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Újévi köszöntő

Fotók: Szekeres Péter

Doni megemlékezés
Fotók: Szekeres Péter

Interaktív kiállítás az Övegesben
Fotók: Béres Istvánné
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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
február havi programja
Február 3. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Február 4. 14 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Február 4. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Február 8. 14 óra Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
– farsangi bál
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ

Február 8. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– farsangi bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 17. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– farsangi játékos délután szalagos fánkkal
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ

Február 11. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ

Február 18. 16 óra Sportolók köszöntése
Fellép: Géczi Erika olimpiai ezüstérmes
magyar kajakozó, énekes, akusztikus gitáros
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ

Február 13. 17 óra Valentin nap
Fellép: Gerendás Péter Liszt-díjas zeneszerző, előadóművész
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ

Február 20. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 14. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– farsang
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 28. 19 óra Egyházközségi bál
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ
A műsor- és időpont-változtatás jogát fenntartjuk!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2013. decemberi
lapzártától a 2014. januári lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Hebling Dávidot, Nagy Áron Hunort, Szabolcs Fanni Katát és
Óvári Hangát. Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 3 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

„A legendák velünk élnek”
Címmel legendaíró pályázatot hírdet a
Balatonfűzfői Hírlap, 6–18 éves diákok
részére, három kategóriában.
Kategóriák:
1. általános iskola alsó tagozat (1–4 évfolyam)
2. általános iskola felső tagozat (5–8 évfolyam)
3. középiskolások (9–12 évfolyam)
A pályázatunk célja:
Sok város, település dicsekedhet azzal, hogy
legendák szövik át történelmüket. Leginkább prózában íródnak, de verses változatuk sem ritka. Lehet népi hagyomány
vagy vallási elbeszélés, mely csodás elemekkel átszőtt történet, lehet valóságalapja is,
de mivel sok ember nem emlékszik vagy
rosszul emlékszik dolgokra, így a történet
folyamatosan alakul.
Mindenképpen az adott településre vonatkozó történetek, amik úgy kezdődnek,
hogy hallottam, hogy…

Sajnos a mi városunknak ilyen legendája
nincs, ezért a diákok fantáziáját hívjuk
segítségül. Korábban a Balaton Uszoda
előtt állt, ma a NITROKÉMIA Zrt.
Irodaépület udvarát díszíti a Balatoni sellő
című szobor. Ehhez a szoborhoz kapcsolódóan találjatok ki csodás történeteket,
legendákat Balatonfűzfő városának!
A pályázatok beküldése:
A beküldési határidő: 2014. május 5.
A beküldési cím: Balatonfűzfői Hírlap
Szerkesztősége, 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás út 12.
Az eredményhirdetésre a városi Gyermeknapon kerül sor. Egy pályázó, csak egy
legendával vehet részt a megmérettetésen,
melyen oklevelet, értékes tárgyjutalmat
kapnak a kategória nyertesei, nevüket,
legendájukat a Fűzfői Hírlapban közzé
tesszük.

A pályázat ne legyen több két géppel írott
oldalnál. Kapcsolódjon a városunkhoz, és a
Balatoni sellő szoborhoz. A pályaműveket
címmel, névvel, lakcímmel, életkorral, telefonszámmal ellátva kérjük beküldeni a szerkesztőségbe.
A pályamű beküldésével a pályázó törvényes
képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az alkotás a versenyt követően további felhasználásra kerüljön. Határidőn túl beérkezett
pályázatok nem kerülnek elbírálásra!
Rajta! Ragadjatok tollat, szülessen minél
több legenda!
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A negyvenedik hónap a városházán
Az írásom idején érkezett meg a tél. Esett
egy kicsi hó, hidegebb van mint a téli tavaszban megszoktuk, de azért semmi különös
nem történt. Csak ami normális. Kérem,
fogadjuk el, hogy télen hó szokott esni, meg
hideg is van. Emlékszem, gyermekkoromban akkora hó esett, hogy úgy kellett kiásni
magunkat a kapuig. De akkor is mentünk
iskolába, sütött a pék, jártak a buszok, csak
óvatosabban, lassabban. Közlekednünk
muszáj, de ilyenkor miért kell lassabban,
megfontoltabban haladni? És miért kell ezt
le is írnom? Ehhez vissza kell mennem egy
kicsit az időben.
Nagyapámnak érdekes motorjai voltak,
DKW, BSA , Pannónia, Csepel és volt egy
kicsi Panni robogója is. Kék volt és hívogató.
Alig lehettem tízéves, amikor is ezt a Panni
robogót kipróbáltam. Régóta figyeltem,
milyen sorrendben hajtja végre nagyapa a
műveleteket indulás előtt, így könnyedén
elindultam vele, nem is volt addig baj, amíg
nem közelítettem a vasúti hídhoz. Elindulni
láttam nagyapámat, de a megállást nem
figyeltem meg. Így történt, hogy a szegény
Panni robogót egy kis baj érte, meg hát én
sem úsztam meg sérülések nélkül az első
motorozást. A rövid motorozást követve
hosszabb motortolás következett. Nehéz
volt tolni, de nemcsak a súly miatt, hanem,
hogy mi is következik ezek után otthon.
Sikerült visszacsempésznem a faházba, de
amikor pár perc múlva találkoztam nagyapámmal, megelőzött egy kérdéssel. Nem
akarsz mondani valamit? És én elmondtam.
Ő csak annyit mondott, hogy gyorsan
menni mindenki tud, de megállni is tudni
kell. Aztán pár napig dolgozgatott a faházban, aztán kitolta a megjavított motort, és
megtanított indulni, megállni, váltani,
kanyarodni. Röviden, egyszerűen mondta.
Csak olyan gyorsan menjél, hogy meg is
tudjál állni. Aztán vagy tíz év múlva, mikor
már volt jogosítványom, elvitt egy barátjához, egy közeli faluba. Halk szóval invitált,
hogy lenne-e kedvem vele menni. Nekem
meg persze hogy volt, mert titkon reméltem,
hogy vezethetem a 250-es Java motorral hajtott motoros triciklijét. De ő vezetett.
Megérkezve egy rövid üdvözlés után egy
rövid kérdésre válaszolva azt mondta a vendéglátónk, hogy igen, megvan még. De
hogy mi, nem tudtam, csak ők. Aztán rövidesen rátaláltunk. Mint megtudtam, ott állt

egy jó ideje már a fészerben. Egy fekete, csodálatos 125-ös Danuviát rejtett a fészer szalmakazalja. Egyszerűen, halkan azt mondta,
a tiéd, ha tetszik. Hát persze hogy tetszett. A
jogosítványom megszerzését is segítette, de
ezzel aztán teljesen elámított. Már haza
azzal jöttem, hol nevetve, hol könnyezve.
Mikor elindultam mögötte, csak annyit
mondott, biztos, hogy meg tudsz állni? Hát
ilyen volt a nagyapám, kevés szóval tudott
sokat mondani, hivalkodás, fölösleges szavak nélkül a tetteivel örömet okozni nemcsak nekem, hanem a környezetének.
Aztán úgy hozta a sors, hogy oktatni kezdtem a KRESZ-t, a gépjárművezetést, de a
fékezés témakörénél drága öregapám jut
leginkább eszembe.
Csak egy példát írok ide, ami havas, jeges
útra vonatkozik. Teszem ezt azért, hogy lesz,
aki megfontolja a sebesség megválasztását.
Meg teszem ezt azért, mert drága öcsémet
egy tudatlan gyorshajtó ölte meg, mert a
havas úton nem tudott megállni.
Havas, jeges úton 65 km/h sebességnél a
féktávolság nagyjából 187,06 méter, ebből a
reakcióidő alatt megtett út 18,06 méter, a
fékút 169 méter.
50 km/h sebességnél a féktávolság nagyjából
113,89 méter, ebből a reakcióidő alatt megtett út 13,89 méter, a fékút 100 méter.
Ha egy hirtelen elénk kerülő akadálynál
50 km/h sebességgel épp meg tudtunk volna
állni, 65 km/h sebességgel haladva 113,89
méter megtétele után 43 km/h sebességgel
ütközünk vele.
Ez az akadály szempontjából nézve körülbelül olyan, mintha egy emeletes lakóház 2.
emeletéről esett volna le (7 méterről).
Fontoljuk meg a sebességünket. Kicsit
lassabban biztonságosabb.
100 km/h sebességnél a féktávolság nagyjából 427,78 méter, ebből a reakcióidő alatt
megtett út 27,78 méter, a fékút 400 méter.
80 km/h sebességnél a féktávolság nagyjából
278,22 méter, ebből a reakcióidő alatt megtett út 22,22 méter, a fékút 256 méter.
Ha egy hirtelen elénk kerülő akadálynál 80
km/h sebességgel épp meg tudtunk volna
állni, 100 km/h sebességgel haladva 278,22
méter megtétele után 61 km/h sebességgel
ütközöl vele.

Ez az akadály szempontjából nézve körülbelül
olyan, mintha egy emeletes lakóház 5. emeletéről esett volna le (15 méterről). Ezek megdöbbentő számok. Pedig hány gyorsan hajtó
autót látunk ilyen időben is! Ők a modern
kori kamikázék, mások szerint donorok.
Ebből is látjuk, hogy érdemesebb lassabban
menni. Veszprém határában haza tartva felvettem két katonát, akik a zuhogó esőben stoppoltak. Ömlött az eső, alig láttam, így lassan
mentem. Litérnél ötvenre lelassítottam. Na, ez
már sok volt az egyik fiatalnak, aki megkérdezte, ugye te mazsola vagy. Mazsolának nevezi a
kezdő vezetőt. Megkérdeztem tőle, hogy igen
jó a szemed, hogy alig húsz évesen meg tudtad
ezt állapítani. Elmondtam, hogy valóban, még
sokat kell gyakorolnom a vezetést. De arra a
kérdésre, hogy miből jutott erre a megállapításra, csak azt mondta, hogy a kezdők ilyen
óvatosak. Közben megérkeztünk, kitettem
őket. Nem mondtam el, hogy gyorsan mindenki tud menni, de meg is kell tudni állni.
Nemrégiben két születésnapon is voltam,
amiket a nyolcvanas szám köt össze. „Janika”,
Tóth János egy zöld-fehér Nike mezt kapott,
hátán a nevével és a nyolcvanassal. Több
mint fél évszázada szervezi a település sportéletét a „mester”, nevelte a sportolók ezreit.
A másik ünnepelt Feri bácsi, Kreitli Ferenc, a
helyi veterán motorosok „motorja”. A Csepel
motort formázó torta igazán stílusos ajándék
volt. Örömteli, hogy sok fiatalt sikerült maga
köré gyűjtenie, s jó értelemben véve megfertőzni őket a veterán motorok szeretetével.
Mindkettőjüknek még sok boldog évet, sok
közös rendezvényt, de elsősorban jó egészséget
kívánok! Mert arra van a legjobban szükség.
Készül a város költségvetése. A ciklus első
olyan költségvetése, amit nem nyomaszt
több tízmilliós kamat és tőketörlesztés.
Számos javaslat van a képviselők előtt, amiket jó lenne megvalósítani ebben az évben.
Szeretnénk minél több ingatlant értékesíteni. Ezen ingatlanok árai nem úgy születnek,
hogy valaki kitalálja az árakat. Független
értékbecslő állapítja meg az adott ingatlan
forgalmi értékét, s ezen kerül meghirdetésre.
Azért hozom szóba ezt, mert felmerült a volt
Jókai iskola vonatkozásában, hogy kótyavetye tárgya lehet az ingatlan. Miért adjuk el,
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miért nem épít az önkormányzat oda lakásokat vagy szállodát, panziót. Ennek csupán
három oka van. Pénz, pénz, pénz. Forrás nélkül nem tudjuk ezt megtenni, s ha lenne is rá
keret, akkor sem biztos, hogy egy ilyen kockázatos beruházást fel kellene vállalnunk.
Egy éppen elég. Ilyen a háromszázmilliós
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ráfordítást megközelítő vízművünk, amibe
csak „toljuk” a milliókat, s nem tűnik közelinek még a végső megoldás, ugyanakkor csak
termeli a több tízmilliós éves veszteséget.
Talán aki eddig azt mondta, hogy ez egy jó
üzlet, az is rájöhet az ellenkezőjére, de legalább is elgondolkodik rajta.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2014.
február 20-a, 17 óra, Fűzfőfürdő, Közösségi
Ház.

