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Balatonfűzfő város, a Művelődési Központ és Könyvtár és a civil
szervezetek programjai 2015. február 10-től 2015. március 15-ig
Február 8–15. Házasság hete
– az Összefogással Fűzfőért Polgári Egyesület szervezésében
Részletes program később szórólapon és az
egyesület Facebook oldalán
Február 10. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Február 13. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– farsangi bál
Helyszín: Tobruk, óvoda
Február 13. 19 óra Egyházközségi bál
– a Jézus Szíve plébánia rendezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Február 14. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– jelmezes farsangi bál
Helyszín: Közösségi Ház
Február 16. 10 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– vezetőségi ülés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Február 16. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– farsang a játék jegyében szalagos fánkkal
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Február 16. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Február 18. 16 óra Sportolók köszöntése
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Február 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda
Február 21. 19 óra Az Irinyi Iskola
jótékonysági bálja
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Február 23. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, Történelmi tájak – filmvetítés

Február 27. 17 óra Fiatal helyi művészek
klubja
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 2. 15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége csoportja
– klubfoglalkozás
Helyszín: Közösségi Ház
Március 2. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 2. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Közösségi Ház
Március 2. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér
Március 3. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Közösségi Ház
Március 3. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Március 5. 10 óra Bábszínházi előadás
– a Pegazus Bábszínház előadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 6. 17 óra Városi nőnap
Köszöntőt mond: Marton Béla polgármester
Ünnepi műsor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 7. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– Nőnapi köszöntő
Helyszín: Natúrkert vendéglő
Március 14. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap, húsvéti készülődés
Helyszín: Jókai Közszíntér
Március 14–15. 9 óra Agykontroll tanfolyam gyerekeknek
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
nemzeti ünnep alkalmából
Ünnepi műsor és koszorúzás
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (az
Országzászlónál)
A helyszín és az időpont változtatás jogát fenntartjuk!

Fiatal helyi művészek
klubja alakult
A Művelődési Központ egyik alapfeladata
a helyi ifjúság kulturális igényeinek kielégítése, a helyi tehetségek felkarolása, támogatása.
Ennek szellemében jött létre január végén a
Fiatal helyi művészek klubja, amelynek keretében Kövécs Dániel, Rakk Adrián és Varga
Áron mutatkozott be a meglepően szépszámú (fiatal) közönség előtt. Gróf Tiborral, az
intézmény igazgatójával folytatott oldott
hangú beszélgetés közben meséltek a fiatalok
eddigi életpályájukról, terveikről, célkitűzéseikről. A társalgást rövid tárlatvezetés, illetve
a zongoristák részéről zenei bemutató színesítette. A következő klubösszejövetel február
végén lesz, ahol remélhetőleg új fűzfői tehetségekkel ismerkedhetünk meg.
GRÓF TIBOR
Szerkesztőségünk örömmel üdvözli ezt a
kezdeményezést, nagyon jó hangulatú, sikeres rendezvény volt. Várjuk a folytatást!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi adatokat
szolgáltatta a 2014.
decemberi lapzártától a
2015. januári lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk
3 újszülöttjét, név szerint Kacz Gergőt,
Márton Tamást, Hegedűs Mátyást.
Gratulálunk a családoknak, és
jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt
balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a
hozzátartozóknak!

4. oldal

2015. február

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015. január 20-án 16.00
órai kezdettel tartotta soron következő ülését, melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
sportcsarnok építéséhez eddig rendelkezésre
álló anyagot eljuttatja a pályázat kiírójának a
testületi ülésen elhangzott kérdésekkel
együtt, valamint felkéri a FAK elnökségét,
hogy a vállalkozók felajánlásait összegszerűen gyűjtse össze, és ezt juttassa el a képviselőtestülethez.
– A testület a BLTE és az önkormányzat
közötti eszközök átadására vonatkozó szerződés aláírásáról a költségvetés tárgyalásakor dönt. Kéri bemutatni a tervezett éves
költségigényét az együttműködésnek, a
bevételi, kiadási oldal változásainak bemutatását az eszközátvétel tekintetében. A fenntartási időszakot követően megvizsgálja az

eszközök önkormányzati tulajdonba való
átvételét.

– A képviselők a Rákóczi Ferenc utca egyirányú forgalmi korlátozását nem támogatták.

– Az önkormányzat felkéri a főépítészt, terjesszen két költségbecsléssel kiegészített
javaslatot a testület elé olyan bővíthető tárolókra, amelyek illeszkednek a gyártelepi
városrész városkép szerkezetéhez.

– A testület elbírálta a balatonfűzfői
1495/161/A/4
helyrajzi
számú,
Balatonfűzfő, Szállás u. 5. fszt. 4. szám alatti
„szükséglakás” szociális alapon történő bérbeadása tárgyában beérkezett pályázatokat.
Nyertes pályázó: Mészáros Zsuzsanna.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete jóváhagyta a Nitrokémai
Zrt. mint eladó, valamint Balatonfűzfő
Város Önkormányzata mint vevő közötti – a
balatonfűzfői 355 helyrajzi számú ingatlan,
illetve a 050 hrsz.-ú, Balaton ingatlanon
elhelyezkedő – pirotechnikai kilövő állás
értékesítése tárgyában kötendő – adásvételi
szerződést.
– Az önkormányzat 2 MFt-os keretet tervez
költségvetésébe alacsony költségigényű,
könnyen megvalósítható, „hangulatjavító”
megoldásokra.

