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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
október havi programja

Október 3. 17 óra Helyi tehetségek a Zene
Világnapján
– Közreműködik: Baksa Kata – ének, Nagy
Gergely – gitár, Kövécs Dániel – zongora,
Varga Áron – zongora 
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem

Október 6. 15 óra Emlékezés az Aradi vérta-
núkra
– az Ökumenikus Kápolnáért Alapítvány és
a Művelődési Központ közös szervezésében
Közreműködnek az Irinyi Iskola tanulói és az
Ifjúsági Fúvószenekar
Helyszín: Tobruki Harangláb (Kulich Gy. u.)

Október 6. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 7. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 7. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjas-
klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 14. 16 óra ,,Életet az Éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 15–17. Országos Könyvtári Napok
a balatonfűzfői Városi Könyvtárban

Október 15. 15 óra ,,Múltunkban a jövőnk”
– ismerkedés a helyi értékekkel
Előadó: Gerendás Lajos, a Helyi Értéktár
Bizottság tagja
Október 16. 15 óra Családi kézműves játszóház
Október 17. 10 óra ,,Kincsünk a gyermek”
– A tudatos egészséges életmódra nevelés
fontossága
Előadó: Tölgyes Beáta, területi védőnő
11 óra ,,Lássunk tisztán!”
– Előadások és egészségügyi szűrések
Előadó: Reider József optikus
15 óra Mesedélután
– ,,Kedvenc könyveim” – a gyerekek ajánlásával

Október 16. 15.30 óra Szivárvány nap
– az óvodások vidám műsora
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem

Október 17. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– Férfinap
Helyszín: Natúrkert vendéglő

Október 17. 16 óra Újszülöttek köszöntése
– a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete szervezésében
Jelentkezés: 2014. október 15-ig Király
Anitánál a 06-30/524-8709 telefonszámon
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Október 17. 9–16 óra Véradás
– a Nitrokémia Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 20. 15 óra Pedagógus nyugdíjas-
klub
– a 2015. évi munkaterv összeállítása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 23. 11 óra Ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalom tiszteletére
– Ünnepi köszöntőt mond Balatonfűzfő
város polgármestere
Helyszín: az 56-os áldozatok emléktere (az
Országzászlónál)
(Rossz idő esetén: Művelődési Központ szín-
házterem)

Október 27. 15 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 27. 17 óra Járási egyéni ulti baj-
nokság
– Nevezés: október 24-ig személyesen az
intézményben vagy a 88/451-056-os tele-
fonszámon. Nevezési díj: 300 Ft
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

A helyszín és időpont változtatás jogát
fenn tartjuk!

Szeretettel köszöntjük városunk 5 újszülöttjét, név szerint
Boros Esztert, Juhász Dorinát, Kovács Levente Gábort, Kurucz Petrát, Faludi Emmát.

Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 13 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2014. augusztusi
lapzártától a 2014. szeptemberi lapzártáig:

A negyvennyolcadik hónap a városházán
Az önkormányzat értékesítette az iparterü-
leten lévő ingatlanját 12 millió Ft-ért.  A
már többször meghirdetett ingatlant vállal-
kozás telephelyéül vették meg. 10–12 mun-
kahely teremtődhet, az önkormányzat folya-
matos bevételre tesz szert építményadó,

ipar űzési adó formájában, mentesül az
ingat lan karbantartásának terhe alól. A vá -
sárló ráadásul csak áprilisban kívánja birtok-
ba venni, így a benne lévő ingóságainkat
nem kell azonnal máshová költöztetnünk.
Az elágazóban lévő autókereskedés fog

kialakítani benne karosszériajavító, fényező
műhelyt az egyik felében, a másikban ipari
berendezések javítását, később majd ezek
gyártását végzik.
A szombat mozgalmassá sikeredett.  Az idő-
járási viszonyok miatt több program egybe
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esett, így nehéz volt az egyeztetés. A stran-
don rengeteg boldog kutya, csupa mosoly-
gós ember, serénykedő szervezők várták a 2.
Falkastrand megnyitását. Mert a kutya és az
ember összetartoznak, mert kutya nélkül
lehet élni, de nem érdemes. Az igazi gazda
nem kutyát tart, hanem kutyával él együtt.
És ez így igaz. Somogyi Jóska bácsi mesélte,
hogy nekik is olyan foxijuk volt, mint most
nekünk. Mikor kórházba vitte a mentő,
kiszökött, s loholt a mentő után. Csak pár
nap múlva találtak rá valahol Litér határá -
ban teljesen kimerülten, lefogyva, s hozták
haza. Mindenki tudna mesélni a kutyák
hűségéről, ragaszkodásáról. Mikor rossz
értelemben, elítélően arról beszélnek sokan,
hogy az ember elállatiasodott, akkor ezt meg
kell cáfolnom. Sajnos nem vesz példát az
ember az állatokról. Ők csak a táplálékuk
megszerzésért ölnek, nem hatalomvágyból,
nem halmoznak fel a zsákmányból annyit,
ami még a dédunokáiknak is sok lenne, s
nem hivalkodnak az odújukkal, nem készí-

tenek olyan palotát, amiben a pörgő kacsa-
láb is beleroskadna. Öröm volt látni a sok
önfeledten rohangászó, játszadozó tappan-
csosokat, a rájuk büszkén figyelő, de mindig
óvó gazdijaikat. Tartalmas program várta a
látogatókat. Úszóverseny, szépségverseny,
IQ teszt, ügyességi feladatok, kutyaiskola
bemutató, kirakodóvásár. A szervezők kitet-
tek magukért. A résztvevők közül sokan az
ország távoli helyeiről autóztak ide, mert
kevés helyen lehetnek a strandon együtt a
gazdikkal. Elnézést kérek azoktól, akik nem
akartak belépőt fizetni a rendezvényre, így
nem tudtak most bejutni a már közparkként
működő strandra. A szervezők egész napra
kibérelték a rendezvényre a strandot, meg-
toldva a nyári bevételt. Talán belátják ők is,
hogy mindig arról beszélünk, hogyan kelle-
ne kihasználni a szezon utót. Hát így. S nem
lett baja a gyepnek, bokornak, semminek.  A
kutyák gazdáinál volt tasak, s az elpottyan-
tott kutyagumi azonnal a gyűjtőben végezte.
Siker volt, s már a jövőt terveztük a program
zárása után. 
A strandon lévő eszközök átadása is ekkor
történt meg. Talán a sors akarta, hogy éppen
aznap kerüljön hivatalosan a mozgássérült
bejáró átadásra, amikor a Fogyatékkal élők
XX. országos kulturális fesztiválja zajlott a
városban. Az itt szereplő művészek maguk a
csodák. Nem tudom meghatottság nélkül
nézni a produkciójukat. Örömmel, büszke-
séggel köszöntöttem a rendezvény megál-
modóját, alapítóját, Hegedűs Józsefnét,
Julikát.  
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény
sok érdeklődőt vonzott. Csak bízom benne,
hogy bővülő kínálattal a jövőben még több
érdeklődőt sikerül megszólítani.
Szintén szombatra maradt a FAK hazai
meccse, amelynek eredményét csak hírből
tudom. Sok kihagyott helyzet után 1:1-es
döntetlen született. Szeretek meccsre járni.
Jó találkozni az ismerősökkel, beszélgetni
erről, arról, a szotyi meg a töki jól kicsípi a

nyelvünket, és ha jól is játszunk, akkor a hab
a tortán. Sok sikert az első osztályban, no,
még csak a megyebajnokságban.
Az Irinyi Iskola udvarán hamarosan elkészül
a műfüves pálya, megújul az udvar.
Hozzájárulhat a sport sikerekhez, a helyi
sportegyesületek munkáját is segítheti.  Az
iskola kapcsán a testület vizsgálni fogja az
informatikai fejlesztés finanszírozhatóságát.
Bár az önkormányzat nem fenntartója, csak
üzemeltetője az intézménynek, de az álla-
mot képviselő intézményfenntartó közlése
szerint minden beszerzés, fejlesztés az
önkormányzatra hárul. Nem szeretném, ha
ebben a ,,Kinek mi a dolga?” vitában éppen
a tanulók lennének a vesztesek. Az elavult
informatikai eszközökkel nem lehet már
dolgozni. Be kell szerezni az újat, aztán
vitázzunk, hogy kinek a dolga a finanszíro-
zása. Ne a technikai felszereltségen múljon a
gyerekek fejlődése.
A parti sétány és kerékpárút pályázatai beér-
keztek, de az eljárásnak ebben a szakaszában
ennél többet nem tudok nyilvánosságra
hozni, mert a törvény így rendelkezik.
A negyvennyolcadik hónappal elköszönök.
Azzal a szándékkal vettem át Kerényi László
balatonalmádi polgármester úrtól az ő enge-
délyével ezt a megoldást, hogy ne csak felso-
rolás szerűen számoljak be a hónap történé-
seiről, hanem bele szőjem érzéseimet, gon-
dolataimat is. Hogy sikerült-e, azt eldönti az
olvasó.
Nem a megszokott KT-KÁVÉ időponttal,
helyszínnel zárom a sorokat. Ennek léte,
időpontja, helyszíne még nem tudott. 
Azzal zárom az írásomat, hogy megköszön-
jek minden kritikát, minden észrevételt,
minden támogatást, minden közösségért
kifejtett munkát. Köszönöm, hogy hónapo-
kon keresztül elolvasták az írásaimat, pozitív
visszajelzéseivel megerősítettek abban, hogy
helye volt az újságban.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az előző
lapzárta óta 2014. augusztus 27-én és szeptember 16-án tartotta
soron következő ülését. Az ülésen született döntések a teljesség igé-
nye nélkül:

– A testület elviekben támogatta a Városi Stadion ingatlanán multi-
funkcionális tornacsarnok megépítését, illetve a projekt tekintetében
felkéri a polgármestert, hogy terjessze elő a projekt megvalósításának
ütemezését, valamint a pénzügyi finanszírozás részleteit, valamint a
beruházás megtérülését és a fenntarthatóságát.