MARTON BÉLA
POLGÁRMESTER

Felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 349/2013. (12. 17.) Kt.
számú határozatával úgy döntött, hogy a
• Fürst Sándor utca,
• Kállai Éva utca,
• Kulich Gyula utca,
• Rózsa Ferenc utca,
• Sallai Imre utca,
• Ságvári Endre utca és
• Jankovics Lajos utca
elnevezését – a Magyar Tudományos
Akadémia szakvéleménye alapján – megváltoztatja, tekintettel arra, hogy a közterületeket olyan személyekről nevezték el, akik a

XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vettek.
(A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében közterület, illetve közintézmény
nem viselheti olyan személy nevét, aki a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal.)
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 20. napjáig

várja a lakosság, Balatonfűzfő közigazgatási
területén ingatlannal, telephellyel, székhelylyel rendelkező jogi személyek, fenti közterületek új elnevezéseire vonatkozó javaslatait.
A beérkező javaslatokról, a közterületek új
nevéről a közterületek elnevezéséről és a
házszámozás szabályairól szóló 3/2013.
(I. 31.) önkormányzati rendeletben szereplő
munkacsoport véleményezését követően a
képviselő-testület dönt.
Balatonfűzfő, 2014. január 20.
MARTON BÉLA
POLGÁRMESTER
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Pályázati kiírás
A Balatonfűzfőért Alapítvány 2014 első
félévére pályázatot ír ki az Alapító okiratban
meghatározott tevékenységek támogatására,
nevezetesen:
– a települési életszínvonal emelését elősegítő,
– a környezetvédelem, környezeti állapotok
javítását célzó,
– az idegenforgalmi szerepkört erősítő,
– a sport és szabadidős tevékenységet erősítő,
– az egészségmegőrzést, betegség megelőzést,
– a kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását,
– a műemlékvédelmet,
– a település fejlődését, arculatának megteremtését helytörténeti, közgazdasági,
művészeti, szociológiai stb. tanulmányokkal, alkotásokkal, tevékenységekkel, köztéri alkotások megjelenítését segítő kezdeményezéseket.
Egy-egy pályázatra – a kuratórium elbírálása, határozata alapján – 10 000–40 000 Ft
vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
A pályázatokat az alapítvány nevére és levelezési címére: 8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u.
60. kell eljuttatni.

A
borítékon
fel
kell
tüntetni:
,,PÁLYÁZAT”
A beérkezett pályázatokat a kuratórium a
márciusi és júniusi ülésén bírálja el.
A pályázatokban feltüntetett tevékenység
időpontja után benyújtott pályázatot a kuratórium nem fogadja el.
2013-ban 16 db pályázatot bírált el a
kuratórium, melyből 3-at elutasított,
13-at támogathatónak ítélt.
– VÁCISZ: Balaton Csillagvizsgáló első
éves évfordulójának rendezvényeihez
40 000 Ft
– FAK: 85. évforduló ünnepi közgyűlés
megrendezéséhez 20 000 Ft
– Balatonfűzfői Hírlap: Honismereti
Füzetek 4. és 5. számának megjelentetéséhez 30 000 Ft
– Balaton Dalkör: ,,Szomszédolás” rendezvényhez 20 000 Ft
– Gerendás Lajos: Honismereti Füzetek
megírásához 20 000 Ft
– ,,Csebszalto” nyugdíjasklub: XV. szüreti
felvonulás rendezvényhez 40 000 Ft
– BLTE: Vizes nap rendezvényhez 40 000 Ft

– Csajox: Táncversenyre történő utazási
költségekhez 20 000 Ft
– FÖDTBK: ,,Klebelsberg nyomában”
városnéző séta költségeihez 30 000 Ft
– VEGASZ: 7. Gombócfesztivál megrendezési költségeihez 40 000 Ft
– Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő
Egyesület: kerti gépek vásárlásához
40 000 Ft
– Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros
Baráti Kör: kaszkadőr bemutató költségeihez 40 000 Ft
– Országos Modellező Egyesület – Szanyi
Norbert: autómodellező versenyek balatonfűzfői versenyeinek rendezési költségeihez 40 000 Ft
Összesen: 420 000 Ft vissza nem térítendő támogatást utalt ki.
Ezúton mondunk köszönetet az adó 1%-ából
kapott 10 558 Ft támogatásért, s egyben kérjük, hogy ebben az évben is támogassák alapítványunkat! Adószámunk: 18915583-1-19
GYURKOVICS ÁGNES
BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

Műfüves pálya létesül az iskolában pályázati támogatással
Balatonfűzfő város
ö n ko r m á ny z a t a
2013. november
11-én pályázatot
nyújtott be a balatonfűzfői
Irinyi
János
Általános
Iskolában műfüves pálya építésére, amelynek
eredményeként 22 750 000 Ft összegű támo-

gatást nyert a Magyar Labdarúgó Szövetség
Országos Pályaépítési Program pályázatán.
A pályázati projekt keretében egy 20x40
méteres műfüves futballpálya épül a jelenlegi leromlott állapotú bitumenes kézilabdapálya helyén. A pálya 50 mm szálhosszúságú
műfű, kvarchomok és színezett gumi-granulátum feltöltéssel, bevágott vagy beleszőtt fehér
vonalakkal készül, 2 darab 3x2 méteres kapu-

val, a pálya körül Viacolor járdával, labdafogó hálóval, palánkkal és világítással.
A projektbe bevont partnerek az iskolán
kívül az óvoda és a Fűzfői Atlétikai Klub,
amely szervezetekkel együttműködünk
szakmai céljaik elérése érdekében.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Tanácsok nemcsak idős közlekedőknek
A közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatban gondatlan elkövetésről beszélünk,
hiszen senki nem megy ki az útra azzal a
szándékkal, hogy balesetet okozzon. Azt
azonban mégis meg kell különböztetni,
hogy a baleset egy szándékos szabályszegés
következtében, például az előzési szabályok
megszegése, vagy figyelmetlenségből, például nem elég alapos körülnézés vagy akár a
kihangosítóval folytatott telefonálásra koncentrálás miatt következett be.

A statisztikai adatok szerint a balesetek túlnyomó többsége emberi hibára, mulasztásra vezethető vissza, amiből következik, hogy
nagy részük elkerülhető, megelőzhető lehetett volna.
A közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői az idősek. A nekik összefoglalt tanácsainkat mindenkinek ajánlom,
hiszen mindnyájan közlekedünk gyalog,
kerékpárral, gépjárművel.

Tanácsok gyalogosan közlekedő időseknek
• Ügyeljenek a megfelelő láthatóságukra,
amelyet fényvisszaverő hatású mellénnyel
vagy egyéb fényvisszaverő eszközzel érhetnek el akkor is, ha a jogszabály nem teszi
kötelezővé, mint például lakott területen
belül, rossz látási viszonyok között!
• Az úttesten átkelésnél lehetőleg a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyen haladjanak át, vagy
válasszanak biztonságos, a sötétben is jól
megvilágított helyet!
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• Gyalog legbiztonságosabban a járdán lehet
közlekedni. Ahol nincs járda, ott az úttest
szélén, a forgalommal szemben haladjanak!
• Mindig vegyék figyelembe a fizikai állapotukat, fokozott sérülési kockázatukat!
Tanácsok idős járművezetőknek
• Mindig kipihenten, megfelelő állapotban
üljenek a volán mögé! Fáradtan, izgatottan, éhesen, magas vérnyomás, szédülés
mellett stb. soha ne kockáztassanak!
• Tervezzék meg előre az útvonalat, gondolják át a veszélyesebb helyeket, GPS alkalmazásakor a legbiztonságosabb utat válasszák!
• Zárjanak ki minden olyan hatást, mely
figyelmüket elvonhatja a vezetéstől. Ne
hallgassanak rádiót, zenét, ne dohányozza-

nak, vagy étkezzenek a gépkocsiban, és
akkor is kerüljék a mobiltelefon használatát, ha van kihangosítójuk!
• Jó, ha nem egyedül, hanem családtaggal,
vagy baráttal indulnak útnak, így csökkenthető az elalvás kockázata, kevésbé
riadnak meg a váratlan közlekedési szituációkban, ismeretlen helyen nyugodtabban
viselkednek.
• Kerüljék a járművezetést éjjel, korlátozott
látási és útviszonyok esetén!
• Csúcsforgalmi időszakokban, eltereléssel
érintett útszakaszokon lehetőleg csak akkor
közlekedjenek, ha egyéb lehetőségük nincs!
• Tartsanak nagyobb követési távolságot az
előttük haladó jármű mögött még száraz
burkolatú úttesten is.

• Használják gyakrabban a tömegközlekedési eszközöket, melyek a 65 év felettiek
részére térítésmentesek, és nagyobb biztonságot nyújtanak!
• Ha rendszeresen, vagy akár alkalmi jelleggel gyógyszert szednek, már a gyógyszer
felírásakor vagy kiváltásakor kérjék ki az
orvos vagy gyógyszerész véleményét a
vezetésre gyakorolt hatásáról.
• Az idősek jelentős része látásproblémákkal
küzd, ezért ajánlott évente szemvizsgálatra
elmenni, s minden esetben szemüveget
viselni, ha az a jármű vezetéséhez indokolt.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A polgárőrség új vezetője – Lőrincz Gábor
1983-ban Veszprémben születtem, Balatonfűzfőn nevelkedtem és jelenleg is itt élek kis
családommal. Nagyon sokan ismerhetnek
még gyerekkoromból. Játszós éveimet az
Árpád úti Szivárvány Óvodában töltöttem,
majd a Jókai Mór Általános Iskolában
végeztem el a 8 osztályt. Érettségit az Ipari
Szakközépiskolában tettem le vegyész szakon. Mint minden kisfiú álma, hogy tűzoltó
vagy rendőr legyen, nekem teljesült, mert
érettségi után a Csopaki Rendészeti
Szakképző Iskolába nyertem felvételt, ahol
2004 júniusában rendőrként tettem le
esküm. Pályafutásomat még az év júliusában
– a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
állományába tartozva – a Balatonkenese
Rendőrőrsön kezdtem járőrként. A sok
áldozatos munka meghozta gyümölcsét és rá
két évre körzeti megbízott lehettem. Mivel
a szívem Balatonfűzfőhöz húzott, áthelyezésemet kértem a Balatonfűzfői Körzeti
Megbízotti Csoportba. Hamarosan a
Balatonfűzfő Polgárőr Egyesületbe is beléptem. Rendőrként tapasztaltam, hogy menynyire fontosak a polgárőrök. A rendőri szolgálaton kívül is több órát töltök polgárőr

Adó 1%
Kérjük, hogy ajánlják fel
adójuk 1%-át!

társaimmal a közterületen a közbiztonságért. Mind a rendőri feladatok közé, mind a
polgárőr feladatok közé kell sorolnom a
lakosok védelmét, biztonságát. A 2013-as
rendőrségi átszervezés érintette a fűzfői csoportot is, áthelyezésre kerültem. Vilonya–
Királyszentistván körzeti megbízottja lettem. Ennek ellenére polgárőrként ugyanúgy
jelen vagyok kis városunk utcáin. 2013.
november végén került sor a tisztújító polgárőr egyesületi közgyűlésre. Márkus Béla
17 évnyi áldozatos munka után lemondott
posztjáról, az egyesület pedig személyembe
fektette bizalmát, és egyhangúan engem szavazott meg elnöknek. Ez nem kis feladat,
nagyon igyekezni fogok, hogy megfeleljek.
Városvédő és Fürdőegyesület
Tisztelt balatonfűzfői lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák
az egyesületet.
Adószám: 18920594-1-19
Köszönjük!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

Az egyesület zökkenőmentesen működik
tovább a meghatározott éves feladatokkal,
de újabb célkitűzésekkel. Engedjék meg,
hogy két fő célomat bemutassam, mint polgárőr egyesületi elnök. Az egyik az egyesületi állomány frissítése, fiatalítása. Szükség van
a fiatal tagokra is, de a már több éve polgárőrként tevékenykedők tapasztalataira is. A
másik pedig a fűzfői lovas polgárőrség megalapítása. Ez már alakulófélben van: két fiatal hölgy adta be rá a belépési nyilatkozatát,
természetesen az általuk gondozásban lévő
lóval. Egy már polgárőr tagunk pedig jelezte, hogy szívesen csatlakozna. Célunk, hogy
ahova már a polgárőr autó nem jut el – földutas, murvás nyaralóterület, Máma tető – az
is ellenőrzésünk alatt legyen.
Szeretném, ha rendőrként is és polgárőr egyesületi elnökként is megtisztelnének bizalmukkal, szolgálati telefonszámom mindig a rendelkezésre áll (06-30/467-1002). Ha személyesen esetleg nem tudok segíteni (erre a családom legyen a kibúvóm), akkor adok útmutatást vagy telefonszámot, ahova lehet fordulni.
LŐRINCZ GÁBOR
Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület
Tisztelt balatonfűzfői lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák
egyesületünket, hogy az Önök által juttatott minden forinttal hatékonyabban
végezhessük munkánkat. Köszönjük!
Adószám: 18917860-1-19
LŐRINCZ GÁBOR ELNÖK
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Tisztelt Fűzfőiek!
Munkám során mindenkihez és mindenhez
nyílt szívvel és jó szándékkal álltam.
Csendesen és szorgalmasan dolgoztam,
mindent megtettem Balatonfűzfő és lakóinak érdekében, hiszen egy vagyok Önök
közül. Mindenki láthatta és olvashatta azt a
félrevezető mocskolódást, amit kaptam. Én
erre a szintre lesüllyedni képtelen vagyok.
Az engem ért személyes támadások és fenyegetések azonban megerősítettek abban,
hogy jó és igaz úton járok.
Továbbra sem kaptam választ azokra az egyszerű és tényszerű kérdésekre, amelyeket egy

hónappal ezelőtt feltettem a Csillagvizsgálóval kapcsolatban. A kérdések a
VÁCISZ által benyújtott pályázatban szereplő tételekre (csővezeték-fertőtlenítés,
tűzvédő mázolás, lámpatestek, födémszerkezet, nyílászárók) vonatkoztak, illetve a
kupola-forgató berendezésre és a büfé
működtetésére.
A feltett kérdéseim, és a hozzájuk kapcsolódó pontos MVH tételkódok és összegek
megtalálhatók a képviselő-testület
2013. december 17-i ülésének a jegyzőkönyvében, napirend előtti felszólalásomban.