Megalkotásra került a környezetvédelmi
alap felhasználásáról szóló önkormányzati
rendelet.
A rendeleteket városuk honlapján Önkormányzat/Balatonfűzfő város önkormányzatának hatályos rendeletei menüpont alatt
olvashatják.
A következő testületi ülés 2015. február 17-én
lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Ötvenkettedik hónap a városházán
Nem volt nagy a csomagtartója. Kifejezetten
kicsi, illetve ami volt, talán nem is volt csomagtartó. Csak egy fedél az elején. De télen
mindig volt benne egy lapát, takaró, víz és
egy kis homok, biztos, ami biztos. Nem volt
benne navigáció, s lóerő sem nagyon, de tudtunk vele közlekedni. A kis Polski sokfelé
elvitt bennünket, s nem voltak semmilyen
színű riasztások, csak időjárás jelentések,
meg talán sokkal megfontoltabb útra kelők.
Emlékszem, befordulva Farkasgyepű felé, a
nyolcas főútról letérve beértünk a télbe, a kis
autó tengelyéig ért a hó, s lassan haladtunk. S
nem szidtunk senkit és semmit, tudomásul
vettük, hogy télen hó szokott lenni. Kérek
mindenkit, hogy ha havas, jeges az út, akkor
csak akkor induljon el, ha tud lassan vezetni,
ismeri a téli vezetés fortélyait, s nem fél. Mert
bizony hirtelen lehet az út jeges, páralecsapódásos, s ha ezt későn vesszük észre, akkor
nagyobb baj is lehet. Mint például ezen a
héten egy figyelmetlen autós megrongált egy
trafót, s ezzel hosszú napokra sötétségbe
borította a város egy részét, s gyakori csuklásra késztette drága édesanyámat. Aki már
megszokta, hogy mindenért neki kell csuklania, még akkor is, ha nem tőlem függ a dolog
megoldása.

A sportcsarnok építésének támogatását a
képviselő-testület tárgyalta. A FAK által
benyújtandó pályázathoz a számított hatvan
millió önrészt még nem vállalta az önkormányzat, ami három évre elosztva terhelné a
költségvetést. Nagyon sok lelkes támogatója
van ennek a beruházásnak. Csak a támogatás tárgyiasult formája nem jelent meg a
döntéshozók előtt. Az elénk került csarnok
terve 540 millió Ft-ból kivitelezhető lenne.
Ha az önkormányzat tulajdonba adja a
pályázó FAK-nak a sportpálya egy részét,
amin megvalósulna a csarnok, akkor az egy
értékbecslés alapján 100 millió Ft-ban
önrészként betudható lenne. A terveket
készítő helyi tervező iroda adna a kivitelezés
három éve alatt évenként tíz millió Ft támogatást a pályázónak akkor, ha ő a kivitelező.
Az önkormányzat úgy döntött javaslatomra,
hogy a pályázatelbíráló elé küldi a tervezett
konstrukciót azzal, hogy reális-e az az értékbecslés, aminek kulcsfontossága van a projektben. Egy ekkora önkormányzati támogatás nyújtását meg kell előzni egy kockázatelemzésnek, aminek a projekt megvalósításán túl tartalmaznia kell a fenntarthatóságot
is. Jelen pillanatban mind a beruházás, mind
a működtetés garanciális elemei hiányoz-

nak, így ez a projekt nem menne át egy ilyen
kötelező elemeket tartalmazó elemzésen. Ha
nem lesz csarnok, akkor hazudott a kampányban az a jelölt, aki ennek megvalósítását ígérte? Becsapta a választókat? Nem. Ha
a település működésének a finanszírozása az
előző időszaknak megfelelően történt volna,
akkor a csarnokra maradt volna forrás. Én is
ígértem a csarnok építését. Polgármesterré
választásom után az első útjaim között szerepelt egy megbeszélés a csarnok építéséhez
szükséges 400 millió Ft TAO forrás felkutatása. Ez eredményes volt, a TAO forrás rendelkezésre áll. Csak az önrész nem. A beszélgetések során elhangzott sokszor, hogy gyávák vagyunk, nem merünk kockáztatni. Aki
mer, az nyer. Legyünk vagányabban bevállalósak, merjünk nagyokat álmodni. A nagy
álmok kijózanítója a hideg fal, és az önkormányzatnak nem szabad kockáztatni. Épphogy kikecmeregtünk egy ilyen bevállalós
időszakból, aminek a terheit csőtörések,
tolózárak cseréje, pincék áztatása és még
számos formában megszenvedünk. Még
nem vagyunk minden információ birtokában. Mondhatják, akkor miért nem kezdtük
el előbb a gondolkodást. de elkezdtük. De
volt egy választás, no meg költségvetés készí-
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tése, aminek elfogadása előtt nem lehet nyilatkozni. Akkor nem lesz sportcsarnok a
városban? Remélem, hogy lesz. Mikor?
Amikor majd megvalósul a beígért feladatfinanszírozás, s nem kell a helyi bevételekből
finanszírozni a kötelezően előírt feladatokat. Például az óvoda és bölcsőde helyi
finanszírozási igénye 90 millió Ft, ami az
állami normatívával megegyező. Vagyis a
180 milliós költségvetésnek csak a felét adja
az állam. A közművelődésre kapunk évi öt
millió Ft-ot. Ha csak ezt fordítanánk rá,
akkor nem lenne működőképes a kötelezően
fenntartandó intézményünk. Így ennek a