– Az önkormányzat a FŰZFŐ-MED Kft. támogatására 2014. szep-
tember-október hónapban a Városháza aulájában közigazgatási és
szolgáltatási pontok kialakítására betervezett 1,5 MFt terhére havi
700 000 Ft támogatást biztosít. 

– A képviselők döntésének megfelelően a Fürst Sándor utcát a 1460
és 1468 hrsz.-ú ingatlanok dél-keleti határvonalában az utcát forga-
lom elterelő beton kockákkal zárják le. Az utca ezután mindkét for-
galmi irányból zsákutcaként funkcionál, mindkét végén „zsákutca”
forgalmi jelzőtáblával. A Rákóczi Ferenc utca egyirányú forgalmi
korlátozása érdekében elrendelték a kapcsolódó és érintett Kinizsi,
Kazinczy Ferenc és Zrínyi Miklós utcák forgalomtechnikai vizsgála-
tát, valamint kikérik a Balatonalmádi Rendőrkapitányság közlekedé-
si szakmai véleményét.  A Virág közre vonatkozóan 2,5 tonnás meg-
engedett össztömegű súlykorlátozást vezetnek be. A súlykorlátozó
közlekedési jelzőtábla kihelyezéséről a Városgondnokság gondosko-
dik.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy bérbe veszi a Magyar Állam tulajdonában és a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében álló,
Balatonfűzfő 050 hrsz.-ú ingatlan kivett, Balaton-tó megnevezésű
„a” alrészletéből 22 m2 nagyságú területet (mederbérlet), valamint a
Balatonfűzfő 352/10 hrsz.-ú, kivett strandfürdő megnevezésű ingat-
lan teljes, 210 m2 területét (területbérlet) 2019. október 31-ig terje-
dő határozott időtartamra. (A Fövenystrandon létesítendő akadály-
mentes vízi bejáró létesítéséhez szükséges terület.) 

– A testület a Tobruki Strand vendéglátó egységeinek területbérleti
díjait nem kívánja megváltoztatni.

– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Balatonfűzfői Hírlap
választási különszámára 300 000 Ft keretösszeget állapít meg az álta-
lános tartalék terhére azzal, hogy az A4-es méretben, fekete-fehér
kiadványban jelenjen meg a szerkesztőbizottság által megadott felté-
telekkel, amelyet a hivatalossá vált jelölteknek elektronikusan, vala-
mint postai úton is el kell juttatni. Amennyiben a meghatározott
keretösszeg a jelöltek nagy száma miatt nem elegendő, a testület fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges mennyiséget megren-
delje a testület utólagos tájékoztatása mellett. 

– A Helyi Választási Bizottság tagjává Lublóy Gézát, Polniczky
Józsefet, póttagjává pedig  Kovacsicsné dr. Dózsa Katalint és Molnár
Imrét választották meg. 

– Balatonfűzfő helyi járatos autóbusz közlekedésével kapcsolatos
szolgáltatások biztosítására az önkormányzat 2015. január 1-jétől
2016. december 31-ig szóló időtartamra a Bakony Volán Zrt.-vel köt
szolgáltatói szerződést. A helyi járatos autóbusz közlekedésének
működési támogatási céljára nettó 3 154 000 Ft összeget biztosít a
2015. évi költségvetésében.

– Az önkormányzat a Balatonfűzfői 1498/321 hrsz.-ú ingatlant (volt
papírgyári terület) nettó 12 MFt vételáron értékesíti a Pannon-
Autoth Kft. részére.

– A testület javasolta egy kétéves, határozott idejű, az Irinyi János
Ált. Isk. és AMI épületének hőellátás céljából történő üzemeletetési
szerződés megkötését a COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft.-vel,
melynek alapja az éves nettó alapdíj 2 400 000 Ft/év és a kazánok ára
350 000 Ft. 

– A képviselő-testület a Vipler-Bau Kft. kérelmének helyt adott,
mely szerint az adásvételi szerződésben szereplő beruházás megkez-
désének időpontja módosult. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonfűzfő, 352/4 hrsz.-ú ingatlant (Fövenystrand melletti zagy-
kazetta) balatonfűzfői vízisport-bázis kialakítására jelölte ki az aláb-
bi feltételekkel:

1. A területet kizárólag az ifjúsági vitorlázás, a vitorlázó utánpótlás
nevelés céljára és az azzal összefüggő tevékenységre lehet hasz-
nálni.

2. A terület folyamatos átjárhatóságát a közönség számára biztosí-
tani kell.

3. A fejlesztési és a fenntartás koncepcióját az érintett szervezetek-
kel előkészíti. 

– Az önkormányzat pályázatot ír ki a volt Jókai Iskola „menza-poli-
technikai épületének”, valamint a Fövenystrand főépület tetőteraszá-
nak hasznosítására.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat→Képviselőtestület→Jegyzőkönyvek menüpont alatt
olvashatják. Új helyi adórendeletet alkottunk a jelenleg hatályos adó-
rendeletek hatályon kívül helyezésével. Módosult az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 28.) rendelete. 

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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Ady Endre: Október 6 

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre, 
Hol megváltott - hősi áron - 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom. 
Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa, 
Hulló levél búcsúcsókja; 
Bánat sír a száraz ágon, 
Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom. 
Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 
Bús szívünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 
Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 
Az aradi tizenhárom. 

Az aradi vértanúk azok a magyar honvéd-
tisztek voltak, akiket a szabadságharc buká-

sa után az 1848–49-es szabadságharcban
játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki.
Történelmünk meghatározó pillanata volt
ez. A magyar nemzet örökké gyászolja hős
fiait, akik a magyar nép szabadságáért éltek,
harcoltak és meghaltak. Október 6-án
hagyományosan Balatonfűzfő, Csebere tele-
pülésrészén emlékezünk meg mi fűzfőiek
nemzetünk nagyjairól, áhítattal, tisztelettel.
Szóljon értük az emlékezet harangja, a
becsület, a hazaszeretet tisztelete! 

Lázár Vilmos, főtiszt (ezredes), Dessewffy
Arisztid, tábornok, Kiss Ernő, tábornok,
Schweidel József, tábornok, Lovag Pöltenberg
Ernő, tábornok, Török Ignác, tábornok,
Láhner György, tábornok, Knezich Károly,
tábornok, Nagysándor József, tábornok, Gróf
Leiningen-Westerburg Károly, tábornok,
Aulich Lajos, tábornok, Damjanich János,
tábornok, Gróf Vécsey Károly, tábornok.

HORVÁTH IRÉN

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének, 
de már mienk a pesti utca. 

Nincs már teendő: ez maradt, 
csak ez maradt már menedékül, 
valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.

Zászlóink föl, újjongva csapnak, 
kiborulnak a széles útra, 
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!

Ezzel a versrészlettel emlékezünk a
szabadságért vérüket áldozó
1956-os hős magyarokra!
Nyugodjanak békében a fűzfői
áldozatok: Balassy Sándor, Balogh
Ferenc, Kertai Mihály és Schiszler
József. Áldozatukat örökké őrzi a
Fűzfői Kopjafa.

HORVÁTH IRÉN

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók valamint

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a település honlapján (www.balatonfuzfo.hu).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 7.

BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Közlemény

A Központi Statisztikai Hivatal az elnöke által engedélyezett 2014.
évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
felmérést hajt végre. 

Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti
végrehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rende-
lete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi össze-
hasonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyarországon

2014. szeptember 15-től december 15-ig

tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az
egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata.
Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk
teljesítésén túl – hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések
meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer minőségének javí-
tásához.

A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen
9479 főt, véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt

vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a
fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó kér-
dezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.

Információkérés, kapcsolatfelvétel: 

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra,
összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel,
pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény,
valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabad-
ságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság szá-
mára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre várhatóan
2015 tavaszán kerül sor.

Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.

Veszprém, 2014. 09. 03.

Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.

Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788
E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu 

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a volt Jókai Iskola „menza-politechnikai épületének”

hasznosítására. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31. 
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Balatonfűzfő város honlapján: www.balatonfuzfo.hu

BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a Fövenystrand tetőteraszának hasznosítására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Balatonfűzfő város honlapján: www.balatonfuzfo.hu

BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)

Honlap www.ksh.hu/elef

E-mail cím elef@ksh.hu

Telefonszám 88/620-218  (H–Cs: 8–16 óra; P: 8–14 óra)
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Lezárul egy fejezet!
1993-ban városunk önkormányzata létrehoz-
ta a Balatonfűzfőért Alapítványt, mely mos-
tanáig folyamatosan működött. Kezdetben
Perényi János, 1999-től Szőnyeg János,
majd 2011-től Gyurkovics Ágnes vezetésé-
vel. Kuratóriumi tagok: Pintér István, Balogi
András, Rozmann Ferencné, Kisssné Szitás
Katalin, Gál Béla az elmúlt 21 évben azért
dolgoztak, hogy az alapításkor megfogalma-
zott célok teljesüljenek.