Mivel a kérdéseim egyelőre válasz nélkül
maradtak, így újra felteszem őket – bizonyítandó a jóhiszeműségemet –, először egy
VÁCISZ-nak intézett hivatalos levélben,
majd a dokumentációval igazolt válaszokkal
együtt, illetve adott esetben válasz nélkül,
újból megismétlem őket a nyilvánosság előtt.
Őszintén bízom abban, hogy Önök és én is
korrekt és megnyugtató válaszokat kapunk
az érintettektől.
TISZTELETTEL :
VÁRÓCZI KÁLMÁNNÉ
ALPOLGÁRMESTER

Válasz arra, amit elfelejtettek megkérdezni
A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesületét sajnálatos
módon a mai napig senki sem kereste meg
azzal a kéréssel, hogy az alpolgármester által
felvetett kérdésekre válaszoljon. Ezért
köszönjük a Hírlap főszerkesztőjének, hogy
az újságírás etikai elvárásait betartva lehetőséget ad arra, hogy a VÁCISZ is kifejthesse
álláspontját.
Az alpolgármester konkrét kérdéseket fogalmazott meg, melyre bár senki sem kérte,
választ adunk.
Először is roppant sajnálatos, hogy sem az
alpolgármester, sem az őt segítő, felkészítő
személyek nem ismerik sem az ÚMVP
pályázati, sem az elszámolási rendszerét,
fogalmuk sincs a közbeszerzésekről szóló tv.
alkalmazási kötelezettségéről, módjáról, és
ezért olyan kérdéseket fogalmaznak meg,
amelyek valamiféle szabálytalanság felmerülését sugallják teljesen alaptalanul, ezzel a
VÁCISZ, a kivitelező és a műszaki ellenőr
felelősségét érintve.
De ez őket minősíti.
Magáról az elszámolás módjáról röviden
annyit, hogy a pályázat és elszámolás módját
egyrészről a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.), a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
szóló 2007. évi XVII. törvény (MVH tör-

vény), az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.
17.) FVM rendelet (Vhr.), valamint a hatályos LEADER jogcímrendelet szabályozza.
A beruházás méretére való tekintettel az építési tevékenységre a Közbeszerzésekről szóló
tv. rendelkezéseit is alkalmazni kellett.
A pályázat beadásakor engedélyes tervek, és
egy arra alapozott költségbecslés alapján
kerültek a támogatandó főmunkanemek –
nem tételek – meghatározásra.
A műszaki tartalom módosítását nem jelentő változtatásokat a jogszabályok pontosan
szabályozzák.
A projekt keretében nem merült fel olyan
építési elem és főmunkanemek közötti
átcsoportosítási szükségesség, mely a projekt
műszaki tartalmát befolyásolta volna.
Két alkalommal került közbeszerzési eljárás lebonyolításra, melyek oka az elkészült
kiviteli tervek és a hozzá készített költségkiírás közötti eltérések voltak, melyeket a
közbeszerzésre meghívott vállalkozások
jeleztek.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) a projektet 100%-os ellenőrzés alá
vonta, ami azt jelenti, hogy a megvalósult és
elszámolni kívánt tételek ellenőrzése minőségre, mennyiségre minden egyes kifizetési
fázisban megtörtént.
A fentiek alapján talán érthető, hogy a
benyújtott pályázat egy tervezett projekt,
míg a kiviteli tervekre épülő megvalósult
beruházás maga az elszámolható költség.

Válaszok:
A VÁCISZ által benyújtott pályázat 54-0160667250 MVH tételszámú tétele –
csővezetékek fertőtlenítése 74 404 Ft + áfa, br.
93 005 Ft értékben ténylegesen megvalósult-e?
A tétel 178 m mennyiségben került megvalósításra és a kivitelező III. részszámlájában
számlázta. A megvalósulást a műszaki ellenőr igazolta, az MVH ellenőrizte, kifizette. A
csővezetékek fertőtlenítése és ez alapján a
negatív vízminta eredményével adta ki az
ÁNTSZ az engedélyt a használatba vételhez, így maga a kérdésfeltevés is mérhetetlen
szakmaiatlanságra utal.
A VÁCISZ által benyújtott pályázat 47-0230496172 MVH tételszámú tétele – tűzvédő
mázolás alumínium szerkezeten multiprotekt
festékkel 893 849 Ft + áfa, br. 1 117 311 Ft
értékben ténylegesen megvalósult-e?
A tétel a kiviteli terveknek megfelelően
valósult meg, a kupola kívül-belül felújításra
került, a felület TOPCO gyantával lett
megerősítve, valamint CHAR 21 tűzvédő
bevonatot kapott, továbbá ez a főmunkanem tartalmazza a kupola daruval történő
le- és visszatételét, acél szerkezetű elhúzható
nyílás javítását is.
A Csillagvizsgáló födémszerkezete a pályázatban benyújtott vagy az Engedélyezési Terv
szerinti rétegrendben készült-e el?
A födémszerkezet a kiviteli tervek szerint
készült, ami megfelel az engedélyezési tervben található rétegrendnek.
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A pályázatban beadott nyílászárók méretei és
darabszámai miért nincsenek összhangban az
Engedélyezési Tervvel?
Az engedélyezési terv és a pályázat között
amennyiben eltérés van, az az önkormányzat
által átadott tervek és költségkiírások közötti eltérésből adódik, amelyért a VÁCISZ-t
semmilyen felelősség sem terheli.
Ezen túlmenően, az engedélyezési tervhez
kapcsolódó költségkiírásban meghatározott
belső nyílászárókat nem gyártják, ezért
magasabb minőségi paraméterekkel rendelkező nyílászárók kerültek beépítésre, melyek
a kiviteli tervekben szereplő méretnek,
mennyiségnek és formának felelnek meg.
Ugyanígy a kiviteli terveknek megfelelő nyílászárók kerültek kívülre is beépítésre.
A VÁCISZ által benyújtott pályázat 71-0101296541 tételszámú tétele – RIDI SQL-SDI
255/80 PS-TI-EVG lámpatestei – 4 db összesen 596 500 Ft + áfa, br. 745 625 Ft értékben
– hol vannak?
Az önkormányzat által megrendelt kiviteli
tervek és a kapcsolódó költségkiírás ilyen
lámpatesteket nem tartalmazott, elszámolásra ilyen nem került, az MVH ilyennek
hiányát nem jelezte, nem is jelezhette.
Igaz-e, hogy a Csillagvizsgálóban található
büfé hónapok óta be van zárva, pedig az
üzemeltetése elengedhetetlenül szükséges a
bevételi terv teljesítéséhez? A pályázatban vállalták az üzemeltetését 5 évre?
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Az állítás nem igaz! A büfé nincs bezárva, a
pályázatnak megfelelően működik. A bevételi
terv teljesülését nem veszélyezteti a jelentéktelennek mondható 10 000 Ft-os havi bérleti díj,
amiért 2013. augusztus 01-ig azt a Galko 2006
Kft. működtette. A jövőben nem tervezzük
állandó nyitva tartású külön kávézó működtetését, ez az intézmény működési rendjével nem
összeegyeztethető, de ilyet nem is vállaltunk a
pályázatban. A rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódóan a kávézó most is zavartalanul működik, nagyobb rendezvények esetén
helyi vállalkozók szolgáltatásait vesszük igénybe, mint pl. a Susogó Team Kft.
És végül, tényleg nem működik a kupola-forgató berendezés?
A kupola forog, kézi működtetéssel, ezt
mindenki megtapasztalhatja, aki legalább
egyszer ellátogat az intézménybe.
A „kupola-forgató berendezése”, ilyen
berendezés az Engedélyezési Tervekben
nem szerepel. A kupola és a toronyrész
felújítását nem tartalmazzák a tervek,
melyeket az önkormányzat rendelt meg és
adott át, így ezekre pályázati forrás nem is
volt igényelhető.
A VÁCISZ saját költségén vásárolt egy
mozgató motort a szükséges kiegészítőkkel,
de a régi, elavult eredeti görgőpálya nem
bírta el ezt a terhelést, így jelenleg nem használható. Amennyiben az önkormányzat a
csillagvizsgáló kupoláját felújíttatja, bekerülési értéke 8–10 millió Ft a csillagász és a

gépész szakemberek szerint, az általunk
vásárolt motor használható lesz.
Ezzel valóban nő a kupola komfortossága,
azonban jelenleg ez is egy programelem,
hogy a résztvevők közösen mozdítják meg és
állítják be a kupolát.
Amennyiben további érdemi kérdések
merülnek fel a projekttel kapcsolatosan,
arra, mint eddig is, készségesen válaszolunk,
azonban a VÁCISZ vezetése, tagsága tiszteletdíj felvétele nélkül, önkéntesként működteti az egyesületet és az intézményt. Nincs
időnk arra, hogy szemen szedett hazugságokkal, félrevezető fél információkkal,
rosszindulatú pletykákkal foglalkozzunk.
A jövőben pedig kérjük, hogy a VÁCISZ-t
érintő kérdésekről kizárólag akkor tárgyaljon a testület, ha a reagálásra a VÁCISZ
érdemi lehetőséget kap, mert ez is eddig
mindig elmaradt.
A VÁCISZ-t érintő vádaskodásokkal, rágalmazással, rossz hír keltésével szemben pedig
a jövőben minden esetben jogi úton fogunk
elégtételt venni.
Részünkről az alpolgármesterrel folytatott
méltatlan vitát a Hírlap hasábjain lezártnak
tekintjük, az olvasókat ígéretünknek megfelelően a projekt megvalósulásáról tájékoztatni fogjuk.
KONTICS MONIKA
VÁCISZ KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ

Kedves Olvasóink!
A Hírlap szerkesztősége a maga részéről lezártnak tekinti a témát, és a jövőben nem közöl írásokat ebben az ügyben.

Szakkiállítás az Övegesben
Az Óbudai Egyetem szakmai fejlesztéseiből
egy kiállítási anyagot állított össze, amely
posztereket és modelleket tartalmaz.
A poszterek közérthető nyelven mutatják be
az egyetem karainak érdekes fejlesztéseit.
A famodellek vázlatos gépészeti megoldásokat mutatnak be emberi léptékben. A kiállítás a központi bemutatót és néhány Fejér
megyei helyszínt követően január 21-én
érkezett Balatonfűzfőre, az Öveges Szakképző Iskolába.
A kiállítás megnyitóján Tóth Lajos Péter
intézményvezető-helyettes köszöntötte a
vendégeket és az intézmény innovációs kezdeményezéseiről, a folyamatban lévő, két

szakmai pályázatról tett említést. Az egyetemet képviselő Nagyné dr. Hajnal Éva megnyitó beszédében az innovációt mint a fejlesztés korszerű rendszerét világította meg a
diákoknak. Példaként állította eléjük Puskás
Tivadar feltalálót, aki az ismert találmányán,
a telefonközponton kívül is számos újítást
dolgozott ki és vitt sikerre. Ez a lehetőség
számotokra is áll, rajtatok múlik, hogy
kihasználjátok-e! – bíztatta a fiatalokat.
A vándorkiállítás 2013-ban indult, és az
egész 2014-es évben folytatja az útját.
A képen: Nagyné dr. Hajnal Éva és Tóth Lajos
Péter