tízszeresével kell ezt kipótolnunk. Csak még
egy példa. A városüzemeltetésre kapott 55
millió Ft nem elég a nagy területek rendben
tartására, így ehhez még száz milliót kell
mellé tenni. De sorolhatnám az alul finanszírozott feladatainkat. Az ígértekhez képest
valamiért nem érkezett több pénz az önkormányzathoz, pedig ettől volt hangos minden médium. De adót kivethetnénk, ha többet szeretnénk, akkor adóztassuk meg a települést. A testület döntött. Nem vetett ki
több adót, új adónemet nem vezet be ebben
az évben. Visszatérve a csarnokra. Ez nem
akarat, hanem költségvetési fedezet kérdése.

De az ez évi előkészítő munka nem veszett
el. Jövőre megint foglalkozunk vele.
A készülő költségvetés mutatja a szándékot.
Takarékos, előre mutató, a tervezést elősegítő költségvetés lesz. A véglegesített formája
a cikk írása után készül el, melynek vitája
nyilvános lesz.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2015.
február 19. Tobruk, óvoda, 17 óra.
MARTON BÉLA
POLGÁRMESTER

Ebösszeírás
Tisztelt ebtartók!

Az ebösszeírás 2015. március 15-ig az
alábbi módon teljesíthető:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Balatonfűzfő város közigazgatási területén
az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve
2015. március 15. napjáig ebösszeírást tart.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak
ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú (mellékelt) adatlapot kell
kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.
Az adatlap személyesen átvehető a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
(Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) műszaki részlegén, megtalálható a Balatonfűzfői Hírlap
2015. februári számában, illetve letölthető a
www.balatonfuzfo.hu oldalról is.

• a kitöltött adatlapokat a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal
8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. címre postai úton beküldve, vagy személyesen leadva
• faxon a (88)596-901 fax számra beküldve,
• a jegyzo@balatonfuzfo.hu email címre
beküldve.
Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy
• 2013. január 1-jétől – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb
ebeket transzponderrel (mikrochippel)
megjelölve lehet csak tartani. Kérem, hogy
aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt
azt pótolja.

• Az ebösszeírásban a mikrochippel ellátott
és az állatorvosnál korábban bejelentett, a
központi nyilvántartásban már szereplő,
valamint a bilétával rendelkező és a helyi
nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell
jelenteni.
• Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett
változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az adatszolgáltatás elmulasztásának
jogkövetkezménye – az állatvédelmi
bírságról szóló kormányrendelet alapján
– minimum 30 000 Ft pénzbírság, így
kérem a fenti kötelezettségüknek az érintett állampolgárok eleget tenni szíveskedjenek.
DR . TAKÁCS LÁSZLÓ
JEGYZŐ

Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©
Ezzel a beszédes címmel alkotói pályázatot hirdet Balatonfűzfő város 15. évfordulójára a Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv közösen.
A pályázatot három kategóriában írjuk ki, az értékes díjak átadása a 2015. augusztus 20-i ünnepi sorozat keretén belül lesz.
1. Felnőtt kategória: Fotó (legalább 2 MB), vagy PowerPoint bemutató városunkról
2. Középiskolás kategória: Maximum három perces kreatív film városunkról (CD-én, vagy DVD-én)
3. Általános iskolás kategória: alkotás (rajz A4, A3-as méret, bármely technikával vagy makett) városunkról
Beküldési határidő: 2015. július 20.
A beküldött pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A jeligés pályázatok mellé zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, címét, elérhetőségét
feltüntetni. Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőség, Művelődési Központ, I. emelet (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
fuzfohirlap@gmail.com
A kiírók fenntartják a jogot, az alkotások közzétételére, felhasználására.
Örökítsük meg a pillanatot, tegyük emlékezetessé városunk ünnepét! Munkára fel! Induljon az alkotás, a méltó örökség állítása!
BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE
BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ

ÖBÖL TV SZERKESZTŐSÉGE
BALÁZS GYULA ÜGYVEZETŐ
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2015. 02. 10.
Művelődési Központ és Könyvtár
Balatonfűzfő

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI OKTATÁST SZERVEZETT A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR BALATONFŰZFŐN.
A balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár 20.51 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Széchenyi 2020
program keretében. A pályázat a közművelődési intézmények által szervezett, elsősorban alapkompetenciák fejlesztését elősegítő, új
tanulási formáit támogatta. A másfél évig tartó képzéseken közel száz helyi általános és középiskolás tanuló vett részt.
A projekt keretén belül 3 témakörben, előadó művészet, fotográfia és elektronikus sajtó területén képezték szakemberek a jelentkező helyi általános és középiskolás fiatalokat. Az eladóművészek 3 kurzusban megismerkedtek a színjátszás alapelemeivel, s a kurzusokat egy-egy teltházas színi
előadással zárták. Redler Mariann oktató rendezésében színpadra varázsolták Tündér Lala, Pinokkió és A rút kiskacsa történetét. A fotósok Pászti
György vezetésével szintén elsajátították a fotózás alapelemeit. Történeti áttekintést kaptak a kezdetektől a legmodernebb digitális technikákig,
tanfolyamukat kiállítással és egy fotókönyv kiadásával zárták. Az elektronikus sajtó két csoportja, felhasználva a projekt keretén belül vásárolt nagy
értékű tárgyi eszközöket, szintén a műfaj alapismereteivel foglalkozott, de a tanulás mellett jutott idő kirándulásra is. Bati János oktató vezetésével a veszprémi Regina TV-ben, illetve a Magyar Televízió székházában tett látogatásuk örök élményt nyújtott mindnyájuk számára.
A projekt 2014. december 31-én zárult le.
Tovább információ kérhető:
Gróf Tibor igazgató
Elérhetőség: 88/451-056
muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu

Felhívás Költészet napi szavalóversenyre
A Művelődési Központ és Könyvtár a
hagyományokhoz híven felhívást hirdet a
városi szintű szavalóversenyre. Minden
résztvevő egy általa szabadon választott
magyar költő versével jelentkezhet a megmérettetésre. Jelentkezési határidő: 2015.
március 23.
A szavalóverseny kategóriái korcsoportok
szerint:
óvodás kategória
kisiskolás kategória
felső tagozatos kategória
középiskolás kategória
felnőtt kategória
Jelentkezni a jelentkezési lapok kitöltésével
lehet, szervezetten a Szivárvány óvodában,
az Irinyi Iskolában, az Öveges középiskolában és egyénileg a Művelődési Központ és
Könyvtárban. A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézményekben vagy letölthetők a honlapunkról (www.mkkfuzfo.hu).

A szavalóverseny menetrendje:
ELŐDÖNTŐ I.
március 25. (szerda)
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem
9 óra
13 óra
16 óra

Óvodás kategória
Kisiskolás kategória
Felnőtt kategória

ELŐDÖNTŐ II.
március 26. (csütörtök)
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem
13 óra
15 óra

Felső tagozatos kategória
Középiskolás kategória

DÖNTŐ ÉS GÁLAMŰSOR
április 10. (péntek) 17 óra
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem

Részletes információ: 06-88/451-056 vagy
06-20/319-0975-ös telefonszámon vagy személyesen a Művelődési Központ és Könyvtárban.
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Mit várok a 2015-ös évtől?
peda gógusminősítések. A tanfelügyelet
célja egy egységes szempontrendszer alapján
a megerősítés és a fejlesztés elősegítése.
Bátran állunk az ellenőrzés elé, hiszen úgy
gondolom, nevelőtestületünk eddig is kimagasló színvonalú nevelő munkát végzett,
melynek híre eljutott a környező településekre is. Bölcsődéink, óvodáink keresettek,
gyermekeink a tanító nénik visszajelzései
alapján sikerrel veszik az iskolai akadályokat.
Szeretnénk a megkezdett minőségi munkát
tovább folytatni, célunk a település gyerme-

keinek nyugodt, önfeledt bölcsődés és óvodás éveket biztosítani. Továbbra is számítunk a szülők és a fenntartó támogatására,
igyekszünk a partnerintézményekkel is sikeresen együtt dolgozni. Örülünk, hogy a rendezvényeinket sokan látogatják, és a város
kulturális életébe is bekapcsolódhattunk.
Szeretnénk, ha a 2015-ös évünk is nyugalmasan és jókedvűen telne el, ehhez kívánok
jó egészséget, a munkánkhoz türelmet és
kitartást!

Először is boldog új évet kívánok minden
kedves Olvasónak! Hogy mit várok az új
esztendőtől? Hosszú listát sorolhatnék
mind a magánéletemben, mind munkahelyi
környezetemben. Ám tisztában vagyok vele,
hogy bármi kevés, tenni is kell azért.
A Művelődési Központ és Könyvtár kiemelt
szerepet tölt be a város civil életében.
Megtiszteltetés azt vezetni. Az új évben azt
remélem, tovább bővül a látogatók köre.

Nyugdíjasaink megmaradnak, és csatlakoznak hozzájuk a fiatalok is. Tettünk, teszünk
ezért lépéseket, remélem, meg is lesz az eredménye. Elkövetek mindent, hogy a fűzfői
polgár ismét járhasson színházba. Nemcsak
Veszprémbe, a „sajátjába” is. Ennek érdekében nem várok többlettámogatást az önkormányzattól, más konstrukciót találtunk ki.
Szerződés aláírása előtt állok a Petőfi
Színház igazgatójával.
2015. a jubileumok éve lesz! 40 éves születésnapját ünnepli Balatonfűzfő Város Vegyes
Kara! Szeretném, ha méltóképpen megemlé-

keznénk az elődökről is, és meghívnánk az
évek során megismert partner-kórusokat is.
Maga a település is jubilál, 15 éve kapta meg
a városi címet! A rendezvénytervünk több
olyan programot is tartalmaz a jubileum
kapcsán, amelyet remélhetőleg szívesen
fogadnak látogatóink.
Összességében szeretném gyakran megélni
idén is azt a helyzetet, amikor lakhelyemen
megkérdezik, miért nem itt vagy igazgató,
miért Fűzfőn!? Azt kívánom magamnak,
hogy sokáig válaszolhassak úgy: Mert ott
sokkal jobban érzem magam!