2012-ben az önkormányzat úgy döntött,
hogy alapítványunkat összevonja a
Vállalkozást Segítő Alapítvánnyal. A fúzió
jelenleg bírósági szakasznál tart.
Ebben az átmeneti időszakban alapítvá-

nyunk folyamatosan működött, nyújtotta
támogatásait, mellyel a város gyarapodását, a
kulturális élet színvonalának emelését, sport
és szabadidős tevékenységeket, programo-
kat, a civil közösségeket, várostörténeti kiad-
ványokat támogatott.

Több kisebb pályázat elnyerése után ebben az
évben közel 30 milliós pályázat lebonyolítá-
sában működünk közre. Ennek eredménye-
ként megújulhatott a gyártelepi kistenisz-
pálya, multifunkcionális sportpályát kaptak a
sportolni vágyók, Tobrukban létrejött egy kis
szabadtéri fitneszpark, s felújítottuk a fűzfő-
fürdői és a tobruki játszóteret. A parkosítási
munkák még sajnos váratnak magukra!

Az alapító tőke 1 millió Ft volt, mellyel jól
gazdálkodtunk, hiszen a folyamatos támo-
gatásnyújtás mellett a jelenlegi vagyon meg-
haladja a 3 millió Ft-ot.
Ebben az évben csak az első félévre írtunk ki
pályázati lehetőséget, mert bíztunk abban,
hogy az összevonás megtörténik. Reméljük,
ez most már valóban bekövetkezik.

A BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍT -
VÁNY az átadás-átvételig további pályáza-
tokat nem fogad be.

GYURKOVICS ÁGNES
KURATÓRIUM ELNÖKE

Európai Autómentes Nap Balatonfűzfőn
Az idei évben második alkalommal váro-
sunk újra csatlakozott a szeptember 16. és
22. között zajló Európai Mobilitási Héthez
a szeptember 16-án megrendezett
Autómentes Nappal. Az eseményt az önkor-
mányzat és a művelődési központ közösen
szervezte. Reggel 11 órától lezártuk az
Uszoda utca Fürst Sándor utca és Nike
körút közötti szakaszát, valamint a Balaton
Uszoda parkolóját, ahol a fűzfőgyártelepi
óvodás gyermekeink az óvoda futóbicikliei -
vel, és az általános iskola diákjai a kitelepült
helyi kerékpáros szaküzlet által felajánlott
kerékpárokkal kipróbálhatták a rendőrség
által épített akadálypályát, ötletes aszfaltraj-
zok készültek, és volt környezetvédelmi totó
is. A helyszínen felállított információs pont-
ban az autómentes naphoz kapcsolódó kiad-
ványokat, kisebb ajándékokat kaptak a részt-

vevők és népszerűsítettük az európai uniós
támogatásból megvalósuló parti sétány és
kerékpárút projektet.
„A rendezvény célja, hogy megmutassuk az
embereknek, hogy lehet autó nélkül is élni”
– hangsúlyozta köszöntő beszédében
Marton Béla polgármester.
Ezen a napon a Bakony Volán helyi járatú
autóbuszán érvényes forgalmi engedély fel-

mutatása ellenében ingyenes tömegközleke-
dést biztosítottunk.
Az aszfaltrajz és a totó nyertesei oklevelet és
hat csúszásra feljogosító bobbérletet kaptak.
Európa országai közül Ausztriában csatlako-
zott a legtöbb (507) település a program-
hoz, őt követi Spanyolország (457) és
Magyarország (137) áll a harmadik helyen.

Köszönet a közreműködőknek és az eseményt
támogatóknak: a Balaton Uszodának, a
Balatonalmádi Rendőrkapitányságnak, a
Bakony és Balaton Volán Zrt.-nek, a Balatoni
Bob Szabadidőparknak, a BearBike
Kerékpárbolt és Szerviznek, valamint a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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Innovatív vízpartfejlesztés átadó ünnepség
2014. szeptember 20-án az idei FALKAstrand keretében ünnepélyesen
átadták az „Innovatív vízpartfejlesztés – esélyegyenlőség a Balaton
partján” című projekt keretében megvalósult fejlesztéseket. A
Fövenystrandon egy hajó alakú és egy készségfejlesztő játékeszközt,
amelyek akadálymentesítettek és közös játéktevékenység végzését teszik
lehetővé mind az ép, mind a mozgásukban korlátozott gyerme kek szá-
mára. A projekttel érintett területen a nagyobb biztonság érdekében
részleges térvilágítást építettünk ki, továbbá a bejárati főépületen
három darab, az akadálymentes vízi bejárónál egy darab kamerát helyez-
tünk ki. Megvalósult az infó-kommunikációs akadálymentesítés,
amelynek keretében Braille-feliratú táblák kerültek a főépület falára.
A Fövenystrandon és a Tobruki Strandon egy-egy innovatív, vízhid-
raulikás akadálymentes vízi bejáró létesült, amely magyar talál-
mány. Az eszköz nemcsak a kerekes székeseknek, hanem a mozgá-
sukban enyhén vagy közepesen korlátozottaknak, végtaghiányosság-
ban szenvedőknek, mozgás koordinációs zavarokkal küzdőknek, az
elcsúszástól félő idős emberek számára is segítséget nyújt. Az eszköz
használata során nincs szükség kezelőszemélyzetre, a mozgásában
korlátozott személy egyedül is irányítani tudja a szerkezetet, ezáltal
csökkentve a kiszolgáltatottság érzését.

A projekt 15 948 118 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás-
ból valósult meg a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program pályázatán, a LEADER térségek közöt-
ti együttműködés keretében.
Az átadó ünnepségen köszöntő beszédet mondott Marton Béla pol-
gármester, majd az együttműködési projektet Kontics Monika
BBKKKE munkaszervezet vezetője mutatta be, és elmondta, hogy a
projekt nem titkolt célja a mozgáskorlátozott társadalom mint
potenciális vendégkör elérése egyedi szolgáltatásnyújtással. A vízi
bejáróval rendelkező települések strandjain – így Balatonfűzfő
strandjain is – megjelenő mozgáskorlátozottak extra vendégéjszakát
generálnak, ami közvetlenül és közvetetten is hozzájárul a település
bevételeinek növekedéséhez.
A projektben résztvevők elismerést vehettek át Marton Béla polgár-
mestertől, majd az ünnepélyes szalagátvágással zárult a projektzáró
esemény.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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„Miénk itt a tér…”
Örömteli hírről adhatok számot a Kedves
Olvasóknak!  2014. szeptember 17-én meg-
történt a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
új épületének hivatalos átadása.
Az átadó ünnepségen részt vettek Papp
Károly r. altábornagy, országos rendőr-főka-
pitány, a Megyei Rendőr-főkapitányság, a
Kormányhivatal és Járási Hivatal vezetői, a
Kapitányság illetékességi területén található
települések polgármesterei, a történelmi
egyházak és a jelentősebb társszervek, civil
szervezetek, intézmények képviselői. 

Az ünnepség napjára még a nap is kisütött,
ezzel is fokozva az erre a napra már nagyon
készülő állomány hangulatát.  A gondozott
környezetben elhelyezett szép, új, modern
épületben izgalommal várták a kollégáim az
ünnepi pillanatokat, pedig már június 20-án
birtokba vehették a kényelmes irodákat, a
kulturált szociális helyiségeket. Egy európai
színvonalú környezetben a munka is jobban
megy, bár a kapitányság állománya az ez
évi és korábbi eredményessége alapján is
bebizonyította, hogy megérdemli a jobb
elhelyezést.

A Himnusz és Szózat hangjai Baksa Kata
énekével, a Készenléti Rendőrség zenekará-
nak kíséretében, valamint a litéri Zöldág
gyermek néptánccsoport (vezetőjük Pintér
Katalin) bemutatója emelték az ünnepség
fényét.   
A ceremónia részeként a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság vezetője, majd
Balatonalmádi Város polgármestere beszéde

után dr. Kontrát Károly, a belügyminisztéri-
um parlamenti államtitkára hivatalosan is
átadta az új kapitányság kulcsát. Az átadó
ünnepség nagy meglepetése volt, hogy két
vadonatúj szolgálati gépkocsit is kaptunk
ajándékba, hogy a rend megőrzése, a jó köz-
biztonság érdekében még hatékonyabban
tudjunk dolgozni.
Az új épület birtokba vételével kapcsolatos
örömünket fokozta az a mindenfelől érkező
segítség, amelyet a civil életből kaptunk: a
költöztetés, a szerelések, a berendezkedés, a
fuvarozás, a cipekedés, az épület kör nye -
zetének rendezése, díszítése az ünnepségre
való készülődés során, az ollótartó párna
készítése, hangosítás, a fogadás széppé tétele.

Az új épületbe költözés nem járt jelentős
változással az elérhetőségünkben!

NEM VÁLTOZOTT:
• A telefon/fax szám: 88/438-711, 593-910,

593-920, igaz Veszprémben veszik fel, de
ugyan úgy kapcsolják a balatonalmádi
munkatársakat, mintha itt szólna a tele-
fon.