MÉZES JÓZSEF
INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Alkotói pályázat az Irinyiben
Novemberi számunkban tájékoztattuk kedves olvasóinkat, hogy A Nagy Fal Magyar–
Kínai Barátság Egyesület alkotói pályázatot
hirdetett „Magyar és kínai találmányok”
címmel. Felhívásukkal emléket állítottak az
ókor nagy kínai felfedezőitől, az elmúlt
évszázadok nagy magyar feltalálóiig. A
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola öt ügyes kezű
növendéke igényes, kreatív, precízen kivitelezett pályázatot készített erre a felhívásra.
Az „AGYAFÚRT FŰZFŐI ALKOTÓK”
csapata: Huzsvár Flórián (7. b), Szijjártó
Aliz (7. b), Bertalan Boglárka (6. a), Ticz
Balázs (6. b) és Ticz Péter (4. b) osztályos
tanulók az országos megmérettetésen ki-

emelt elismerésben részesültek, oklevéllel,
ajándékokkal jutalmazták munkájukat.
Gratulálunk a szép munkához!
A Kabóca Bábszínház rajzpályázatot hirdetett: Milyen házikóban laknak a mesehő-

sök? címmel. A legötletesebb művekből
kiállítást rendeztek, amelyet 2014. január
19-én nyitottak meg Veszprémben.
A fűzfői diákok közül tizenhat fő egyéni
pályázata került a zsűri elé. Szép munkáikkal
a színház február 23-i előadására, az Órajátékra nyertek jutalomjegyet. A több mint
száz pályázó közül, két diák: Hudra Eszter
3. a és Küzmös Imre Farkas 4. b osztályos
tanulók rajzait emelte ki a zsűri, ötletes
munkájukat ajándékcsomaggal jutalmazva.
Gratulálunk a szép teljesítményhez, jó szórakozást kívánunk az előadáshoz!
HORVÁTH IRÉN

Újévi köszöntő
A hagyományoknak megfelelően kulturális
programmal és egy pohár pezsgővel várták a
szervezők január első szombatján a város
lakosságát, így köszöntve az új év kezdetét.
Az új eljövetele egyben a múlt lezárása, s
ennek szellemében tartotta Marton Béla
polgármester köszöntőjét is. Óévértékelőjében kiemelte a legfontosabb eseményeket, az
elért eredményeket, s természetesen nem
hallgatta el a város restanciáit sem. A jövőre
vonatkozóan az összefogás erejére hívta fel a
figyelmet, amellyel az új évben is szép sikereket érhet el a település. A városvezető
köszöntőjét az Irinyi János Általános Iskola
fúvósegyüttese és a Fűzfő Big Band koncertje foglalta keretbe. A vendégénekesekkel fel-

álló együttes Hégely Ákos karnagy vezetésével ismét bebizonyította, hogy már régen
kinőtték a város határait, másfél órás koncertjükkel az ország bármely kulturális
fesztiválján öregbítik Balatonfűzfő jó hírét.

A program végén pezsgővel koccintott a
szépszámú közönség az elkövetkező év sikereire.
GRÓF TIBOR

Fotó: Szekeres Péter

Megalakult a Helyi Értéktár bizottság!
Minden magára valamit is adó település igyekszik a területén található értékeket felkutatni,
megbecsülni és a település büszkeségeként
bemutatni. Ezt a természetes törekvést foglalta
keretbe az a kormányrendelet, amely lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak a Helyi
Értéktárak kialakítására. Balatonfűzfő csatlakozott a kezdeményezéshez, és a Művelődési
Központ és Könyvtár intézményét bízta meg e
feladat ellátásával. Milyen értékekről van szó?
Minden olyan helyi kuriózum (természeti
vagy épített környezet, kulturális örökség tárgyi vagy szellemi javai stb.), amely egy
nagyobb csoport (pl. civil szervezet) támogatásával a város értékét növeli. A kormányren-

delet szerint a Helyi Értéktárba kerülő értékekről egy Bizottság hivatott dönteni, amely január végén megalakult és elkezdte munkáját.
A Bizottság tagjai:
Elnök: Gróf Tibor, a Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatója
Titkár: Horváth Irén pedagógus
Tagok: Gerendás Lajos, Gyuricza László,
Szabóki Sándor, dr. Varjú Lajos
Az évente minimum kétszer ülésező bizottság legfontosabb munkája, hogy felkutassa a
város legfontosabb értékeit, illetve értékelje
a beérkező lakossági kezdeményezéseket.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a javaslattevő adatait
– az értéktárba felvételre javasolt érték adatait
– az érték fényképét vagy audiovizuális felvételét
– szakértő vagy civil szervezet támogató levelét.
A szükséges dokumentumok a Művelődési
Központ
és
Könyvtár
honlapjáról
(www.mkkfuzfo.hu) letölthetők.
A beérkezett javaslatokat a Bizottság feldolgozza, és a város honlapján időről időre közzé teszi.
GRÓF TIBOR
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Turisztikai rovat
Interjú Győrffy Sándorral
„Minden foglalkozás művészetnek tekinthető, ha
elegendő szenvedéllyel végzik.” – riportsorozat
egyesületünk tagjaival és munkatársaival.
Az új esztendő kezdetével új kezdeményezést indítunk, melynek célja, hogy a lakosság
jobban megismerje az egyesület munkája
mögött álló embereket. Elsőként Győrffy
Sándort, egyesületünk első elnökét, jelenleg
választmányi tagját kérdeztük meg életútjáról, annak fontos és érdekes állomásairól.
Miért pont Fűzfő?
Édesapám 1960-tól Fűzfőn dolgozott a
Biológiai szennyvíztisztító üzemben és
1972-ben kapott itt szolgálati lakást, akkor
költöztünk ide Pápadereskéről.
1991 óta vállalkozóként tevékenykedem,
ekkoriban még Balatonfüred, Alsóörs és
Felsőörs térségében béreltem éttermeket és
üzemeltettem panziót. Fűzfőn 1995-ben
béreltem egy borozót, amit később alkalmam nyílt meg vásárolni, átalakítottam és
ebből lett a Fűzfa Vendéglő. A vendéglátás
mellett elvégeztem egy vitorlás sportoktató
tanfolyamot, és ennek kapcsán 2010-ben
belefogtam egy új vállalkozásba, Yole kölcsönzés és vitorlásvezetői gyakorlati oktatást
tartok Balatonalmádiban.
Most mivel foglalkozol?
2013 nyarától a Fűzfa Vendéglőt bérbe

adtam, és most főállásban vitorláskölcsönzéssel és oktatással foglalkozom. Illetve a
Balatonon, az Adriai-tengeren, a Földközitengeren és a Karib-tengeren megbízott
vitorláshajó-kormányos vagyok.
Hogyan jött ez a lehetőség?
Akik a Balatonon nálam tanultak, ők kértek
fel, hogy a tengeren is oktassam, és tengeri
nyaralásra vigyem őket.
Volt már, hogy nagy viharba keveredtetek?
Igen, a horvát tengerpartoknál, de nem volt
olyan extrém körülmény, hogy ne tudtam
volna megoldani.
Véleményed szerint mivel lehetne Fűzfőt
turisztikailag vonzóbbá tenni?
A parti sétány fejlesztésével, hogy közvetlen
a Balaton partjára le lehessen sétálni, hozzá
lehessen férni. Valamint mindenki által hozzáférhető sója (fából vagy betonból épített
rámpa, „lejtő”) lehelyezésével. Így több
olyan turistát tudnánk fogadni, akik a
kisebb utánfutóval szállítható vitorlás hajót
Fűzfőn vízre tudnák bocsátani, és a nyaralás
végén ugyanitt ki is vontathatják.
Ha jól informálódtunk, akkor most
készülsz egy újabb karib-tengeri útra.
Mesélnél róla?
Két hetet töltünk a Karib-tenger szigeteinél,

Dominikától Barbudáig. 10 fős társasággal
megyünk, amely az utazás ideje alatt végig a
hajón tartózkodik, és ebben a 2 hétben ott
él. Az oda- és a visszautazás repülővel
történik, hajót ott a helyszínen bérlünk.
A horvát vizekhez képest szebb az élővilág a
karibi térségben. Mindennapos, hogy a
delfinek, miután leállítjuk a hajó motorját,
odaúsznak hozzánk, vagy, hogy kísérik a
hajót egy darabig. A Korall-szigetek is nagyon szépek, van olyan, ahol 1–1 pálmafa is
megtelepszik rajtuk.
Az ott élő emberek zömében a valaha itt élt
rabszolgák leszármazottjai. Több nyelven
beszélnek, attól függően, hogy melyik
országhoz tartozik az adott terület. Érdekesség, hogy ők úgy köszönnek egymásnak,
hogy „ember vagy”.
Hogyan telik egy napotok?
A legtöbb időt a hajón töltjük. Amikor
kikötünk valamelyik sziget közelében, ott
programot szervezünk. Többek között
esőerdei gyalogtúrát vagy a Korall-szigetekhez búvárkodást. Éjjelenként természetesen a hajón alszunk.
Köszönöm a beszélgetést. Mit is tehetnénk
még hozzá mindehhez; ahogy vitorlás berkekben mondani szokás: Jó szelet kívánunk!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ
TURISZTIKAI TITKÁR

Újra dübörög a banda…
Mikor alakult a LUX '73, és kik voltak az
alapító tagok?
A LUX ’73 zenekar mint a név is utal rá,
1973 tavaszán alakult, előtte már mindanynyian játszottunk más formációkban.
Alapító tagok: Győrffy Gyula szólógitár,
Kósa András ének-gitár, Kovács István dob
és Vági Gyula basszusgitár. Sajnos Istvánt
(Isu) és Andrást már elvesztettük. Bár részben fűzfői kötődésűek vagyunk, a próbalehetőségek miatt Vörösberényből indult a
banda. Az akkor még oly népszerű ötórai
teák hozták meg a sikereinket.
Népszerűségünk, rajongótáborunk egyre
nőtt, szinte az egész megyét bejártuk.
Jelenlegi formációnkban a két alapító tag
mellett az énekesünk, Kelemen István (aki
már 1981-től LUX tag), Vlasics János dobos

és Herczeg Mihály billentyűs (a Rulett zenekarból) alkotja a csapatot.
Hány évig zenéltetek együtt?
A zenekar kisebb megszakításokkal, szükség
szerinti tagcserékkel 2004-ig működött.
Ekkora már annyira jellemzővé vált, hogy az
élőzene elvesztette létjogosultságát, a gépzene, a playback előtérbe került, és ehhez nem
adtuk el a zenész mivoltunkat.
Minek köszönhető, hogy újra hallgathatunk benneteket?
Az utóbbi években érzékelhetően visszatért
az élőzene igénye, sorra összeálltak a nagy
öregek mind a sztárvilágban, mind a mi
szintünkön lévő zenészek leporolták a hangszereiket. Vági Gyula (Zsiga) aktivitásának

köszönhetően újból összeálltunk. A rock
and roll nem halhat meg, és ugyanakkora
lelkesedéssel nekiálltunk, mint negyven éve,
tizenkilenc-húsz éves korunkban. Amit
most mondani szeretnék, nem szeretném,
ha valaki félreértené. A hozzánk hasonló
emberek nem egyszerű muzsikusok többkevesebb hangszertudással, mi zenészek
vagyunk, akik a több mint húszéves működésünk alatt két „buli” közt is próbáltunk, új
nótákat tanultunk, délután 5–6 óra közt
már pakoltuk a felszerelést, s reggel 6 előtt
ritkán értünk haza. Nagyon kemény, folyamatos szellemi és fizikai munka, de a néhány
„szakma” egyike, melyet soha nem lehet
megunni, azaz hivatásként lehet végezni.
Kötelező, hogy mosolyt csaljunk az emberek arcára akár hajnali három órakor is.
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Közben szoros barátságok kötődtek egymással és a közönségünkkel. Nem kell hozzá
virtuóz hangszertudás, hogy mi is átéljük az
együtt zenélés örömét, katarzisát. Mert a
zene az ember egyik legcsodálatosabb adománya, amelynél szebb talán egy hangszer
megszólaltatása lehet. Hát lehet ezt abbahagyni?
Hol szoktatok próbálni?
A cseberei nyugdíjasklub fogadott be bennünket, ahol november vége óta gyakorolhatunk. Cserébe a rendezvényeiken térítésmentesen fellépünk, így már április 24-én,
az éves összejövetelükön egy odaillő műsorral. De most a felkészülésre koncentrálunk,
nem titkoltan szeretnénk „jobban szólni”,

mint akár az előzőekben. Szeretnénk zenélni a környező Balaton- parti nyári szabadtéri rendezvényeken, ahol csak így tartjuk
érdemesnek a megjelenést. Változatos repertoárunkkal, reméljük, nem vallunk szégyent.
A cikk írójának kérése volt, hogy meséljek
el valami vicces régi történetet, ami a
zenekarral történt!
Egyszer Kenesén zenéltünk a sportcsarnokban, és dobosunk kissé rosszul mérte be az
alkohol nívóját. Egy lendületes szám közben
elvesztette az egyensúlyát és hátradőlt a dobszékkel, de közben magára rántotta a dobfelszerelést. Pillanatok alatt felpattant, rendezte a felszerelést, majd visszatért az ütemmel.