Diósdi Péter igazgató, Városgondnokság
Merész vállalkozás a költségvetési tárgyalások ideje alatt az intézmény éves terveiről,
céljairól írni, hiszen azok megvalósításához
szükséges pénzügyi forrásokról jó, ha február végére – költségvetési rendelet formájában – születik meg a döntés.
Mindaddig a klasszikus városüzemeltetési
feladatokat természetesen ellátjuk, ezekre az
átmeneti időszakban is biztosít forrást az
önkormányzat. Így működtetjük a közvilágítást, jelentjük az észlelt hibákat, fizetjük az
üzemeltetéssel együtt járó számlákat is. A
városi közutakat járható állapotban kell tartanunk télen is, az időjárás diktálta helyzeteket kezelnünk kell. Szóratjuk az utakat, ha
szükséges, és biztosítjuk az elérési utakat az
intézményeinkhez, az óvodákhoz, az iskolákhoz, az orvosi rendelőkhöz, a helyi és a
távolsági buszjáratok megállóihoz is.
A költségvetés ismeretében megkezdődhetnek az igazi közterületi karbantartási munkálatok is. Utak, járdák kátyúzása, a kopott
útburkolati jelek felfestése, utcabútorok,
pihenőpadok javítása, pótlása, utcai szemétgyűjtő kosarak bővítése. Bővíteni szeretnénk

a közterületi virágos felületeket, az egyes
településrészeken élők igényeinek figyelembevételével. Az elmúlt években kivágott
fákat is pótolnunk kell, célunk többször
iskolázott facsemeték beszerzése és ültetése.
A tavaly nagy lendületet vett temetőbeli
parcellák közötti földút burkolását idén szeretnénk befejezni. Szükség van egy új
kolumbárium fal megépítésére, mivel a hamvak elhelyezésére szolgáló urnafülkék
elfogytak, illetőleg jó részük „elővételben”
elkelt.
Technikai háttértámogatással folyamatosan
kiszolgáljuk az Irinyi Iskolát, az ősszel megszakadt udvarrendezés még várat magára. A
Sportszállóra szeretnénk egy „igazi” gondnokot találni, aki elbír majd a közös fedél
alatt a szállóvendégek és a sportszakosztályok adta feladatokkal is.
A két strand üzemeltetése nagy kihívás a
városgondnokság számára. A nyitva tartás
100 napos ideje alatt jó időjárás esetén százezer vendéget szolgálunk ki. Hogy őket
megtarthassuk, a strandokat folyamatosan
fejleszteni szükséges: szükség lenne a medrek karbantartására, a nyomuló nádas vissza-

szorítására, a térvilágítás bővítésére, a töredezett járdák cseréjére. Szorosabb együttműködés kívánatos a strandokon lévő vendéglátós vállalkozásokkal is. A strandüzemeltetés kezdeményezéseit az illegális
strandbelépők visszaszorítására a büfések
csak szóban támogatták.
A városgondnokság 2015-ben az „irinyis”
kilenc fős technikai személyzet mellett igazából 14 fővel tervezi városüzemeltetői tevékenységét. Ehhez szorosan kapcsolódik az
átlag 40 fős közmunkaprogram szervezése,
végrehajtása, elszámolása. A közfoglalkoztatottak munkájára mind a strandokon, mind
a zöldfelültek, intézményi területek fenntartásában óriási szükségünk van, munkájukat
éves szinten tervezzük, de ez esetben is igaz
a mondás: a kevesebb több lenne. Feleannyi,
de fegyelmezett, munkájára valamit is adó
dolgozóval sokkal előrébb jutnánk.
Szép és nemes feladat a városgondnokság
életében a városi ünnepségek, programok
technikai kiszolgálása. Erőnkhöz mérten
idén is támogatjuk majd a nyugdíjasklubok,
civil szervezetek és a lakosság környezetszépítő kezdeményezéseit is.

Salamon Edit intézményvezető, Szivárvány óvoda és bölcsőde
,,Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és
eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi,
csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a
játék. Arra, hogy e világban otthonosan
mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék
belőle.” – Varga Domokos
Intézményünk pedagógusainak a 2015-ös
év sok változást hoz. Elindul az országos
tanfelügyeleti rendszer, megkezdődnek a

Gróf Tibor igazgató, Művelődési Központ
és Könyvtár
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Új év régi feladatokkal
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2014. évben bekövetkezett közlekedési
balesetek elemzésekor egyértelműen megfigyelhető a szezonalitás, amely a nyáron
többszörösére növekvő nyaraló és jármű forgalommal magyarázható.
2014-ben a kapitányság területén 64 személyi
sérüléssel járó baleset történt, míg 2013-ban
62. A halálos balesetek száma a 4 helyett
3 volt, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma
25-ről 21-re csökkent, a könnyű sérüléses
balesetek száma 33-ról 40-re emelkedett.
A sérülés nélküli balesetek száma 126 helyett
109 volt. 24 vadelütéses baleset történt.
Megnőtt az ittasan történt balesetokozás
száma, az előző évi 3-mal szemben 9 esetben
fordult elő. Külföldi állampolgár balesetet 1
esetben okozott.
Feltűnő és az idegenforgalmi szezonnal függ
össze, hogy amíg június végéig az átlagnak
megfelelő adatokkal találkozunk, július–
augusztus hónapokban megnőtt a sérüléses
balesetek száma. Ebben a két hónapban az
időjárás nem kedvezett igazán a nyaralóknak, kevés volt az igazi strandolásra való nap,
így megnőtt a forgalom az utakon.
A balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is
• a relatív gyorshajtás (amikor nem az út és
látási viszonyoknak megfelelő a megválasztott sebesség),
• a követési távolság helytelen megválasztása,
• az elsőbbségi és kanyarodási szabályok be
nem tartása.