• Az e-mail cím: ugylet.balatonalmadirk
@veszprem.police.hu

• Postafiók szám: 8220 Balatonalmádi,
Pf. 46

• Engedélyügyi ügyfélfogadás rendje
Balatonalmádiban:

H–K: 8–12, Sze: 8–15, Cs:8–12, P: nincs
• Kapitányságvezetői fogadóóra: minden

hónap utolsó csütörtök 14–15 óra között,
előzetes bejelentkezés alapján

• Balatonkenese Rendőrőrs elérhetőségei: 
Postacím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs.
u. 7.
Tel./Fax: 88/584-970
e-mail cím: Bkenese@veszprem.police.hu

VÁLTOZOTT AZ UTCACÍM: 
• 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.
Segélyhívó számok: 107, 112 

Továbbra is kizárólag segélyhívásra,
bűncselekmény, baleset bejelentésére

használhatók! 

Őszinte szívvel köszönünk és fogadunk a
jövőben is minden, a közösségért végzett

munkánkat segítő jó szándékot!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Újabb sikeres TÁMOP pályázat
„Informális tanulás a balatonfűzfői Művelődési Központ szervezésében” 

Korábban beszámoltunk már róla, a Művelődési Központ és
Könyvtár újabb TÁMOP pályázaton szerepelt sikerrel, amelynek
eredményeképp óvodás és általános iskolás gyerekek szabadidős fog-
lalkozásait tudják eszközökkel és a csoportvezetők tiszteletdíjával
támogatni. A 9 és fél milliós keretből a város valamennyi óvodája, a
szervezetileg idetartozó papkeszi óvoda, a pályázathoz kapcsolódó
litéri Csivitelő óvoda, valamint az Irinyi Általános iskola részesedik.
A projekt keretében készségfejlesztő foglalkozások, néptánc oktatás,

a településhez köthető csillagász szakkör, tehetséggondozó progra-
mok kerülnek lebonyolításra, mindezek várhatóan a fűzfői gyerme -
kek fejlődését szolgálják.
A projekt előkészítése augusztus hónapban elkezdődött, a tartalmi
munka szeptemberben folyamatosan indul el. 2015 áprilisában
remélhetőleg sok elégedett résztvevővel értékelhetjük  a TÁMOP
pályázat eredményeit.

GRÓF TIBOR

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0049
Balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
E-mail: muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu



12. oldal 2014. október

Minden évszakban Balaton!

Ősszel is Balaton! szlogennel a Balaton
Turizmus Szövetség folytatja a tavasszal
megkezdett munkát annak érdekében, hogy
minden évszakban szezon legyen a tónál.
Egy-egy évszak sajátosságait figyelembe
véve az egész családnak kikapcsolódást
jelentő rendezvények megvalósítására van
lehetőség, mely időjárástól függetlenül
szórakoztathatja az ideérkező vendégeket.
Ennek fényében indít programsorozatot
október 22-étől a tó körüli turisztikai
szervezetek összefogásával létrejött
Balatoni Regionális TDM Szövetség. A
november 2-áig tartó eseménysorozat a
tavaszi Nyitott Balaton elnevezésű akció
őszi folytatása. Nemcsak az új szezonok
megteremtése a cél, hosszú távon a szövet-
ség azt szeretné elérni, hogy egész évben
vendégül láthassuk az ide érkező, külön-
böző motivációval (legyen szó aktív
kikapcso lódásról, kulturális turizmusról
vagy gasztronómiáról) rendelkező tur-
istákat, illetve hogy megmutathassuk a
Magyar Tenger évszakonként változó arcát,
prezentálva annak eddig kevéssé ismert
adottságait vendégeink számára. Mindezen
keresztül az egész éves, közel egyenletes
vendégforgalom generálása a fő célkitűzés,
melyet az akcióval el kívánnak érni, mely cél
elérése pozitív hatással lenne mind a
környezet terhelésére, mind pedig a
foglalkoztatás javítására vonatkozóan.
A tavaszi kampány példaértékű és sikeres
volt: a balatoni szezon megnyújtása és a
turiz mus fellendítése érdekében a régió
önkormányzatai, TDM-szervezetei, vala -
mint több száz vállalkozás fogott össze, és
ennek köszönhetően több helyen mértek
érdemi forgalomnövekedést. Az őszi akció
középpontjában a balatoni borok, ételek és
az aktív programok állnak. 

Várjuk a vállalkozások, szállásadók csat-
lakozását is!

Elérhetőségeink:
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Iroda címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig
pénteken: 8–13 óráig
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel.: 00-36-20/341-5504

Melengető visszatekintés

Ősz... Október... hűvösebbek már a hajnalok
és az esték, köd fogad reggelente, korán
sötétedik... ilyenkor esik jól a meleg tea, a
forró csoki, a lágy fények... na meg a nyári
élményekről készült fotók nézegetése, a

hangulatok, vidám pillanatok felidézése, a
napsütés simogató érintése és a hosszú nyári
éjszakák emléke... Egyesületünk idén is szá-
mos rendezvényt szervezett a nyáron, jöj-
jenek velünk, idézzük fel együtt a kellemes
nyári emlékeket!

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat

Fotók: Máhl Szabolcs
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Összegzés az 5. „Fűzfő Éjszakai Körtúráról”
2014. augusztus 23. napján a kiírásnak meg-
felelően megtartottuk a 10 km hosszúságú
túraútvonalon a hagyományos bakancsos
„Fűzfő Éjszakai Körtúrát” (FÉK-5).
Az időjárás nem fogadott kegyeibe bennün-
ket.
Az indítást 19.30 órakor kezdtük, az
OMSZ 19.39 órakor kiadta térségünkre a
citromsárga riasztást. 
Az esőmérő a túraidőszak alatt
(19.30–24.00) 67 mm csapadékot regisztrált.
Nagyon izgultunk, hogy a rengeteg előké-
szítő munka kárba vész. De nem így történt.
Egy kis statisztika.
Indulók száma:
Egyéni 18 fő, párban (10x2) 20 fő, csoport
(16) 66 fő. Összesen 104 fő.
Az adott extrém viszonyok között ez kiváló
eredmény.
Kormegoszlás:
14 év alatt 23 fő (22%), 15–50 év között 63
fő (61%), 50 év felett 18 fő (17%).

Serlegdíjazottak:
Legfiatalabb kislány: Lőrincz Jade 2 éves, fiú
Gergely Borisz 11 hónapos. 
Legidősebb nő: Gyuricza Lászlóné 82 éves,
férfi Fodor Sándor 78 éves.
A legnépesebb csoportja Kiss Majának volt
13 fővel.
A túráról beérkezők arca ragyogott. Igen,
megcsináltuk. Ezek is mi vagyunk. 
A túra élményértéke igen magasra szökött.
Így vált a FÉK ismét családi, baráti, párkap-
csolati örömtúrává.
Köszönet a résztvevőknek, a tevőlegesen közre-
működőknek, a stábnak, az útátkeléseket biz-
tosító polgárőröknek. 
Külön, kiemelten és belátó engedelmükkel
mellőzve a nevek felsorolását, mondok  köszö-
netet mindazoknak a szervezeteknek és sze-
mélyeknek, akik a rendezvény megtartását
anyagi, tárgyi és szolgáltatási hozzájárulá -
saik kal lehetővé tették.  
Jövőre is lesz FÉK!

GYURICZA LÁSZLÓ

A hegy Mohamedhez… 

Mobil fogadóóra Balatonfűzfőn
Szeptember 5-én a délelőtti órákban
Balatonfűzfő város polgármestere, jegyzője,
Balatonalmádi rendőrkapitánya a Járási
Hivatal hivatalvezetőjével közösen várta a
lakosok panaszait és észrevételeit a

Közösségi házban. A rendezvény része
annak a korábban meghirdetett, a járás több
településére kiterjedő mobil fogadóóra soro-
zatnak, melynek keretein belül a hatéko-
nyabb működés érdekében várják a lakosok
jobbító szándékú javaslatait a szervezők.

A kihelyezett ügyfélfogadáson a hatóságok
hatáskörébe tartozó kérdésekben kaphattak
közvetlen választ az érdeklődők.

BALOGH TIBOR

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály október havi túraterve

• Október 4. Somlóvásárhely–Somló-hegy NY-i oldala, pincelátoga-
tás
Találkozás: Veszprém, MÁV áll., kb. 8.15 óra Táv: 10 km
Szintkülönbség: 250 m
Túravezető: Risányi Mária
• Október 11. Autóbuszos túra
XXXVII. Zoltay Ferenc emléktúra
Pénzesgyőr–Zoltay-forrás 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Stadion parkoló, indulás: 9.00 óra
Túravezetők: Király István, Horváth István
• Október 18. (munkanap) Veszprém–Gulya-domb–Vilma-puszta–
Tekeres-völgy–Ördög rágta-kő–Laczkó-forrás–Veszprém
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Október 25. Várpalota–Csörget völgy–Várvölgy–Bátorkő
vára–Várvölgyi-tanösvény–Thury vár–Várpalota 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.40 óra Táv: 16 km
Túravezető: Horváth István 

Fontos! Mivel a menetrend és az időjárás nem mindig alkalmazko-
dik 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
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Koszorúzás és megemlékezés Bozay Attiláról
2014. szeptember 12-én, pénteken 17 óra-
kor koszorúztuk meg Bozay Attila szülőhá-
zát a balatonfűzfői Bartók Béla utcában.
Koszorút helyeztek el a városvezetés nevé-
ben, az Irinyi János Általános Iskola és AMI
nevében, amely intézményben Bozay Attila
díszterem is található, a Művelődési

Központ és Könyvtár nevében, a Bozay
Alapítvány nevében, valamint a család nevé-
ben a szerző gyermekei.
Ezután 19 órakor kezdődött emlékkoncert a
Művelődési Ház színháztermében, amely
elején Marton Béla polgármester úr köszön-
tötte a megjelenteket. A koncertet Bozay

Attila néhai tanítványa, Olsvay Endre konfe-
rálta.
A koncerten elsőként a szerző Medáliák
című ciklusából hangzott el válogatás, ame-
lyet Varga Áron zongorázott. Őt Szecsődi
Ferenc hegedűművész követte tanítványával,
kik az Op. 1-es Duó című művet játszották.