2014. február

A buli végén odajött a rendező, és kérdezte
tőle, mi volt ez a malőr? „Malőr? Ez a show
része volt! Tudod te, hogy mennyit kellett
ezt gyakorolnom?”
Plusz egy ráadás!
Zsigát (Vági Gyula) egy picit mindig szótlan
embernek ismertük, ezért nem is okozott
meglepetést az alábbi sztorija. Koncert után,
hajnalban hazafelé felébresztettem, hogy
kirakom a házuk előtt. Félálomban kikászálódott, majd megkérdezte: „Gyula, mit
mondjak az asszonynak, hol játszottunk?”
Köszönöm a beszélgetést! Szóljon újra a
rock and roll!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ

Emlékeztünk…
A Don-kanyarban elesett katonák lelki
üdvéért tartott szentmisét Koltai Róbert
tábori lelkész a Jézus Szíve plébániatemplomban.
A megemlékezés a templom külső falán
elhelyezett emléktáblánál folytatódott az
emléktűz meggyújtásával, a Himnusz hangjaival és Pogátsa József köszöntőjével. Tóth
Eszter szavalata után az ünnepi beszédet
Sáfár Albert dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem főnöke mondta. Emlékezett a 71 éve
történt tragikus eseményekre, a rosszul felszerelt katonákra, az óriási túlerővel szembeni hősies küzdelemre, a kemény orosz télre,
ez mind a megsemmisüléshez vezethetett.
Hosszú ideig erről nem lehetett beszélni,
csak titokban emlékezni, siratni elesett sze-

retteinket. Ezen az estén emlékeztünk…
Balatonfűzfő Város Vegyes Karának műsora
után koszorúztak a katonák és a civilek.
Közreműködött a Veszprémi Légierő
Zenekar Katona János alezredes vezetésével.
A Szózat és a Takarodó hangjaival ért véget
a megemlékezés.

A nagyszámú résztvevő még sokáig együtt
maradt, és forró tea, forralt bor, zsíros
kenyér, pogácsa fogyasztása mellett beszélgetett, emlékezett.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Elsősök öröme
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és AMI elsősei szép és új tantermüknek örülhettek. Szeptember óta folyt az a
gyűjtő akció, amelynek révén sor kerülhetett az első osztályosok tantermében új iskolabútorok megvásárlására.
A régi padok és székek a sok használat miatt
már nem voltak megfelelőek a kicsik számára.
A környezet igényeit figyelembe véve az
intézmény igazgatója gyűjtőakcióba kezdett. Ennek eredményeként sikerült annyi

adományt összegyűjteni, amelyből egy osztálynyi komplett iskolabútort tudtunk
venni.
Ezúton is köszönjük az alábbi személyek
hozzájárulásait:
Envisio Kft., Iskola Szülői Munkaközössége,
Lajkó Frigyes képviselő úr, Bakonyi Árpád
magánszemély, Fejes Károly egyéni vállalkozó, Fűzfő Terv Kft.
Külön köszönet illeti meg azokat a magánszemélyeket, akik 300 ezer Ft-ot ajánlottak
fel e nemes célra, de nevüket nem kívánják
nyilvánosságra hozni.

A szülők, miután értesültek az örvendetes
hírről, szervezésbe kezdtek, melynek eredménye lett, hogy az őszi szünet alatt az új
bútorokhoz illően önkéntes, közösségi
munka keretein belül élénk színűre festették
ki a tanterem falait, új függönyöket tettek az
ablakokra.
Ezáltal olyan barátságos környezet alakult
ki, amelyben a gyerekek jól érzik magukat.
Az új termüket a kicsik az őszi szünetet
követően vehették birtokba.
„IRINYI”
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Kezedben a jövőd!
A január 16-ai délután igazán érdekes és
hasznos volt a kollégistáknak, mivel önismereti, pályaválasztási, pályaorientációs
programok voltak délután a kollégiumban.
Nevelőink különböző feladatokkal, ismertető videókkal mutatták be a jövőnkhöz
való helyes hozzáállást. Megmutatták számunkra, hogy bármi lehet belőlünk, csak
hinnünk kell magunkban és nem szabad
teherként megélnünk a továbbtanulás
kérdését és a felnőtté válás rögös útját. A
kilencedikesek önismereti teszteket töltöttek ki, hisz ez az első lépése annak, hogy
megismerjék önmagukat és a saját belső
értékeiket. A tizedikesek, tizenegyedikesek a

technikusokkal együtt egy érdekes és egyben szórakoztató filmet néztek meg, amely
az érettségit és annak nehézségeit mutatta
be egy kicsit humorosabb oldalról. A tizenFotó: Hódy Tibor

kettedikesek – ahogy én is – megismerkedhettünk a felvételi honlapok rejtelmeivel és
választ kaptunk a „Hogy is kezdjem?”
kérdésünkre. Emellett pályaorientációs
videókat néztünk, amiből sokat tanultunk
és szerintem kicsit oldotta bennünk a
feszültséget, amit a továbbtanulás miatt
éreztünk. Diáktársaim és saját nevemben is
mondhatom, hogy ilyen nevelőtanárok
segítségével önbizalommal és elhivatottsággal állunk a ránk váró feladatok és
nehézségek előtt.
GRUNNER NELLI
VÉGZŐS KOLLÉGISTA TANULÓ

,,Csebszalto” nyugdíjasklub évértékelő foglalkozás
Ahogy előzetesen munkatervünkben meghatároztuk, január 17-én visszatekintettünk
az elmúlt esztendő eseményeire. Büszkén
írhatom, hogy az előző évi feladatokat a
tagság teljesítette. A változatos programokban szerepelt környezetünk rendbetétele, a
közösség összekovácsolása, sportvetélkedő,
civil szervezetek és a városi rendezvények
elősegítése.
Az óvoda vezetésével kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a klubhelyiség és a
konyha kifestése után új sötétítő függönyöket kaptunk. A bejárat felfagyott,
balesetveszélyes burkolatához új járólapokat
vásároltak számunkra, amivel egy helyi
vállalkozó segítségével újjávarázsoltuk a
külső felületeket.
Az év farsangi összejövetellel kezdődött,
majd a nőnap a Natúrkertben, szalonnasütés
a szabadban, férfinap és a karácsonyvárónk,
amit zártkörűen a tagokkal rendeztünk.
Kirándulásainkat februárban egy kétnapos,
a Pápai Griff Hotel felkeresésével, júniusban
Szentendre, Visegrád, Esztergom körúttal,

novemberben Rádpuszta, Balatonboglár
meglátogatásával tettük emlékezetessé.
A ,,Csebszalto” nyugdíjasklub nevét a város
különböző rendezvényein Zitek Ferencné
vezetésével alakított főzőcsapatok tették
közismertté. Több első és második hellyel
büszkélkedhetünk. A Gombócfesztiválon
meghirdetett „Arany gombóc” díjat Kati a
saját készítésű virslis gombócával megnyerte, a zsűri első hellyel jutalmazta.
Szeptemberben a XV. szüreti felvonulást is
nagy sikerrel rendeztük, lovas barátaink
kitettek magukért, új fellépők megnyerésével színesítettük műsorunkat.
Az „Életet az Éveknek” Megyei Egyesülete
által Zircen rendezett rejtvényfejtő versenyen is sikerrel szerepeltünk, a dunántúli
úszóversenyen, amit Balatonfűzfőn a Balaton uszodában rendeztek, minden úszásnemben dobogós helyezést értünk el.
Külön kell szólnom asszonyaink munkájáról, akik az év folyamán különböző rendezvényeken – ahol vendéglátásról beszéltünk
– helytálltak pogácsával, süteményekkel.

Külön köszönet érte. A nyugdíjasklub
vezetését további négy tagom segíti. Sajnos
Volent Jánosné és Zitek Ferencné nem
tudnak tovább vezetőségi tagok maradni.
Ezt a tényt előzetesen bejelentették, így volt
lehetőség a tagokkal egyeztetni, ki vállalja el
ezt a nemes feladatot. Nyílt szavazással
Zitek Ferencet és Eszterhai Tamást teljes
egyetértésben a jelenlevő tagság megválasztotta. A lemondott vezetőségi tagoknak
megköszöntem a munkájukat, az újaknak
pedig eredményes tevékenységet kívántam.
A tagok közül Bencsik András kilépett,
Vitai Ferencné pedig egészségi állapotára
hivatkozva nem tud tovább tag maradni.
Egy új tagot, Maier Jánosné személyében
köszönthettünk.
A város vezetésével, civil szervezetekkel, a
társ klubok tagjaival ápolt jó kapcsolat révén
bízunk a további eredményes munkában, és
egy év múltán újra sikerekről tudok beszámolni.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Sikeres véradás Balatonfűzfőn
Az idei év első kiszállásos véradása január
17-én volt a Nitrokémia Véradó Egyesület
szervezésében.
Pongrácz István elnök tájékoztatója szerint
55 véradó és 6 első véradó adott vért, ezzel is
segítve a rászoruló embertársaikon.
Köszönöm nekik, hogy eljöttek és segítettek. Köszönöm támogatóinknak – Lajkó

Frigyes, Orosz Péter, gyártelepi Csemege
(Klári), Szatuna Kft. és Művelődési Központ –, hogy hozzájárultak a véradás utáni
regerenálódáshoz – zárta gondolatait az
elnök.
BÉRES ISTVÁNNÉ
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály 2014. február havi túraterve
Február 1. Mencshely–Kopasz-Csemfa–Szent György-hegy–Herendi
templomrom–Lencse-hegy–Szent Balázs-templomrom (mise)–
Szentantalfa kulcsosház
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km Szintkülönbség:
150 m
Túravezető: Risányi Mária
Február 7. Természetbarátok évzáró-évnyitó értekezlete
Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ, 15.00 óra
Február 15. Eplény–Álmos-hegy–Sípálya–Malom-völgy–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
Február 22. Balatonkenese, MÁV állomás–Balatonfűzfő, MÁV állomás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.20 óra
Fűzfőgyártelep alsó, Buszmegálló, indulás: 8.37 óra
Túravezető: Gyuricza László
Március 1. Farkasgyepű, Tanösvény–Pisztrángos-tó–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8–9 km
Túravezető: dr. Görbicz Lajosné

Fontos!
Mivel a menetrend és az időjárás nem mindig alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra vezetőjénél!
Tájékozódási lehetőség a Szakosztály honlapján:
www.termeszetjaras.gportal.hu

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629

Tisztelt Sporttársak!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák szakosztályunk működését.
FAK adószáma: 19899406-1-19

A XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthető közterületek átnevezése
A kormány hozott egy olyan döntést, hogy
„14. § (2) (…) közterület, illetve közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét,
amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.”
Így a balatonfűzfői testület is meghozta a
döntését, hogy a Fürst Sándor utca, Kállai
Éva utca, Kulich Gyula utca, Rózsa Ferenc
utca, Sallai Imre utca, Ságvári Endre utca,
Jankovics Lajos utca elnevezését megváltoztatja.
Ezt a döntést Váróczi Kálmánné alpolgármesterrel együtt nem támogattuk. Ennek
két oka volt: az egyik elvi, a másik gyakorlati.
Véleményem szerint jelenleg úgy tüntetik fel
ezeket az embereket, mintha bűnözők lennének, pedig akkor és abban a korban szabadságharcosok voltak, a fasizmus ellen küzdöttek. A történelem majd csak 30–40 év
múlva fogja ezeket az időszakokat elfogultság nélkül megítélni. Semmi olyat nem írt le

az Akadémia, ami azt mondaná, hogy ezeket az embereket el kellene ítélni. Nem Kun
Bélák voltak, akikhez a vörös terror köthető.
Emellett már előre látható az utcanév átíratással járó kellemetlenségek, a rengeteg utánajárás. (Az iratok átírása. Szolgáltatóknál,
bankoknál való módosítások. A GPS-kel
tájékozódó mentősök, tűzoltók, csomagküldő szolgáltatók, vendégek tanácstalansága...) Ez persze nem- csak elpocsékolt idővel,
de kiadással is jár.
Képviselőként egyetlen érintett utcalakóval
sem találkoztam, aki szerette volna, ha megváltozik az utcája neve.
Dr. Takács László jegyző kérdésemre közölte, hogy mi van abban az esetben, ha mégsem változtatja meg a testület ezeket az utcaneveket. Elmondta, hogy a kormányhivatalnak
vannak
bizonyos
eszközei.
Megbüntetheti a képviselő-testületet pénz
formájában, fegyelmi eljárást indíthat a polgármester ellen, rendeletet alkothat az
önkormányzat helyett, ha úgy ítéli meg,
hogy Balatonfűzfő városa mulasztásban
megnyilvánuló rendelet alkotási kötelezettségének elmaradása miatt törvénysértést
követ el.

