SZ: 7–12 óra

E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu
Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás, helyszínre történő
kiszállással. (06-30/262-2103)
Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544 • Nyitva tartás: H–Szo: 8.00–19.00 óráig,
V: 8.00–19.00
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Parti sétány és kerékpárút áttekintő térképe