A 100 éves harmónium – 3. rész – Meghívó
Az idén 100 esztendős Hoffmann Czerny harmóniumról, amely a
Támasz Idősek Otthonában lévő ökumenikus kápolnában szolgál,
már az újság júniusi és augusztusi számaiban is publikáltam.
Ezen cikk írásának pillanatában, szeptember idusán a hangszer felújí-
tása folyamatban van, sőt, immáron a várható befejezés, és az avató
ünnepség időpontja is körvonalazódott.
Ezúton szeretettel meghívok minden kedves érdeklődőt, zenebarátot és
persze támogatóinkat október 25-ére, szombatra, amely napon 17 órai
kezdettel tartjuk hangszeravató ünnepségünket! Helyszíne a Támasz
Idősek Otthonában lévő ökumenikus kápolna lesz, ahol a 100 éves
jószág újra szolgálatba állhat (8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 22.).
Az alkalmon igei szolgálatot mond és áldást ad nagytiszteletű
Czirják László református lelkipásztor. Közreműködik a felújítást
végző római katolikus kántor, Pusker János. Megszólaltatja a hang-
szert Kalló Renáta és Sipos Csaba református kántorok, valamint
Varga Áron helyi református kántor.
A felújítás menetéről, a felújítást érintő anyagi forrásokról és azoknak
felhasználásáról bővebben olvashatnak az újság novemberi számában.

További információ a vargaaron357@gmail.com e-mail címen és a
20/292-69-26-os telefonszámon kapható.

KÖSZÖNETTEL ÉS ÁLDÁSKÍVÁNÁSSAL,
VARGA ÁRON REFORMÁTUS KÁNTOR, KARVEZETŐ

Kulturális Fesztivál
Lapzártánkkor volt a 20. alkalommal meg-
rendezett Fogyatékossággal Élő Emberek és
Barátaik Kulturális Fesztiválja a Mozgás -
sérültek Veszprém Megyei Egyesülete
Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek
Csoportja szervezésében.
Marton Béla polgármester úr köszöntője
után Hegedűs Józsefné Julika és Simon
Jánosné, a Mozgássérültek Veszprém Megyei
Egyesülete elnöke is köszöntőt mondott.
Engedtessék meg e sorok írójának, hogy ne csak
a lezajlott esemény leírásával foglalkozzon,

hanem saját benyomásait, érzéseit is hozzátegye.
A látott, hallott műsor kapcsán csodáról
beszélhetek. Igen, csodáról, mert amit ezek a
fizikailag, szellemileg megváltozott életű
fiatalok, idősebbek a színpadon produkál-
tak, az maga volt a csoda. Énekeltek, táncol-
tak, szavaltak, jeleneteket adtak elő, látszott
az arcukon az átélés, és az, hogy tiszta szív-
ből, örömmel csinálják.
Nem keseredtek el a sors igazságtalansága
miatt, hanem megtalálták azt az erőt az
életük ben, ami örömet, kitartást ad nekik.

Ezt legszebben és legtalálóbban a meghívó
Reményik László idézete fejezi ki.
Külön tisztelettel adózok a segítőknek, felké-
szítőknek, akik hatalmas munkát végeztek.
Azoknak is, akik kisebb-nagyobb segítséggel
hozzájárultak a rendezvény megtartásához.
Bár még többen lennének azok, akik úgy
érzik, hogy valamivel segíteni tudnák a
fogyatékossággal élő embertársainkat.
A fesztivál vidám, zenés ismerkedési esttel
zárult.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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VÁCISZ hírek
– Újszülöttek köszöntése 2014. október 17. 16 óra
a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr -
központban. Várunk minden mamát-babát,
akik ilyen rendezvényen még nem vettek részt.
Jelentkezés 2014. október 15-ig Király
Anitánál a 06-30/524-8709 telefonon vagy az
info@balatoncsillagvizsgalo.hu email címen.

– Jobb agyféltekés rajztanfolyam folytatása
2014. november 8–9. Akvarell festés Tokaji
Melinda vezetésével. 

Jelentkezni: tokaji.melinda@t-online.hu,
info@balatoncsillagvizsgalo.hu

– Csillagász szakkör Irinyi iskola felső tago-
zatos diákjai számára. 2014. szeptember
25-től. Csatlakozás október 10-ig.
A szakkör látogatása ingyenes! 

Jelentkezni: Király Anita 06-30/524-8709

KONTICS FERENCNÉ

Öt kis zongoradarab című 1975-ös szerze-
ményét lánya, Bozay Melinda zongoramű-
vész adta elő. A komponista az 1970-es évek
elején egy átalakított citerán adott improvi-
zációs koncerteket, amelyek azóta sem szó-
laltak meg, azonban a koncerten mintegy
ősbemutatónak lehettünk fültanúi: Csáki
András gitárra írta át ezen eddig lekottázat-

lan alkotásokat. Pólus László játszotta a kon-
certen megszólaló legkésőbbi művet, a gor-
donkaszonátát, ezt kísérte zongorán Bozay
Melinda. Az est méltó befejezéséért
Körmendi Klára zongoraművész kezeske-
dett, aki néhai férje 1. zongoraszonátáját
adta elő. Az emlékkoncert szeptember
14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Buda -

pesten, a Bartók Béla Emlékházban szólalt
meg, amelyet a MR3 Bartók Rádió is közve-
tített. Ez alkalommal kiegészült a változatos
válogatás az Opus 2-es Episodi-val, amelyet
ifjabb Duffek Mihály fagottművész adott
elő.

VARGA ÁRON

Angol tábor Balatonfűzfőn
Ötödik alkalommal szerveztem meg az angol tábort Balatonfűzfőn.
Sikerességét bizonyítja, hogy a meghirdetett 30 helyre 49-en jelent-
keztek. Ami fejfájást is okozott nekem, mivel ennyi gyermekkel már
sokkal nehezebb bánni, de az Onézimus Alapítvány önkénteseinek
ez nem volt probléma. Szeretettel, odafigyeléssel, sok közös játékkal
foglalták le a gyermekeket az órák közötti szünetekben. Örömmel
tölt el, hogy a táborozó gyermekek 2/3-a már visszajáró táborozó, és
már a tábor végén jelezték, hogy jövőre is szeretnének jönni.  
Angol, amerikai, román önkéntesek segítették a nyelvoktatást, ami
csoportbontásban volt a gyermekek korának, nyelvtudásának megfe-
lelően. Helyi önkénteseink is voltak, akik segítettek a fordításban:
Tátrainé Radics Rita, a Lovassy Gimnázium angoltanára, Németh
Virág, Fónagy Alexandra, Szabó Júlia.
Reggelente az Onézimus Alapítvány vezetője – akinek nem csak a
kinézete Mikulás, hanem szíve és lelke is –, István bácsi gitár kísérete
mellett énekeltünk el angol dalokat.
Több népszerű programunk is volt, mint például egy vízibomba
csata, edzhettünk a litéri Farkasok Taekwon-do csapatával, látványos
játék volt egy szivárványszínű óriás ejtőernyővel.
A külföldiek a bobpálya, Serpa Kalandpark támogatásának köszön-
hetően kipróbálhatták az élményparkot, így különleges élményekkel
gazdagodhattak. Délutánonként családi partivá alakult a tábor,
„Bagaméri” mérte a fagyit, a lelkes szülők, nagyik sütötték a sütiket,
kenték a palacsintákat, a zsíros kenyeret, a kistestvérek bevetették
magukat a gyerekek közé és együtt élvezték a játékokat.
Szombaton családi délelőttön vehettünk részt, ahol játékok és finom
paprikás krumpli várt mindenkit, ami Szombathelyi Lászlóné segítsé-
ge nélkül nem valósulhatott volna meg. 
Vasárnap pedig az istentisztelet keretein belül zártuk le ezt az öröm-
teli hetet.

Azt szeretném, ha olyan közösségbe járhatnának gyermekeink, ahol
megtanulják, hogy hogyan lehet együtt, egymással összefogva érté-
keket teremteni, és nemcsak szellemileg, hanem érzelmileg is gazda-
godnak! 
Köszönet az önkénteseknek, a segítőknek az önzetlen munkáért és a
sok-sok élményért! 
Név szerint is szeretném felsorolni segítőinket, támogatóinkat:
Református Egyház, Steinbach József, Szanyi Józsefné, 100 Forintos
bolt, Rátkai Tibor, Szombathelyi Lászlóné, dr. Rimay László, Nagy
Ferenc, Jill Straughan, Katie Skellon, James Eve Angliából, Penny
Tolson, Isaiah Blake Amerikából, Ovidiu Vatafu Romániából, Csernus
Ilona, Csernus Zsolt, és Horváth István az Onézimus Alapítványtól,
Tátrainé Radics Rita, Fónagy Alexandra, Szabó Júlia, Németh Virág,
Garamvölgyi Kata,  Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület, Németh
Szilárd, Szelestey-Polgár Attila és persze a szülők, nagyszülők...