Mivel érintett vagyok a Ságvári Endre utcával, körbejártam az utcánkat a vélemények
összegyűjtésére, és képviselőként egy megbeszélést kezdeményeztem a tobruki nyugdíjas-klubban a Sallai Imre, Fürst Sándor,
Kulich Gyula, Kállai Éva utca, Jankovics
Lajos utca lakóival. Ezúton is szeretném
megköszönni Benczéné Jánka Anikónak,
Gorza Istvánnak és Gyurkovics Ágnesnek a
segítségüket a javaslatok összeírásában, és
köszönöm a megjelent lakosoknak és azoknak, akik megkerestek, a bizalmat és az
építő jellegű hozzáállásukat!
Bár a névváltoztatással nem értenek egyet az
érintettek, de ha nincs mód a jelenlegi nevek
megtartására, akkor a 2014. 01. 14. tobruki
megbeszélésen az alábbi javaslatokkal éltek:
A Kulich Gyula utca lakosai egyöntetűen az
Aulich Lajos utcában szeretnének lakni,
mivel régebben is így hívták az utcájukat.
A Kállai Éva utcával kapcsolatban több
javaslat is elhangzott. Mivel a Kállai Éva utca
a Nagy László utcából nyílik, ezért felmerült
Ágh István (író) mint Nagy László testvére
neve, de mivel élő személyről nem lehet
utcát elnevezni, Nagy László feleségét,
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Szécsi Margitot ( József Attila-, és Radnóti
díjas költő) javasolták az utca lakói, végül
felhívtak, hogy mégis inkább Kállai Ferenc
(színművész) utca elnevezést támogatnák.
A Fürst Sándor és a Sallai Imre utca a
Szalmássy-telep két utcája, ezért javaslatként
elhangzott, hogy a Sallai Imre utca legyen
Szalma utca, a Fürst Sándor pedig Széna
utca, így egyből a Szalmássy-telep jutna eszébe mindenkinek.
A Fürst Sándor utcával kapcsolatban még
javaslatként elhangzott Juhász Gyula utca, a
Sallai Imre utcával kapcsolatban pedig Sallai
utca (Salla településnév után) és Csendes utca.
A Sallai Imre utcával kapcsolatban később
többen megkerestek. Elmondták, hogy felmerült ötletként még a Nap utca elnevezés,
illetve egy volt utcalakójuk emlékére Somlai
Márton utca is lehetne, aki tanácstagként
társadalmi munkában sokat tett a településért, és akit a Hazáért érdemrenddel is
kitüntettek.
A Ságvári Endre utca lakosai a Ságvári utcanevet támogatják.
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A testület által hozott döntésben még a
Jankovics Lajos és a Rózsa Ferenc szerepelt,
de Rózsa Ferenc utca nincs is Balatonfűzfőn,
a Jankovics Lajos utcával kapcsolatban pedig
a Magyar Tudományos Akadémia első állásfoglalása a következő volt:
Jankovich Ferenc: …A törvény értelmében
nem vett részt a „a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában”.
Majd 2014. 1. 20-án kaptam egy tájékoztatást a hivataltól, hogy az MTA küldött egy
új állásfoglalást, ami szerint „Jankovics
Lajos: A veszprémi direktórium tagjaként
hozzájárult önkényuralmi rendszer kiépítéséhez.”
Így a Jankovics Lajos utcai lakosokat kérem,
hogy adjanak javaslatokat új utcanévre!
A testületnek pedig javasolni fogom, hogy
vegye ki a döntéséből a Rózsa Ferenc utcát.
A megbeszélésen felmerült, hogy nem az
utca lakói tehetnek a közterület elnevezésének módosításáról, ezért nem lenne korrekt,
illetve sokan nem is tudnák kifizetni a névmódosításból felmerülő költségeket (pl.
hitel átírás közjegyzői költsége, vállalkozás
esetében a módosítási költségek).

Dr. Takács László jegyző elmondása szerint
az okmányokat ingyenesen fogják módosítani!
Kérem, jelezzék nekem, hogy milyen további költségek léphetnek még fel az utca átnevezésből kifolyólag! Én ezeket a véleményeket közvetíteni fogom a testületnek, és
ragaszkodni fogok hozzá, hogy az önkormányzat megtérítse ezeket a költségeket.
Kértem a jegyző urat, hogy az önkormányzat jelezze a szolgáltatóknak a változásokat,
hogy ne kelljen mindenkinek egyesével
átíratnia a számlákat (E.ON, DRV, Balkom,
Kábel Tv).
(A Magyar Tudományos Akadémiát minősíti, hogy Fürst Sándorhoz indoklásként
Ságvári Endre életét írták le, Jankovics Lajos
helyett pedig Jankovich Ferenc életútját
közölték.)
Amennyiben vannak még felmerülő javaslatok, kérdések, úgy nyugodtan keressenek
meg! Telefonszámom: +36-20/924-3179
Email címem: szanyisz@invitel.hu
SZANYI SZILVIA KÉPVISELŐ

Országjáró Irinyisek
Mint már korábban tájékoztattuk Kedves
Olvasóinkat, ebben a tanévben országjáró
projektet indított az Irinyi Iskola diákjai
részére. A tanév során hat jól szervezett utat
hirdet a gyermekek részére hétvégi napokon, melynek során hazánk két-két nevezetességét tekintik meg egy-egy meglepetéssel,
hogy közvetlen tapasztalatot szerezzenek, új
élményekkel, tudással gazdagodjanak.
Második utunk Győrbe vezetett, a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központba. Iskolánk
2012 novemberétől partneriskolája az
Európában is egyedülálló, tematikus tudományos játszóháznak. A Wankel-motor dugaty-

tyújára emlékeztető komplexum elsődlegesen
a járművekre és a közlekedésre, tágabb értelemben pedig a mozgásra, a mobilitásra koncentrál úgy, hogy testközelbe hozza a természet- és a műszaki tudományok érdekes oldalát.
Testközelből éreztük, mekkora hely van egy
Forma 1-es versenyautóban, teszteltük reflexeinket a közlekedési lámpáknál, megismertük a járművek működésének minden
fortélyát. A kisebbek kézműves foglalkozáson lufival működő autót barkácsoltak. A
háromórai látogatás után fájó szívvel
búcsúztunk a központtól, de kíváncsian
folytattuk utunkat Csesznek vára felé.
A várban megismertük a lovagok életét, a
vár izgalmas történetét.
Ez a kirándulás nagyon izgalmas, fordulatokban gazdag volt, a különleges intézmény
gondolkodásra ösztönözte diákjainkat, a
történelmi pillanatok felébresztették a
kíváncsiságukat és a kreativitásukat.
Harmadik utunk Etyekre vezetett, a filmes
csodák birodalmába. A Korda Filmpark
egyedülálló látványosság, Közép-KeletEurópa első filmes, interaktív látogatóköz-

pontja. A látogatás során megismertük
Korda Sándor páratlan filmes munkásságát.
Bepillantottunk a filmes kulisszatitkokba,
kipróbáltuk a filmkészítés legérdekesebb
technikáit, az egyszerű fizikai törvényszerűségeken alapuló optikai csalódásoktól a
filmbeli maszkok bonyolult művészetén át a
digitális utómunka komplex folyamatáig.
A stúdiótúra során rövid sétát tettünk New
York leghíresebb utcáján, de a középkori
Róma díszletvárost sem hagytuk ki.
Délután a Pákozdi Katonai Emlékparkot
vettük célba. Az elkészült 1848-as emlékhely
a szabadságharc első győztes csatájában hősiesen helytálló honvédekre és nemzetőrökre
emlékeztetett minket. A Magyar Békefenntartó emlékmű és a békefenntartó kiállítás a ma katonáinak áldozatvállalását mutatta be. A legnagyobb élményt a modern repülőgép-szimulátor kipróbálása nyújtotta, illetve a katonai emlékek vásárlása.
Várakozásteli izgalommal készülünk a tavaszi kirándulásokra.
HORVÁTH IRÉN
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VISSZATEKINTÉS KIMARADT ANYAGAINKRA
Adventi készülődés a Balatonfűzfői Kézműves Klubbal…
…avagy az első nyitott nap
Adventi készülődés alkalmából nyitott
műhelynapot szervezett a kézműves klub,
ahol a vállalkozó kedvűek természetes alapanyagokból adventi koszorúkat és asztali
díszeket készíthettek. A foglalkozást Ficsór
Mónika virágdekoratőr vezette. Az alapanyagokat mindenki saját magának hozta,
és a hasznos szakmai tanácsok mellett nagy-

szerű díszek születtek. A kis klubhelyiségben családias volt a hangulat, ezért most is
mindenkit arra bíztatunk, hogy figyelje hirdetéseinket, és látogasson el rendezvényeinkre. Ezeken az alkalmakon nemcsak
újabb élményekkel lehetünk gazdagabbak,
de közelebb kerülhetünk a művészetekhez,
miközben ismeretségeket és barátságokat is
köthetünk.

Figyelje hirdetéseinket és látogasson el rendezvényeinkre!
A kézműves klub tagjai ezúton kívánnak
mindenkinek békés, boldog karácsonyt és
sikerekben, egészségben gazdag új évet!
ÁRVAINÉ KARÁCSONY JULIANNA

Táncléptekben ünnepeltünk
2013. december 12-én délután tartotta a
Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub karácsonyi ünnepi műsorát a balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében.
Az eredeti tánccsoport 1976-ban alakult
Nike Tánccsoport néven, Pintér Tivadar
vezetésével.
Alapító tagjai helyi fiatalokból és a
Nitrokémia vállalat munkás fiataljaiból,
valamint szakmunkástanulókból állt össze.
Az első változás 1983-ban történt, mikor a
táncház mozgalom Magyarországon szinte
mindenhol a fénykorát élte.
Ebben az időben Molnár Jánosné Szegedi
Márta és Jenei István vette át a csoport vezetését, ahol a néptánc mellett megjelent a
nosztalgia tánc is.
A önálló civil szerveződések megerősödésével főleg a báli szezon került az előtérbe,
ahol kedvelt nosztalgiák, a palotás, angolkeringő, bécsi keringő, tangó volt a kedvelt
nyitótánc.
1986-ban országos versenyen ezüst minősítést kapott az együttes.

1992-ben indult egy újabb generációs váltás,
amikor az akkori Öveges József Szakközépiskola keretein belül megalakult a diák tánckör,
melyet Balogi András, később Kertész László
segítette, illetve a jelen időben László Gergely
nevelőtanár a tánckör egyik gondozója.
Sümegen megnyerték a „Nyitó táncok”
táncversenyét.
2004-ben franciaországi és 2005-ben lengyelországi meghívásnak eleget téve, ismét
szerepet kapott a népzene, a néptánc, ettől
kezdve a mai napig viseli a csoport a Fűzfő
Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub
nevet.
2006-ban megkapták a Balatonfűzfő
Kultúrájáért elismerést.
Ebben az évben ünnepelte a 30 éves jubileumát a csoport, amikor a tánccsoportnak új
vezetője Fenyvesi Ádámné Varga Judit lett.
Mint minden évben, idén is nagy munka,
sok idő és rengeteg kitartás és állt a karácsonyi ,,Táncléptekben a karácsony” című előadásukban.
Az első részben egy teljes néptánc csokrot láthattunk, melyben moldvai, kalocsai, rábakö-

zi, mezőségi, rimóci táncokat szerepeltettek.
A műsor második felét látványos elemekkel,
ír tánccal, élő tüzes fáklyákkal és a kimaradhatatlan Gyertyafénykeringő záró számukkal tették emlékezetessé.
A karácsonyi dalokat Gróf Kata Sarolt énekelte.
A tánccsoport köszönetét szeretné kifejezni
mindazoknak, akikkel együtt töltötték a
szép estét.
Külön köszönik volt kapcsolattartójuknak:
Kertész Lászlónak és feleségének, valamint
Farkas Sándornak és feleségének a támogatást és a sok szeretetet, amit kapnak.
BÓNA VERONIKA