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a
gyalogosok, illetve a kerékpárosok. 2014ben – a kerékpárosok által okozott balesetek
száma 8 volt. A balestek bekövetkezésért
gyakran maguk a kerékpárosok és a gyalogosok is felelősek. 2015-ben is a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységében – éppen ezért – kiemelt figyelmet fordítunk a gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzésére.
A kerékpárral vagy gyalogosan közlekedő
személy a közlekedésnek ugyanúgy egyenrangú résztvevője, mint a gépjárművezető,
ami azt jelenti, hogy ugyanúgy ismernie
kell
a
közlekedési
szabályokat!
És a gépjárművezetőknek is tiszteletben
kell tartani őket mint közlekedő partnereket!
Ha már balesetekről van szó, ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy bármilyen szépen
is süt a nap, a télnek nincs vége. Reggel és este
fagyosak, csúszósak az utak, a járdák. Még
későn kel a nap és korán nyugszik, jelentős a
rossz látási körülményekkel jellemezhető időszak. Az őszi Látni és látszani! közlekedésbiztonsági kampányban valójában egész évre
vonatkozó tanácsok hangzottak el. Hiszen a
biztonságos közlekedés alapszabálya, hogy
én jól lássam, merre haladok, engem jól lássanak, merre haladok, számíthassunk
egymásra, bízhassunk a másik fél szabálykövetésében, hogy ne kerüljünk veszélyhelyzetbe.

A rendőrség tevékenységének egy része a
közlekedési biztonság megőrzése, segítése,
amely részben a fokozott ellenőrzésekkel
valósítható meg. A közterületeken, közutakon közlekedők is jól tudják a „rend” igen
is meghatározza a lakosság jó közérzetét.
Nemcsak a bűnügyi esetek, események befolyásolják, hogy mennyire érezzük jól magunkat a lakóhelyünkön.
Ebből is látszik, hogy milyen sokrétű a rendőrség tevékenységi köre. A ritkábban megjelenő bűnügyesek, a közterületeken mindig
látható közrendvédelmi és közlekedésrendészeti egyenruhások mellett jelentős a
háttér munkát végző kollégák száma is. A
mai életünkben elengedhetetlen, szakszerű
és jogszerű hatósági munka jól képzett szakembereket kíván.
A rendészeti képzésre jelentkezőkkel szemben komoly elvárásokat támasztanak a felvételikor. Nemcsak az elméleti tudásukat
mérik fel, hanem fizikai és pszichológiai
alkalmasságukat is vizsgálják.
Ma már a rendőrség hatósági szerepe mellett
egyre nagyobb szerepet kap a civil kapcsolattartás, a prevenció, vagyis a megelőzés,
hogy az állampolgárok partnerként, érdeklődő ügyfélként találkozzanak kollégáinkkal
és ne pedig elkövetőként, az eljárásokban
számon kért személyként.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Gerendás Lajos
1954–2015
Idézet a Honismereti Füzetek 2014 decemberében meg jelent számából: ,,Utolsó
próbálkozás…, ha most sem történik javítás,
ígérem, ezt a témát soha nem hozom elő.”
És milyen a sors, tényleg ez volt az utolsó,
amiért a szavadat felemelted.
2015. január 15-én tragikus hirtelenséggel itt
hagytad ezt a világot. Megkezdett munkáidat
már nem tudtad befejezni, távozásoddal
pótolhatatlan űrt hagytál magad után.
Nagyon sok segítséget, jó tanácsot kaptam
Tőled, mikor bíztatásodra megpályáztam a
főszerkesztői posztot. Ha egy vers, egy cikk,
képek kellettek, szinte azonnal adtad.
Hatalmas lexikális tudásodat mindig

csodáltam. Őszintén meg kell mondanom,
nem tudom, hogy hogyan lesz-e folytatása a
Honismereti Füzeteknek. A tematikát felállítottad, de ki írja meg?
Január 22-én már nem vehetted át a
,,Balatonfűzfő kultúrájáért” elismerést, amit
eddigi munkásságodért kaptál, a méltatás
felsorolja, hogy milyen sok kutatómunkát
végeztél, mennyit publikáltál.
Még nagyon sokszor kiszalad majd a
szájunkon, hogy ,,kérdezd a Lajost”. Választ
sajnos már nem kapunk.
Emlékedet megőrizzük, Lajos, nyugodjál
békében!
BÉRES ISTVÁNNÉ
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A Magyar Kultúra Napja
2015. január 22-én ünnepelte városunk a Magyar Kultúra Napját, a
balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.
Az ünnepi beszédet Lajkó Frigyes képviselő úr tartotta, kihangsúlyozva a magyarság csodálatos értékeit. Ezt követte a Balatonfűzfő
Kultúrájáért kitüntetések átadása, melyeket Marton Béla, városunk
polgármestere adott át. A díjátadást egyperces néma tiszteletadás
indította, Gerendás Lajos, városunk megbecsült polgárának emlékére, aki a posztumusz díjban részesült.
Az érdemeik méltatása után Kiss Ferenc és Varga Áron vette át a megtisztelő aranyszínű városcímert.
Az ünnepélyes díjátadást egy meglepetés program követte. Veér