SZANYI SZILVIA
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A változó oktatási rendszerben az intézmé-
nyünk életében is elérkezett az a pont, ami-
kor képzéseinket az új elvárásoknak megfe-
lelően kell módosítani. A sajátos nevelési
igényű (SNI) tanulók eddigi szegregált
oktatását a 2014/15-ös tanévtől kifutó
rendszerben tarthatta meg iskolánk. Az új
tanévtől az intézménybe jelentkezett SNI-s
diákok képzése már integrált formában zaj-
lik. Az eddigi úttörő tevékenységünk új
kihívások elé néz. A közel 15 éves oktatási
módszerrel diszproblémás tanulók ezreinek
teremtettünk feltételt ahhoz, hogy öröm
legyen számukra a tanulás – ennek eredmé-
nyeként kiegyensúlyozott, boldog felnőtté
váltak, egy általuk választott szakma vagy
hivatás birtokában. Ezen célunkat továbbra
is fenn kívánjuk tartani, ugyan egy kicsit
más formában.
Iskolánkban évek óta dolgozik egy szakmai
csoport, melyben fejlesztőpedagógusok,
szaktanárok és pszichológus működik

együtt, segítve, koordinálva a tanulók neve-
lését, oktatását. Ez hatékony munkát ered-
ményez, és biztosítja, hogy a „diszes” gyer-
mekek egységes elvek alapján, összehangol-
tan, integrált módon legyenek oktatva. A
nevelés-oktatás során az alábbi szemponto-
kat tartjuk szem előtt.
A tanulóinknál apró lépésekben, fokozato-
san történik a tananyag feldolgozása, ügyel-
ve arra, hogy a diákok haladási tempójához
igazítsuk azt. A hatékony munka során
folyamatos visszacsatolással dolgozunk.
Elsőbbséget élveznek a verbális (beszéd és
hallás) feladatok. A gondolkodás fejlesztése
céljából a tananyaghoz kiegészítő feladato-
kat társítunk. Az alkalmazott tanítási mód-
szereink célja nem a lexikális, hanem a funk-
cionális tudás átadása. A funkcionalitás fej-
lesztése során a személyiség áll a középpont-
ban, éppen ezért az integrált tanuló csopor-
tokat további kisebb létszámú funkcionáli-
san integrált csoportokban képezzük külön-

böző tantárgyak esetében (pl.: matematika,
magyar nyelv, idegen nyelv).
Integrált oktatásunkban a tanulóinknál
nagy hangsúlyt fektetünk a problémamegol-
dó készségük fejlesztésére. Összehangoltan
működik együtt osztályfőnök, fejlesztőpe-
dagógus, pszichológus valamint szaktanár.
A kollégák és szakemberek együttműködése
nélkülözhetetlen a tanulók személyre sza-
bott oktatásában és fejlesztésében, hiszen a
gyermekek csupán így tudnak optimálisan
fejlődni. Ebbe a folyamatba a megfelelő szo-
ciális háttér, valamint a támogató családi
hozzáállás is igen fontos szerepet kap, azért
hogy a jövőben is boldog és kiegyensúlyo-
zott SNI-is fiatalokat engedjünk ki az iskola
kapuin.

ÉRSEK-KOVÁCS ADRIENN

DISZLEXIÁS MUNKACSOPORT VEZETŐ

MÉZES JÓZSEF

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Új oktatási módszer az Övegesben

Helyi kézművesek kiállítása a Művelődési Központban
Több mint egy évvel ezelőtt néhány kézmű-
ves, művészetbarát helyi polgár úgy döntött,
hogy klubot alakít, színesítve ezzel is a város
kulturális életét. Főhadiszállásuk a Jókai
Közszíntér lett, ahol havi rendszerességgel
találkoztak a megalakulást követően. Meg -
ismerték egymás munkáját, nyílt napjaik kal
további tagokat, pártolókat szereztek. 
Szeptember közepén a Jókai Közszíntér
Kézműves Klubjának nyílt kiállítása a
Művelődési Központban. A szépszámú
közönség előtt 11 alkotó mutatta be munká-
ját. Marton Béla polgármester megnyitó
beszédében méltatta a kiállítók technikai
felkészültségét, sokszínűségét, örömének

adott hangot, hogy a város ilyen alkotócso-
porttal rendelkezik.
A megnyitó ünnepséget a Balaton Dalkör
színesítette az alkalomhoz illő népdalcsok-
rával.
Kiállító alkotók:
Csernáné Csiker Ibolya, Csuka Péterné,
Karácsony Julianna, Keczer Józsefné, Osváth
András, Papp Józsefné, Pataki Ramóna,
Puskorics Jánosné, Ruttersmidt Lászlóné,
Tóth Roland, Velez Sarolta.
A kiállítás megtekinthető október 4-ig az
intézmény nyitvatartási idejében.

GRÓF TIBOR

„Ha egyenlő tanítási lehetőséget akarunk biztosítani tanulóink számára
akkor különbözőképpen kell tanítanunk.” 

(Hansen, 1994)
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Ahogy minden esztendőben, szeptember
első szombatján immár XVI. alkalommal
rendeztük  meg szüreti felvonulásunkat.
Meghívónkat a Naplóban, a Fűzfői újság-
ban, a kihelyezett hirdetőtáblákon és az
Öböl Tv képújságjában olvashatták az
érdeklődők. Ezúton is köszönöm az Öböl
Tv együttműködését. Eredményét láttuk a
résztvevők létszámában, ami egyben a felvo-
nulás népszerűségét is jelenti. A felvonulást
Dénes Csaba, a város kihangosított autójával
vezette, majd a kicsik gyümölcskosarával foly-
tatódott. A szőlőkoszorút Perger József és
Tóth Roland vitte, ezután a bíró hintója
következett. A sort a lovas kocsik, teherau-
tók, lovasok, végül a gyalogosok zárták.
Útközben asszonyaink pogácsával, férfiaink
borral kínálták a kíváncsiskodókat. Egy óra
séta után érkeztünk az óvoda udvarába. A
megjelentek között üdvözölhettem a város
vezetését, a civil szervezetek vezetőit, az
Életet az Éveknek Megyei Egyesülete képvi-
seletében megjelent Czingler Sándort, bará-

tainkat, vendégeket. Ezt követően egy rövid
műsorral kedveskedtünk a megjelenteknek.
Az óvoda kis lakói verset szavaltak, a Balaton
Dalkör két dalcsokrot énekelt, Jenei István
vezetésével két páros néptáncot mutatott be,
Varga József dalénekes népszerű csárdásokat
énekelt, az esti alkonyatban pedig a Yildizlar
hastáncosok Papp Judit vezetésével egy új
műsorral rukkoltak elő, a résztvevők nagy
örömére. Szécsi Ferenc atya is elfogadta meg-
hívásunkat, és megáldotta kenyerünket,
borunkat. Ezen megható percek után szere-
tetünk jeléül vendégül láttuk a hallgatósá-
got. Asszonyaink, támogatóink kitettek
magukért, minden asztalra bőven került a
süteményekből, pogácsából. Zitek Ferencné
irányításával készült gulyást mindenki meg-
kóstolta. Majd a zene ritmusa tartotta
tovább együtt a vendégeket, tánccal, énekkel
éjfél elmúltával fejeztük be a mulatozást.
Ezen rendezvényünk, amely a szomszédos
települések lakóit is megmozgatta, nem jöhe-
tett volna létre támogatók nélkül. Ezúton

szeretném megköszönni minden segítőnk-
nek, akik anyagiakkal, felszereléssel, szállítás-
sal, aktív segítséggel járultak hozzá sikerünk-
höz. A következők voltak: Balatonfűzfő
Önkormány zata, VÁCISZ Egye sület, Bala -
ton fűzfő ért Alapítvány, BLTE, Művelődési
Központ és Könyvtár, Város gondnokság,
VEGASZ, Lila Ház, Rövidáru-Ajándék
Horgászbolt, 100 Ft-os bolt Szanyi Szilvia,
Farkas Márton, Jenei Sándor, Kovács Sándor
(Szentbékálla), Lajkó Frigyes, Lipóti Pékség,
Marton László, Pravicz Tamás, Smátrola
Sándorné, Szajki László (Zánka), Vizeli
József, Zenit-8 Kft. Természetesen tag jaink is
sokat dolgoztak az előkészítésben, asszonyaink
a sütemények sütésében, felszolgálásban, a
rend helyreállításában. Munkánk gyümöl-
csét vendégeink aratták le, hiszen egy szóra-
koztató délutánon, zenés táncos estén kikap-
csolódhattak, az est zárása után kellemesen
elfáradva térhettek otthonukba.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Szüreti felvonulás Tobrukban