Szeretettel karácsonyra…
Az Öveges iskola kollégiumának színjátszós diákjai, valamint a kollégium kórusa
2013. december 17-én Karácsonyváró
műsort adott a fűzfőgyártelepi TÁMASZ
Idősek Otthonában, december 18-án pedig
a veszprémi ÉLETÖRÖM Idősek
Otthonában idéztek karácsonyi hangulatot, adventi szép gondolatokat és dalokat
megszólaltatva. A műsor végén a két generáció közös éneklésére került sor. A

gyerekek szaloncukrot osztottak, az idősek
megvendégelték a diákokat. A kollégista
gyerekek műsorát mindkét helyen sokan
könnyes szemmel hallgatták, néhányan
hálából megölelgették a fiatalokat. Ezúton
is szeretnénk mindenkinek nagyon
kellemes ünnepeket kívánni!
KÖVÉCSNÉ TÖRZSÖK DÓRA
NEVELŐTANÁR
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Járok egy úton!
Az Öveges iskola kollégiumában ismét megszerveztük az M-Faktort, ami ebben az évben
december 5-én volt a Művelődési Központban. Az évek során mindig új és új dolgokkal rukkoltunk elő, de a mostani műsor
nagyon nagy feladat volt számunkra, hiszen
egy olyan ötlet jött szóba, ami eddig még egyszer sem. Most egy kollégiumi musicalt készítettünk. Nagy fába vágtuk a fejszénket ezzel a
darabbal. Pont úgy, ahogy a tavalyi évben,

most is számítottunk arra, hogy nevelőtanáraink megint benne lesznek a buliban, és hogy
velünk tartanak majd. Persze kétszer sem kellet
kérni őket. Ez a musical a koleszos diákok
életéről szólt. A reggeli ébredésről, a tankörökről, a szerelemről, a szabadságról és a viszályokról, na meg persze a végén a nagy kibékülésről.
Pont ezért lett a darab címe, hogy „Járok egy
úton”, mivel minden diák a saját útját járja itt,
mindenki másképp, mert nem kell, hogy egy-

formák legyünk. Énekkel és tánccal varázsoltuk fel a színpadra a diákok hétköznapjait. Az
énekeket Gróf Kata Sarolt tanította meg az
énekeseknek. A dalokat úgy válogattuk össze,
hogy ismert slágerek és pörgős zenék legyenek,
hiszen a diákok élete sem unalmas. A zenékre a
koreográfiát együtt találtuk ki Horváth
Bencével és a táncosokkal. A próbák nagyon jó
hangulatban teltek, melyek során még jobb
barátokká kovácsolódtunk össze. Hihetetlen
jó volt, hogy egy színpadon szórakoztatták a
közönséget nemcsak a kilencedikes tanulók,
hanem még a technikus kollégisták is. Talán
még sosem volt olyan, hogy a diákok ekkorra
feladatba vágtak volna bele saját ötletek alapján. Úgy gondolom, megérte, hiszen mindenki nagyon jól érezte magát. Véleményem szerint a szülőknek, a barátoknak, a nevelőtanárainknak és minden nézőnek nagyon tetszett a
műsorunk, hiszen tényleg a vidámságról és a
boldogságról szólt.
KÖVESSY NÓRA

Fotó: Máhl Szabolcs

KOLLÉGISTA TANULÓ

Boldog ünnepeket, boldog új évet BS Fűzfő!
Fűzfőn születtem, itt töltöttem gyermekkoromat, és ma is fűzfőinek vallom magam, bár
40 éve nem élek itt.
Édesanyámmal történt méltánytalan
bánásmód késztetett arra, hogy megírjam a
cikket.
1962-ben költöztünk a kikötőbe, egy rendkívül egyszerű kis gondnoki lakásba, egy
tágas, nívósabb tanácsi bérlakást adtunk
cserelakásként. Édesanyám a fűzfői Nitrokémia Vállalat gondnoki állását fogadta el
mint 4 gyereket nevelő, taníttató, így nagycsaládot összetartó fiatalasszony, aki korán
lerokkantott édesapám támasza is volt.
Kivételes intelligenciával megáldott, sokoldalúan tájékozott asszony, aki az egyszerű
emberektől a magasan képzett emberekig
mindenkivel megtalálta a hangot, mindenkit szívesen látott vendégül otthonunkban.
A lakás 2 szoba, előszoba, konyha, kamra,
fürdőszoba helyiségekből áll. Fűtése vegyes
tüzelésű kályhával oldható meg, kivéve a
konyhát, a fürdőt és az előszobát, ahol szükség esetén hősugárzót lehet csak használni.
A lakást évtizedekkel ezelőtt (kb. 60–70
éve) egy hajótároló hangár végéből leválasztva alakították ki, melyről a közelmúltban

derült ki, hogy emiatt a Földhivatalnál, mint
lakás nincs feltüntetve. Egyszerű kialakítású, korszerűnek nem nevezhető, anyánk
mégis ragaszkodik hozzá, mert itt élte le
az élete nagy részét.
A Nitrokémia természetesen munkabéréből
levonta a lakbért és a világítás költségeit.
A kikötő területét a sportlétesítményekkel
együtt eladta a Nitrokémia Zrt., a Nitrokémia 2000 Kft.-nek. Ekkor édesanyám
nyugdíjasként a Vitorlázó Egyesületnél volt
munkaviszonyban 82 éves koráig. Beszedte
és számlázta a hajótárolási díjakat, bonyolította a telefonos és személyes megkereséseket, és felügyelte a telep vagyonát éjjelnappal. Jelezte, ha valaki viharba keveredett, és nem tért vissza a kikötőbe.
Segítséget kért telefonon, ha emberélet vagy
hajó került veszélybe a vihar miatt. Amíg
bírta fizikailag, mosta és vasalta a szállodarész ágyneműit, és felügyelte a szállodai szobák takarítását. Ezért az egyesület és a kft.
lakbért nem kért a gondnoki lakásért, a
teendők ellátásáért minimális munkabért
ugyan kapott, de az ottlakást leszámították.
A Nitrokémia 2000 Kft. ellen csődeljárás
indult. Ekkor a felszámoló biztos látoga-

tást tett édesanyámnál, és tájékoztatta,
hogy eladó lesz a kikötő a csődhelyzet
miatt. Akkor anyám megkérdezte, hogy
vele mi lesz. A felszámoló biztos azt mondta, hogy „maga itt marad nyugodtan, amíg
csak él!”(Valószínűleg kora miatt már nem
szántak számára sok évet!)
Ezután megvásárolta a CIB Banktól egy
budapesti ingatlan befektető cégcsoport a
sporttelepet – belőlük lett később a BS
Fűzfő Kft. –, amely úgy gondolta, hogy
joga van ahhoz, hogy megkeserítse 88
éves édesanyám napjait.
Arról sajnos nem tudok, hogy a lakásban élő
gondnok – mármint édesanyánk –, szerepelt-e az átvett „ingóságok listáján”. Állítólag nem tudtak arról, hogy lakik valaki az
ingatlanban. Elképzelhető, hogy a 45 éve
ott lakó, állandó lakhellyel bejelentett,
82 éves koráig dolgozó asszony inkognitóban marad?
Nem kellett volna vételre felajánlani ezt a
lakást a bentlakónak? Tudtommal elővételi
joga volt a Nitrokémia dolgozóinak a vállalati lakásokra, amelyben laktak. Mivel az
ingatlan-nyilvántartásban lakásként nem
jegyezték be, ez nem jöhetett szóba. Ettől
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függetlenül a vállalatnál gondnoki lakásként
tartották nyilván. A követelést behajtó
banknak és a követelést megvásárlónak is
tudnia kellett, hogy az ingatlan nem
lakatlan.
Édesanyám 2012. augusztus 8-án a lakásban
elesett és súlyos tomporcsonttöréssel kórházba került. Október 3-án hozta haza a
mentő a kórházból, és mivel még ápolásra
szorult, nővérem és fia ápolja balatonfűzfői lakásukban. Itt elég szűkös a hely, mert
a lakás fele a nővérem tulajdona, a másik
felében a fia lakik.
A nyári hónapokra már szépen haladt a gyógyulása, és szeretett volna hazamenni a
saját otthonába, de sajnos azt tapasztaltuk,
hogy a vizet a kikötői lakásban elzárták.
Kérdésemre, hogy mikor állítják helyre, azt
a választ kaptam, hogy nagyobb felújításra
van szükség.
A kialakult helyzet miatt sajnos nem ápolhattuk otthon anyánkat, akinek a megszokott környezetből való kiszakadás komoly
traumát okozott lelkileg is.
Augusztusban ismét megszédült és elesett,
szerencsére újabb törést nem szenvedett, de
jelenleg fekvőbeteg és gyógytornász jár
hozzá heti két alkalommal. Felépülésére
van remény, és nagyon vágyik vissza saját,
megszokott kis otthonába. Szeptemberben kapott egy levelet a BS Fűzfő Kft.
ügyvezetőjétől, mely szerint anyámat az új
tulajdonos szívességi lakáshasználónak
tekinti, és úgy látja, megoldott a lakásgondja. A lakásban talált személyes tárgyait gondosan raktározzák, és kérésére a helyszínen kiadják.
Októberben kérte, hogy a téli ruháit vigyük
el neki, de a lakásába nem tudtunk bemenni,

mert valaki a bezárt ajtót kinyitotta, és a
zárat lecserélte. A lakás kulcsát (mint utólag megtudtuk) a portán helyezték el.
Ekkor már folyamatban volt egy birtokvédelmi ügye a Balatonfűzfői Önkormányzatnál. Időközben a kikötői lakást
ismeretlenek kipakolták és az összes ingóságot egy lerobbant raktárba hordták, és
olyan „gondosan raktározzák”, hogy már
minden megszívta magát vízzel. A kipakolt
tárgyakról sem jegyzék nem készült, sem
hatósági tanú nem volt jelen, mint azt
utóbb a kikötő vezetőjétől, Takács Jánostól
megtudtuk. Azt sem tudjuk, hogy az értékei
megvannak-e, mert édesanyám állapotára
való tekintettel még nem közöltük vele,
hogy lakását feltörték.
2013. november 20-án kelt önkormányzati határozat a birtokvédelmi kérelemnek
helyt adott, mely szerint a BS Fűzfő állítsa vissza az eredeti állapotot. November
25-én azt tapasztaltuk, hogy nemhogy az
eredeti állapotot nem állították helyre,
hanem még a nyílászárókat is megrongálták, a bejárati ajtót, az ablakokat leszerelték. A szomorú az, hogy ebben közreműködtek a kft. alkalmazásában álló fűzfői
sporttársak, akik az idegen gátlástalan
parancsait teljesítették.
A birtokvédelmi eljárásban Takács János azt
nyilatkozta, hogy a lakás eredeti állapota
visszaállítható, ehhez képest a határozat kézhezvételekor megrongálták a nyílászárókat.
Mit ér a törvény, ha ez a kft. törvényen kívülinek képzeli magát!?
Az Istenfélő embereknek nincs szükségük
törvényi szabályozásra ahhoz, hogy tisztelettel és méltósággal bánjanak az idős
emberekkel. Egyszer mindenki megöreg-
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szik, elhagyja ereje és ápolásra szorul majd,
még az új tulajdonos is! Mindannyian egy
irányba tartunk, nem élünk örökké.
Édesanyámnak ők nem szántak ilyen szép
kort, ezért keserítik meg életünket. Pedig
mi teherbírók vagyunk, és nem akarjuk elveszíteni a nagycsalád szép perceit, hiszen
anyánk tízedik dédunokáját várja a nyárra!
Hál istennek optimistán, tiszta értelemmel
viszonyul az élethez. Nem idősek otthonában, hanem családi körben tölti a karácsonyt. Mint miden idős ember, visszavágyik megszokott tárgyai közé, melyet egy
életen át megszerzett, és nem pénzügyi
manipulációval, hanem munkával. A mi
örökségünk az, amit neveltetésünkkel
kaptunk, és ami az édesanyánkkal elbánó
embereknek sohasem lesz sajátja!
Ennyi a történet, amit Márai Sándor idézettel fejezek be:
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és
emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok
néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal: tehát
az ünnepivel”
A BS Fűzfő Kft. ügyvezetőjéből, tagjaiból
és támogatóiból csak az emberi, a jóindulat és az udvariasság hiányzott esetünkben!
Boldog ünnepeket, boldog új évet kívánok
BS Fűzfő Kft.!
Ez szép munka volt!

RÁCZ KATALIN

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk Erzsi néninek és családjának!
Társaságunk, a BS Fűzfő Kft. 2008. decembertől tulajdonosa a volt Nitrokémia kikötőnek.
A kikötő átvételekor ismerkedtünk meg Erzsi
nénivel, aki élete aktív korában előbb a kommunista MSZMP helyi párttitkára volt,
majd a rendszerváltás utáni években a kikötő
gondnoki feladatait látta el. Férjével a kikötőben lakott egy ideiglenesen kialakított lakásban a hangár mellett. Mivel a lakás nem felelt
meg a követelményeknek, hivatalosan a földhivatalban nem is lehetett lakásként bejegyeztetni.