Ferenc őszinte szívvel és nagy lelkesedéssel készítette el és adományozta városunknak a „Polgármesteri nyakláncot”, és akasztotta
Marton Béla nyakába, aki meghatottan, egy oklevéllel köszönte meg
a nemes gesztust.
A meghitt pillanatokat az ünnepi műsor követte, melyet a veszprémi
Petőfi Színház művészei adtak: Trokán Anna, Szeles József, Tóth Loon
és Patkó Márton. A magyar nyelv szépségeit, érdekességeit, nehézségeit kiemelő zenés, énekes összeállítás méltán dobogtatta meg az ünneplők szívét, csalt mosolyt a magyar nyelvet szeretők és értők arcára.
HORVÁTH IRÉN

Kitüntetettjeink
Gerendás Lajos – posztumusz elismerés
Gerendás Lajos 1954. szeptember 20-án született Budapesten. Édesapja doni veterán, közlekedési mérnök. Édesanyja magyar–történelem szakos tanárnő, az első Balatonfűzfőn élő vasdiplomás. Neje, Sas
Edit logopédus–gyógypedagógus, lánya szakközépiskolai szaktanár,
fia egyetemista.
Gimnázium után térképész végzettséget szerezett, majd történelemkönyvtár szakos tanári diplomát. Dolgozott a Kartográfiai
Vállalatnál, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, amelynek lapját szerkesztette. 1988-ban megbízást kapott a Magyar
Nemzeti Múzeumtól, hogy írja meg Görgey Artúr monográfiáját.
Ugyanebben az évben létrehozta a máig működő Görgey Múzeum
Baráti Kört, melynek tagja volt dr. Antall József, majdani miniszterelnök.
1989-ben megalapította az Egyesület a Szülőföldért nevű civil szervezetet, ennek keretében 1990. január legelején ők vittek először
könyvsegélyt a Székelyföldre, melyet többször megismételtek.
1994-ben létrehozta egy volt évfolyamtársával az UNICUS
Könyvkiadót, amely saját könyvein túl oktató kártyákat, társasjátékokat adott ki.
Az 1995 szeptemberében kezdődő székelyföldi kutatóútját a Magyar
Tudományos Akadémia, annak Néprajzi Kutatóintézete, a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Magyar Néprajzi Társaság, az Akadémiai Kiadó
és Nyomda, a Központi Statisztikai Hivatal támogatta. Lassan az
anyagi támogatások megszűntek…

1995-től 1998-ig a székelyudvarhelyi Udvarhelyi Híradó újságírója
volt, és a székelykeresztúri Molnár István Városi Múzeum külső munkatársa 2002-ig.
Erdélyi útja során 1998-ban elkészítette a Székelyderzsi Unitárius
Erődtemplom monográfiáját, melyet a Román Országos Műemlékvédelmi Hivatal eljuttatott az UNESCO szakbizottságához.
Ennek alapján a műemlék – először a Székelyföldön – világörökségi
rangot kapott. Az anyaga két kiadást megérve jelent meg odakint.
2001-ben Székelydályán új rovásfeliratot talált.
2008-ban 2 szakácskönyve jelent meg Kolozsvárott, román nyelven.
Az 1970-es évek közepe óta publikál verseket, tanulmányokat. Írásai
a felvidéki Múltunk emlékei, az erdélyi Székelyföld, Szövétnek,
Művelődés, Hargita Népe, Népújság, Brassói Lapok és még számos
újság hasábjain jelent, illetve jelenik meg.
2014-ben felkérést kapott politikai, egyházi és civil szervezetektől,
hogy végezze el Csíkszék érték leltárát. Haláláig ezen dolgozott.
2002-ben költözött Balatonfűzfőre. Itt a Hírlapot szerkesztette
1997. és 2010. között. Ugyanebben az évben Detrich Tiborral közösen elkészítette a Balatonfűzfői Fürdőegyesület történetét bemutató
„Múltunk és jelenünk” című könyvecskét. 2 évig vezette a
Honismereti Klubot, 2011-től írta a Honismereti Füzeteket. Tagja a
helyi Értéktár Bizottságnak. Fáradhatatlan munkája során számos
olyan ismeretanyagot tárt az olvasók elé, mely felbecsülhetetlen
értékkel bír, a kulturális életben betöltött szerepe vitathatatlan.
Tragikus hirtelenséggel hunyt el 2015. január 15-én.