Nyugdíjasklubok, és idősek ,,Életet az Évek-
nek” Megyei Szövetsége június 5-én
Veszprémben tízpróbás sport vetélkedőt
rendezett, melyen Szabó Lajos, Bogdán
Benő, Marton László, Portik Sándor,
Vágfalvi Kata a Csebszalto nyugdíjasklub
nevében vett részt. Az eredményhirdetéskor
derült ki, hogy csapatban a második, egyéni-
ben Marton László a második helyen vég-
zett. Ez a helyezés jogosított bennünket
arra, hogy szeptember 18-án Budapesten,
Rákoskeresztúron megrendezett országos
tízpróbás versenyen képviselhessük
Balatonfűzfőt, Veszprém megyét. Nem kis
izgalommal készültünk a különböző labda-
játékkal tarkított megmérettetésre. A ver-
senyre tizenöt csapat regisztrált közel száz fő
részvételével. A kellemes napsütésben meg-

tartott versenyben a Csebszalto nyugdíjas-
klub nevében ugyanaz az öt fő vett részt.  A
játékos vetélkedő ping-pong, kosárlabda,
tenisz, kézilabda, futball, röplabda ellenfél
terére szerválásából, dobással, rúgással a
kapuba juttatásából, petang golyókat körbe
dobásából állt. A tízpróba befejezésekor
izgalommal számolgattuk elért pontjainkat,
melyeket megjegyezve a versenylap leadása
után a többi csapat által elért pontokkal
összehasonlítva, bíztunk a dobogós helye-
zésben is. Végre elérkezett az eredményhir-
detés. A Szövetség 25 éves jubileuma tiszte-
letére megrendezett országos tízpróbás
sportvetélkedő egyéni első helyezettje Szabó
Lajos Balatonfűzfő, második Gaál Dezső
Budapest, harmadik Gyállai László
Budapest. Czingler Sándor, az országos szö-

vetség sportfelelőse a csapat harmadik és
második helyezés megnevezése után, akik
szintén budapestiek, már tudtuk, elsők let-
tünk. Köszönöm csapattársaimnak a
komoly felkészülést, méltón képviseltük
városunkat és Veszprém megyét.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Két első helyezés az Országos sportvetélkedőn
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Ismét elkezdődött egy tanév az Öveges
József Szakképző Iskolában. A tanévnyitó
ünnepséget 2014. augusztus 31-én rendez-
tük meg. Idén ősszel 529 diáknak kezdődött
el a tanítás az Övegesben, ebből 98 új kilen-
cedikes tanulót köszönthettem az első
középiskolai tanévnyitójukon. Az iskolában

idén nem indult gimnáziumi osztály, azon-
ban a már ismert szakközépiskolai osztályok
(kereskedelem, marketing, elektronika,
informatika és épületgépészet) csoportbon-
tásban indulnak, így a tanulási nehézségek-
kel küzdő fiatalok is szakmai érettségi vizs-
gára készülhetnek fel.
Örömmel köszöntöttem az ünnepélyen
megjelent szülőket, nagyszülőket, vendége-
ket. A szünidőben sem mindenki pihent,
sok karbantartási munka elkészült az iskolá-
ban. Nyáron felfrissültek, megszépültek a
fiú kollégium helységei, szobái. A festési
munkálatok mellett új függönyökkel is ott-
honosabbá tettük a kollégiumi helyiségeket.
Beszámolhattam arról is, hogy az iskola 4
tanterme új asztalokkal és székekkel fog
bővülni szeptemberben.

A heti 5 kötelező testnevelés óra megtartásá-
hoz és tartalmas kivitelezéséhez 220 ezer Ft
értékben sporteszközöket vásároltunk a
szünidőben.
A tavalyi tanévben a jól szervezett és elvég-
zett munkáért közösségi szolgálatért állam-
titkári elismerésben részesült iskolánk. Az
előző évekhez hasonlóan idén is folytatódik
az 50 óra közösségi szolgálat megszervezése,
végrehajtása. Sok diák ezen a nyáron is telje-
sített ezekből az órákból. Ki kell emelnem
kollégáim és a diákok pozitív hozzáállását és
lelkesedését a még újdonságnak számító fel-
adathoz.
Az iskolában jelenleg is futó nyertes pályáza-
tok bemutatásra is volt lehetőségem, első-
ként a Határtalanul elnevezésű pályázatról
szóltam, amely segítségével az Erdélyben

Tanévnyitó az Övegesben

2014. augusztus 28-án rendezték meg a
TÁMOP-2.2.5-B-12/1-2012-0046 számú
projektzáró rendezvényét az Öveges József
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollé -
giumban.
A 14 hónapig tartó munka a villamos ipar,
elektronika, valamint az informatika ágaza-
tokon a rövidebb idejű szakképzés (4+1)
bevezetéséhez nyújtott segítséget. Az
ünnep ség meghívottjai között szerepelt
dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára, a térség országgyű-
lési képviselője, valamint Szauer István, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
veszprémi tankerületének vezetője is.
Dr. Kontrát Károly ünnepi beszédében kie-
melte, hogy a fejlődő gazdaságnak jól kép-
zett szakemberekre van szüksége, akik minél
nagyobb számban itthon találják meg a szá-
mításaikat és építik a jövőjüket. 
Ennek megvalósításához járult hozzá a pro-
jekt, amelynek keretén belül kidolgozták a
tanterveket, hogy felmenő rendszerben a

diákok szakmai tárgyakból is érettségi vizs-
gát tesznek, majd a ráépülő képzés keretein
belül 1 év alatt technikusi képesítést szerez-
hetnek. Ezáltal a tanulók rövidebb idő alatt
juthatnak szakképesítéshez és jelenhetnek
meg a biztos szaktudás birtokában a munka-
erőpiacon. Természetesen az érettségivel
rendelkező fiatalok jelentkezését is várják,
akik előképzettség nélkül két év alatt sajátít-
hatják el a technikus minősítéshez szükséges
ismereteket. 
A záró rendezvény vendégeit Mézes József,
az iskola intézményvezetője köszöntötte, aki
köszönetet mondott a projekt szakmai veze-
tőjének, Végi Józsefnek, és a programban
résztvevő valamennyi lelkes pedagógusok-
nak. Beszédében kiemelte, hogy rendkívül
fontos, hogy az iskola részt vegyen ilyen jel-
legű pályázatokon, hiszen az oktatáshoz
szükséges szemléltető és kísérletezésre alkal-
mazható eszközök beszerzése, a pedagógu-
sok szakmai fejlődését elősegítő továbbkép-
zéseken való részvétel támogatása, illetve a

pluszmunkájuk anyagi elismerése csak ilyen
nyertes pályázat útján valósulhat meg. 
A pályázati munka folyamatát Tóth Lajos
Péter projektmenedzser vázolta föl, aki szín-
vonalas előadásában bemutatta az iskola
múltját és jelenét. Megtudhattuk, hogy
idén gimnáziumi osztály nem indul az isko-
lában, de a tanulási nehézségekkel küzdő
fiatalok a rövidebb idejű szakképzés kerete-
in belül villamos ipar, elektronika és infor-
matika területén szerezhetnek szakképesí-
tést. Az iskola volt tanulói sorsát nyomon
követve a tapasztalatok azt mutatják, hogy
a végzett diákok közül csaknem mindenki
rövid idő alatt el tud helyezkedni a munka-
erőpiacon. Ehhez nagymértékben hozzájá-
rul az is, hogy az iskola szorosan együttmű-
ködik a helyi és környékbeli vállalkozások-
kal, így olyan versenyképes szaktudással
rendelkező fiatalokat képeznek, amelyre az
iparnak szüksége van. 

MÉZES JÓZSEF

Projektzáró ünnepség az Övegesben
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A Csipetketábor már több éve hagyomány.
Lehet, hogy már a most ballagók is így kezd-
hették el a 9. osztályt, mint én.
A beiratkozás délután kettőtől négyig tar-
tott. Még aznap megpróbáltatásoknak vol-
tunk kitéve, de szerencsére minden leendő
osztály kapott két segítő felsőst, akik min-
den kérdésünkre kielégítő választ adtak.
Elkezdődtek a vetélkedők az osztályok
között. 5 állomás, 5 megmérettetés. Néhány
feladat könnyűnek bizonyult, míg mások
több gondolkodást kívántak. A feladatok

elvégzése után vacsoráztunk, majd visszaérve
a kollégiumba – elfoglalva ágyunkat – ismer-
kedésbe kezdtünk. De minden jónak egyszer
vége szakad, és nyugovóra tértünk. Másnap,
ébredés után a könnyed torna a tanár úrral
felüdítő volt. A frissítő kezdés után elindul-
tunk a buszokhoz, melyekkel a kislődi Sobri
Jóska Kalandparkba mentünk, ahol egy
napot töltöttük. A vízibiciklitől elkezdve a
kötélpályán át a célbalövésig minden volt.
Ebédre bolognai spagettit kaptunk. Az idő
kezdett múlni, és egyszer csak azt vettük

észre, hogy a buszon utazunk. Visszaérve a
sulihoz megvacsoráztunk, majd ismét aludni
tértünk a kollégiumba. Az utolsó napon a
tanári kar a Balaton partot tervezte be, meg-
mondhatom, igazán jól sikerült. A harmad-
napot már nem úgy fogtuk fel, mint valami-
nek a végét, hanem valaminek a kezdetét.

ÍRTA: FERENCZI DOMINIK

9. H OSZTÁLY TANULÓJA

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Csipetketábor

„Egyedül az igazság győzhet s azt csak kutatás
útján lehet megtalálni.
A természet felett úgy szerezheted meg az
uralmat, hogy megismered.”
Irinyi János

Névadójához méltó pályázatban vesz részt a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a 2014/2015-ös
tanévben, mintegy hét általános iskolával
közösen. A TÁMOP 3.1.3. pályázat keretein
belül, a „Természettudományos közoktatási

laboratórium kialakítása a veszprémi Ipari
Szakközépiskola és Gimnáziumban” című
közös vállalkozásban tanulóinknak negyven-
négy tanórában lesz lehetőségük a kémia, a
fizika és a biológia tantárgyak tapasztalati
úton való mélyebb megismerésére.
Az Ipari Iskola korszerű laboratóriumában
olyan kísérleteket láthatnak, tapasztalhat-
nak, végezhetnek és elemezhetnek diákja-
ink, amelyek segítik a természet titkainak
feltárását, a fizikai törvények szemléletes
módjának elsajátítását. 