Bár a korábban felszámolásra került
Nitrokémiával több évtizedes kapcsolata volt
Erzsi néninek, a BS Fűzfő Kft.-vel már hivatalos kapcsolata nem volt, mégis mindenki
jóindulatát élvezte.
Erzsi néni 2012. augusztus hónapig lakott
háborítatlanul a ,,lakásban”. Bérleti díjat,
víz, szennyvíz és szemétszállítási díjat nem
kellett fizetnie. Egyszer még egy garzonlakást
is felajánlottunk neki, melyet nagy sajnálatunkra nem fogadott el.
2012. augusztus 8-án történt balesete után
Erzsi nénit lánya és unokája a saját lakásuk-

ba költöztették, ahol azóta is ápolják, gondozzák. 2012 őszén a gondozását ellátó lánya
arról értesített bennünket szóban, hogy az ő
lakásuk sokkal kényelmesebb körülményeket
biztosít Erzsi néni ápolására, és többé nem is
tervezik a kikötőbe történő visszaköltözését.
2013 nyarán, egy évvel azután, hogy Erzsi
nénit elköltöztették családtagjai, levélben kértük tőlük a lakás kiürítését annak érdekében,
hogy azt birtokba tudjuk venni, és a kikötő
dolgozói öltözőként tudják használni.
Levelünkre meglepetésünkre nem Erzsi néni
vagy a lánya, hanem egy ismert budapesti
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ügyvédi iroda válaszolt. Erzsi nénivel azóta
sem sikerült beszélnünk, pedig ő lett volna az,
aki hitelesen tudott volna nyilatkozni szándékai felől.
Ezt követően szeptemberben kénytelenek voltunk hivatalos levélben értesíteni Erzsi nénit,
aki végig hallgatott, hogy az addig általunk
szívességből fenntartott, ingyenes ott lakását
az ideiglenes lakásban megszűntnek tekintjük, az ingóságait pedig elraktároztuk.
A birtokvédelmet megint csak nem Erzsi néni
kérte, hanem az ő meghatalmazása alapján a
pesti ügyvédek. A jegyző határozata alapján

Erzsi néninek jogában állt volna visszaköltözni, de ő egyszer sem jelentkezett nálunk. Nem
értjük, hogyan lehet az, hogy Erzsi néni sürgős birtokvédelmet kért, kapott, mégsem
jelentkezett.
Mindenképpen szeretnénk leszögezni, hogy
jogszerűen jártunk el Erzsi nénivel szemben.
Csak akkor kezdeményeztük a birtokbavételt, amikor Erzsi néni már több mint egy
éve nem jelentkezett. Meddig kellett volna
várnunk? Hiszen nem bérlőként lakott a
kikötőben és nem is egy mai elvárásoknak
megfelelő ideiglenes lakhelyen. Még örültünk
is, hogy családja végre gondjaiba veszi az

ellátásra szoruló, idős Erzsi nénit, mert a
kikötői elhelyezés méltatlan körülményeket
jelentett neki.
Zárszó: amikor Erzsi néni családtagjai jelezték felénk, hogy lezárják az ügyet, ha bizonyos
összeget hajlandók lennénk fizetni Erzsi néninek, akkor bizony megcsóváltuk a fejünket és
összenéztünk, vajon miért is fontos Erzsi néni
lakhatása egyeseknek? De ez legyen az ő lelkiismeretük problémája…
ÜDVÖZLETTEL :
BS FŰZFŐ KFT.

Balatonfűzfő főbb időjárási jellemzői 2013. évben
Hónap

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.

t. max. °C

12,9

10,5

17,3

28,6

28,8

35,6

37,9

38,9

27,8

24,4

20,7

13,4

–

t. min. °C

-9,9

-4,9

-7,7

-1,1

7,1

9,9

10,4

11,3

4,9

-1,8

-4,5

-6,6

–

Fagyos nap

11

10

12

1

–

–

–

–

–

2

4

14

54

Téli nap

4

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

6

Nyári nap

–

–

–

6

8

7

16

8

6

–

–

–

51

Hőség nap

–

–

–

–

–

8

15

14

–

–

–

–

37

Csapadék mm.

93

93

104

26

102

44

21

30

35

26

112

11

697

Csap. nap

10

9

9

2

9

4

2

5

5

4

7

3

69

Hótakart táj nap

16

8

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

31

Fagyos nap: t min. <0 °C, Téli nap: t max. <0 °C, Nyári nap: t max. >25 °C, Hőségnap: t max. >30 °C

Éves összehasonlító adatok!
Év

t max. °C

t min. °C

Fagyos nap

Téli nap

Nyári nap

Hőség nap

Csapadék
mm.

Csap. nap

Hótakart táj
nap

2010.
2011.
2012.
2013.

36,2
36,4
38,9
38,9

-15,4
-8,7
-14,5
-9,9

64
75
46
54

22
17
17
6

48
70
55
51

26
35
51
37

998
325
438
697

90
49
64
69

53
–
16
31

Fagyos nap: t min. <0 °C, Téli nap: t max. <0 °C, Nyári nap: t max. >25 °C, Hőségnap: t max. >30 °C
Egyéb: 2012/2013 telén a Balatonon csak keskeny part menti eljegesedés volt, teljes befagyás nem.
Tekintettel a globális felmelegedésre a hőségnapokon belül, célszerű külön megadni a forró (+35 °C feletti) napok számát:

Forró napok Balatonfűzfőn 2013-ban
június
1

július
10

Az adatokat mérte és a táblázatokat készítette: Gyuricza László

augusztus
7

összesen
18
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ELISMERÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Balatonfűzfő Kultúrájáért – Bendicsek Réka
Bendicsek Réka Balatonfűzfőn született, itt járt iskolába és házasságkötéséig itt lakott. Elhivatott zenész, már 8 éves kora óta citerázik.
A gyermekeit is a zene szeretetére neveli. Meghatározó egyénisége
Balatonfűzfő kulturális életének. 2009 óta a Balaton Dalkör művészeti vezetője. Életének része a népzenei kultúra.
Folyamatos munkával kutatja és szerzi be az autentikus és ismeretlen
dalokat, melyeket a Dalkörnek is megtanít. Vezetése alatt a Dalkör
számos elismerésben részesült. Megyei szinten is megállják helyüket
az „Életet az éveknek” rendezvényein.
Alapos felkészítő munkájának köszönhetően 2012 őszén az országos
gálán képviselhették Veszprém megyét, ezzel is öregbítve településünk hírnevét.

Fotó: Pászti György

A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége gratulál az elismeréshez.

A város fotósa – a fotós városa®
Ambrus Norbert
Budapesten született 1972-ben. Balatonfűzfőhöz 1978 óta kötődik,
2008 óta Fűzfő családja otthona. Első fényképezőgépét 12 évesen
kapta szüleitől. A fényképezés sokáig csak hobbi volt az életében.
28 évesen a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdett komolyabban foglalkozni a fotózással. Ekkor még filmes tükörreflexes
Nikonnal dolgozott, a márkához az óta is hű maradt.
A fotózás több speciális ágával is megismerkedett. Mindig érdekelte,
hogy hogyan lehet a digitális technika lehetőségeit kihasználva még
érdekesebbé, látványosabbá, használhatóbbá tenni egy fotót. Az
utóbbi években túlnyomó részt portrékat, családi fotókat, portfoliókat illetve egy neves hazai kozmetikai cégnek promóciós anyagot
fotózott. Szeret kísérletezni, új felvételi technikákat kipróbálni, és
munkája során alkalmazni. Szeret fényképezni.

tékát kínálja a fotós témáknak. Ezeket az eseményeket szereti a megszokottól eltérő, érdekes, különleges nézőpontból megörökíteni.
Szereti, ha a fotói a történések dokumentálásán túl, azok hangulatát
is megőrzik és újra és újra átélhetőn átadják a nézőinek.
Őszinte örömmel gratulálunk, hogy a Város fotósa – a fotós városa díjat második alkalommal Ambrus Norbert vette át Balatonfűzfőn.

Fotó: Pászti György

Tudását külföldi szemináriumokon, internetes workshopokon
igyekszik naprakészen tartani.
A fotózást az összetettsége miatt szereti. Egy jó kép elkészítéséhez,
egy igen bonyolult készüléket kell pontosan kezelni. A kompozíció
esztétikai igényességet kíván. Az utómunkálatok során pedig a számítástechnika kerül előtérbe. Mára már lételeme és hivatása lett a
fotózás, bárhol jár, muszáj fényképeznie.
Így természetesen, a város életét is rendszeresen dokumentálja.
Marci fia az Irinyi fúvós- zenekarában játszik. A zenekar, a fellépések és egyéb városi rendezvények, események kimeríthetetlen válasz-

A díjat meghirdető Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége megköszöni a pályázaton résztvevőknek – Szekeres Péter, Papp Julianna, Vágfalvi Kata,
Szabó Lajos – értékes munkáját, érdekes fotóit.
Köszönjük, hogy ezzel is gyarapították archívumunkat.
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Farsangi fánk
Hozzávalók: 500 g liszt, 200 ml tej, 40 g élesztő, 50 g porcukor,
60 g olvasztott Rama, 5 db tojássárga
Sütéshez: olaj
Töltelékhez: baracklekvár, porcukor
Elkészítés: A lisztet egy edénybe tesszük. A langyos tejet, a porcukrot és az élesztőt pedig egy másik edénybe kimérjük, majd hagyjuk
15 percig pihenni, hogy felfusson. A lisztre öntsük rá az élesztős
tejet, az olvasztott Ramát és a tojások sárgáját. Egy fakanállal keverjük össze a tésztát, majd az asztalra kitéve addig gyúrjuk, amíg teljesen sima nem lesz. Az így kapott tésztát tegyük vissza a tálba, takarjuk le és meleg helyre téve kelesszük a duplájára, kb. 30–60 perc

alatt. Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújtsuk ujjnyi vastagságúra és egy 6 cm átmérőjű kiszúróval szaggassuk ki a fánkokat. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra kinyújtjuk és kiszaggatjuk. A fánkokat 10 percig pihentessük. Most a fánkok közepét ujjunkkal elvékonyítjuk. Kis adagokban kisütjük őket a forró olajban. Az első oldalukat 2–3 percig sütjük, – itt az idő persze nem mérvadó, ha gyorsabban pirul, lehet kevesebb idő is elég –, majd megfordítjuk őket és
további 1–2 percig sütjük. Ami nagyon lényeges: a sütést úgy kezdjük, hogy a fánknak az az oldala legyen alul, amelyiken a lyuk van, a
második lényeges dolog, hogy ezt a lyukas felét, fedővel lefedve
süssük, ettől lesz szép szalagos a fánk. Mikor megfordítjuk őket a
másik oldalukra, akkor már fedő nélkül süssük készre a fánkokat.
forrás: http://www.sutigyar.hu/recept/farsangi_fank_11

Februári rejtvény
A januári keresztrejtvény helyes megfejtése:
Megérte ezt az évet is.
Megérte a magyar haza.
(Petőfi Sándor: Újév napján)
Könyvet nyert: Molnárné Gombos Anna és
Kelemen Sándorné balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Február havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2014. február 20.
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.
IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)
Felelős kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet
Főszerkesztő: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztők: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén • Külső munkatársak: Sebestyén-Tóth Orsolya

Lapzárta: minden hónap 20-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4.
Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISSN: 1587-2483
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Finom bólé gyerekeknek
Hozzávalók: 1 ananászkonzerv, 1 üveg magozott meggybefőtt, 1 üveg hámozott őszibarack befőtt, 1 narancs, 1 alma, 1 liter szénsavas szőlőlé.
Elkészítés: A gyümölcsöket feldaraboljuk és a befőttek levével együtt egy nagyobb üvegvagy porcelántálba rakjuk. Hűtőszekrényben lehűtjük, a zsúr kezdete előtt hozzáöntjük a
szőlőlevet. Széles szájú, mély poharakban kínáljuk.
forrás: http://listamania.hu/bongeszes/lista/farsangi-falatok-gyerekeknek/finom-bole/
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AKCIÓ!
Február hónapban minden
10% kedvezménnyel kapható a
Jókai utcai VIRÁGBOLTBAN!
Kínálatból: koszorúk, sírcsokrok
vágott- és cserepes virág
ajándéktárgyak
Nyitva tartás:
H–P: 8–17
Szo: 8–12

Hirdessen 2014-ben
Ön is a Balatonfűzfői
Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en
a fuzfohirlap@gmail.com vagy
telefonon: 06-20/925-4515

Általános iskolások
korrepetálását vállalom nagy
gyakorlattal, akár angol
nyelvbõl is.
Kérésre házhoz megyek.
Telefon: 06-20/452-2572

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: 8.00–18.00 óráig,
V: 10.00–18.00

KEZDJE AZ ÚJ ÉVET MAGABIZTOS
MOSOLLYAL!
Eddig halogatta a fogászati kezelését, mert félt tõle?
Kérjen altatást (szedálást) kezelése mellé, és az garantáltan fájdalommentes lesz!
Évnyitó akciónk keretein belül 20% kedvezménnyel adjuk a szedálást a fogászati
kezeléshez, azaz 25 ezer Ft helyett 20 ezer Ft/óra.
Porcelán koronák és foghúzások szintén 20% kedvezménnyel.
A kedvezmény igénybevételéhez hozza magával ezt a kupont.
Érvényes 2014. febr. 28-ig.
Lépjen most, kérjen idõpontot a 06-88/574-865 telefonszámon!
Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.
www.globedental.hu

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
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VISSZATEKINTÉS A KARÁCSONYI PROGRAMOKRA
Táncléptekben a karácsony
Fotók: Szekeres Péter

Adventi készülődés és karácsonyi vásár

Fotók: Árvai László

Esztergályos Cecília