A kísérletezés, a tapasztalati úton történő
megismerés, a tanulás egyik legjobb módja
immár teljesen átszövi a természettudomá-
nyos tanítást az Irinyi Iskolában. A foglalko-
zások során fontos cél a tanulói aktivitás,
tevékenykedtetés és a tanulók önálló mun-
kája, ami a mintegy hatvan hetedik és nyol-
cadikos irinyis diák tudásának növelésében
segít, középiskolai tanulmányait mélyebben
megalapozza.

HORVÁTH IRÉN

Kísérletezni jó

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantes-
tülete a diákok szüleivel közösen, évek óta
rendkívül nagy gondot fordít a nyolcadikos
tanulók továbbtanulásának elősegítésére.
A magyar és a matematika tantárgyakat
hetedik és nyolcadik osztályban, képessége-
iknek megfelelő, bontott csoportban tanul-
ják aszerint, hogy a felvételire minél alapo-
sabb tudásban legyen részük. A kéttannyel-

vű iskolák felvételijére a nyelvi szakkörökön
van mód a felkészülésre.
Nyolcadik osztályban a két felvételi tan-
tárgyból folyamatos felvételi előkészítőn
vehetnek részt azok a végzős diákok, akik
januárban komoly írásbeli felvételit írnak a
választott középiskolai intézményükben.
Az ősz folyamán számos szakma tartalmá-
val, munkakörülményeivel ismerkednek
meg, hogy megkönnyítsük a pályaválasztást.

Minden évben részt vesznek a Veszprémben
rendezett pályaválasztási kiállításon, ahol a
középiskolák bemutatókkal, friss informáci-
ókkal állnak az érdeklődők rendelkezésre.
Minden tanuló meglátogatja a kiszemelt
középiskola nyílt napját, ahol a pontos rész-
letekről érdeklődhetnek.
Mindezen tudatos és lelkiismeretes felkészí-
tők eredményeképpen elmondhatjuk, hogy
évek óta tanulóink a választott középisko-

Pályát választunk, az életre készülünk

található Barót községbe látogathat el egy
osztályra való Öveges diák, illetve a cseredi-
ák program keretében tavasszal vendégül
látjuk őket Balatonfűzfőn. 
A Te Is TESIS pályázattal kapcsolatban arról
tájékoztathattam a résztvevőket, hogy a kivá-
lasztott intézmények közé tartozunk.
Remélem, hogy a nyertes pályázat a minden-
napos testneveléssel kapcsolatban felmerülő
nehézségeinket részben majd orvosolni tudja.
Szintén a testneveléshez kapcsolódik, hogy

a Fűzfői Atlétikai Klubtól a TAO program
keretében egy fiú és egy leány kézilabda csa-
pat kialakításra kaptunk lehetőséget, a teljes
felszerelés és finanszírozás a programból tör-
ténik. Ezt ezúton is szeretném megköszönni
Tóth János elnök úrnak.
Két futó pályázat még elbírálás alatt áll, az
egyikben az SNI-s képzés jó gyakorlatait,
mások által is felhasználható, adaptálható
módszerek bemutatására lenne lehetősé-
günk. A másik egy Say_cheese nevű gazdasá-

gi jellegű pályázat, amit több európai ország-
gal közösen nyújtott be az iskola. A rövid
beszámolóból is kiderül, hogy események-
ben, feladatokban és reményeink szerint
sikerekben gazdag tanévet nyitottunk meg!
A 2014/15-ös tanévben a tanuláshoz és a
munkához ezúton is kitartást, elszántságot
és sok sikert kívánok!

MÉZES JÓZSEF

INTÉZMÉNYVEZETŐ
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lákba 100 százalékban bejutnak, s ott ered-
ményesen folytatják tanulmányaikat. 
A tavaly végzettek 49%-a érettségit adó gim-
náziumban és szakközépiskolában, 51%-a
szakiskolában, szakmát tanulva folytatja
tudásának bővítését. Ez a nagyjából fele-fele
arány évek óta biztos alapot nyújt az Irinyi
Iskola beiskolázási mutatóiban.  

A jól felépített, tudatos munka biztosítja a
szülőknek és gyermekeiknek a valós képessé-
gek megismerését és az ennek megfelelő
pályaválasztást. 
Büszkék vagyunk arra is, hogy minden bal-
lagó diákunk között található néhány tanu-
ló, aki sportvonalon: vízilabdában, labdarú-
gásban kamatoztatja tehetségét a középisko-

lákban, megmutatva, hogy a sportiskolai
lehetőségünk és munkánk sem hiábavaló.
Felettébb jó érzés minden tanárkolléga szívé-
ben, amikor volt tanítványaink sikereikről,
életbeni boldogulásukról számolnak be, akár
jó szakmunkájáról, akár főiskolás vagy egye-
temista hallgatóként szerzett hivatásukról. 

HORVÁTH IRÉN

Egészségünk védelmében számos cikket olvashatunk a világhálón, a
napi sajtóban, de a média is sokat foglalkozik a témával. Jól tudjuk,
mégis hajlamosak vagyunk nemtörődöm módon elódázni problémá-
inkat, kifogásokat találni, hogy miért is nem a megelőzésre fordítjuk
energiánk nagy részét.
Az egészségnek három alapegysége van: étkezés – higiénia – mozgás.
Az egészséges étkezés a zöldséggel, gyümölccsel, rostokkal bő étkezést
jelenti, a megfelelő mértéket betartva, legalább napi két liter folyadék-
bevitellel. Ha ezt a mottót betartjuk, akkor számos emésztési problé-
mát, betegséget elkerülhetünk, megfelelő ásványi anyaghoz, vitamin-
hoz jutunk, s nem kell a pirulákért, fájdalom csillapítókért futnunk. 
A test higiéniája: a testrészek tisztán- és karbantartása ma már min-
denki pénztárcájának elérhető, de nagyon fontos az igényes, tiszta,
rendezett megjelenés a mindennapi életünkben, amivel elkerülhet-
jük a baktériumokat és vírusokat.
Na és a mozgás? Igen, igen ezzel már jó néhányan hadilábon állunk.
Azt gondoljuk, hogy csak az a mozgás ér valamit, amit drága edző-
termekben, keserves munkával, fáradt izmaink nyúzásával érhetünk
el. Nekünk pedig erre se időnk, se pénzünk nincs, nyugtatjuk meg lel-
kiismeretünket. Pedig ez koránt sincs így! A szép, őszi időben, napi
fél óra intenzív mozgás: egy kis séta, kerékpározás az unokákkal,
barátokkal vagy a bobpályán található, ingyenes gépek igénybevétele
egy jó kávéval kiegészítve, esetleg egy késő délutáni kutyasétáltatás
segítheti izületeink, izmaink karbantartását. Vannak köztünk olya-
nok, akiknél a mozgás már igen nagy nehézséget okoz, vagy az időhi-

ány miatt nem megoldható. Nekik talán segíthet az a lehetőség,
melyet egy speciális gépen állva, az izmainkat, izületeinket naponta
átmozgatja, mintegy egy órás intenzív mozgásnak megfelelően
(Flabélos). Persze itt is vannak kizáró okok, ezeknek jó utána nézni.  
Bármit is válasszunk, mindenképpen válasszunk, hogy testünkkel folyama-
tosan törődjünk, segítsünk regenerálódni, fittnek, fiatalosnak maradni! 

HORVÁTH IRÉN

Hogyan maradjunk fittek, fiatalosak?
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Októberi rejtvény
A szeptemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Jártál-e mostanában 
a csendes tarlón este
(Tóth Árpád: Őszi kérdés)

Könyvet nyert: Szabó Lajos balatonfűzfői és
Bognár Imréné királyszentistváni olvasónk.
Gratulálunk!

Október havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2014. október 20.

A megfejtést nyílt levelező lapon várjuk
(névvel, címmel, eset leg telefon számmal
ellát va). 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.

Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a
kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de továbbra is
elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és épí-
tett környezetéről, valamint a városban zajló
életről, eddig maradéktalanul elértük.
Számos fotót jelentettünk meg saját lapunk-
ban, igazán értékes adatbázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni
szerető embert – a városban és a kistérségben
– arra ösztönözni, hogy minél változatosabb
egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat. 
A pályázatra minden naptári évben folyama-

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

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

A város fotósa – a fotós városa©



22. oldal 2014. október

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.

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

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazet-

tázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–16 óra, SZ: 7–12 óra

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

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

AKCIÓ!
Munkaszemüveg-lencsék

-20% kedvezménnyel

Miért ne a legjobbat választaná?
Prémium Hoya tükrözõdéscsökkentõ
rétegek most kedvezményes áron!

Az akció 2014. 09. 01.�10. 31-ig tart.
A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben!

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással.

(06-30/262-2103)

TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra
88/428-838,

06-20/388-5411
Balatonfűzfő,

Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési
szolgáltatás!

E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu
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Fogyatékossággal élők kulturális fesztiválja

Bozay emlékkoncert