Kiss Ferenc
Kiss Ferenc 1927-ben született Szombathely közelében, egy pici faluban, Zarkaházán. Két idősebb fiútestvérével együtt édesanyja egyedül nevelte, mert édesapja autóbalesetben korán meghalt. Általános
iskolába Szentkirályon járt. Itt tanulta ki az asztalosmesterséget is.
Szerette az asztalos munkát, az alkotás öröme már akkor magával
ragadta. Gyönyörű szekrénysorát, mely a szobájában áll, maga készítette. A katonaságnál megszerette az autóvezetést. Leszerelés után a
Déryné Színháznál helyezkedett e, mint buszvezető. Két évig Ascher
Oszkár sofőrjeként is dolgozott. Ez szép időszaka volt életének, 14
évig a színi társulattal járták az országot. A legeldugottabb faluba is
eljutottak, elvíve a kultúrát az ott lakóknak. Feri bácsi ezt még kiegészítette azzal, hogy míg az egyik településen a színjátszás folyt, ő a

másik falucskában mozit varázsolt az iskolákban, vagy éppen ott,
ahol fogadták a vetítőjével együtt. Budapesten lakott, egy fia született. Sajnos a felesége megbetegedett, ápolnia kellett, így feladta a
színházi munkáját. Felesége halála után a Budapesti Mélyépítési
Tervező Vállalatnál helyezkedett el. Gépkocsivezetőként dolgozott,
sokat járt külföldön is. Újra megnősült, vállalatának balatonkenesei
üdülőjét igazgatta hosszú éveken át. Sok kedves ismerősre tett szert,
megtartotta a régi baráti társaságokat és újakkal is gazdagodott.
Közösségi ember maradt továbbra is. Nyugdíjas éveire Balatonfűzfőt
választotta otthonául, új szenvedélye a gobelinezés lett, amit már itt
tanult a nyugdíjasház egyik lakójától. 4-5 éve varrja a szebbnél szebb
képeket. Lakásában 25 kész alkotást számolt meg, de sokat elajándékozott. A Támasz Idősek Otthonában folyamatosan látható néhány
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a legfrissebb képei közül. 2014-ben lépett ki nagyobb közösség elé a
Jókai Iskola közszínterébe, majd onnan egyenesen Budapestre, a
Duna Palota kiállító termébe, ahol Utolsó vacsora című képét a zsűri
elismerő oklevéllel jutalmazta és a kézműves kiállítás albumába is
beválogatta. Várpalotán az amatőr kézművesek fesztiválján emléklapot kapott. Jelenleg Jézus születése című munkája a Budapesti

Néprajzi Múzeum aulájában látható. Az itt megjelenő művek egy
betlehemi képeskönyvben még ez évben kinyomtatják. Színes egyéniség, soha nem csügged, az otthon színjátszó körének oszlopos
tagja. 87 éve ellenére fáradhatatlan és derűs, ami a gobelinezést illeti,
tele van elképzelésekkel. Sok fonal várja még, hogy szép képpé varázsolja őket.

Varga Áron
Varga Áron 1992. július 21-én született Veszprémben. Saját magát
bennszülött gyártelepinek vallja, noha az ezredforduló után néhány
évvel Tobrukba költözött.
Itt, Fűzfőn járt általános iskolába, s végezte el zongora főtárggyal a
zeneiskola 6 alap, majd 4 továbbképző évfolyamát. Miután leérettségizett, egy veszprémi gimnáziumban, a szintén veszprémi
Zeneművészeti Szakközépiskola érettségire épülő klasszikus zenei
képzésére felvételizett sikerrel. Főtárgya a zongora, de számtalan
kiegészítő tantárgyat is tanul. Fakultációban a zenei szaknyelvet, azaz
olaszt, karvezetést, hangképzést és magánéneket, orgonát.
Tanulmányai mellett a kamarakórus munkájában is részt vesz.
2015 vagy 2016 szeptemberétől tervei szerint a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz Zeneakadémia vagy a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója lesz, ahol
egyházzenei, valamint művésztanári képzésben részesül majd.
Fontos a református kántori tevékenysége, amelyet a Fűzfőgyártelepi

Ökumenikus Kápolnában végez 2006 nyara óta. Szintén ezen a
vonalon érdemes említést tenni a közelmúltbeli sikeréről, ugyanis az
idén megkezdődő 6 éves ciklusra ének-zeneügyi szakelőadóvá választották meg a Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésén.
Első balatonfűzfői, városi közszereplése 2005. március 15-én történt,
amely alkalommal Schumann, „Az idegen” című zongora karakterdarabját játszotta. Azóta egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben
vállal szerepet Balatonfűzfő kulturális életében. Szólózongoristaként
és kántorként való szereplésein kívül 2010. óta Balatonfűzfő Város
Vegyes Karában énekel állandó zongorakísérőként és szólamvezetőként, szükség esetén másodkarnagyként vesz részt a munkában. A
kórushoz kapcsolódóan sikerült megmenteni a Művelődési Központ
hangszerállományának azon kétharmadát, amely kis híján az enyészeté lett. A háttérben sok, a Művelődési Központhoz kapcsolódó rendezvény szervezésében működik közre.
Meggyőződése, ha valaki valamit jobbá tud tenni, azt nemcsak lehetősége, de emberként kötelessége is véghez vinni!

Gondolatok a sportcsarnokról
Településünknek eddig három alkalommal „sikerült elszalasztania” a
sportcsarnok építését.
Először a 60-as évek közepén, amikor megépült az Öveges József
Szakképző Iskola és Gimnázium elődje. Akkor az volt az elképzelés,
hogy az átadás után a 9x18 méteres tornatermet a Nitrokémia segítségével átépítik egy kézilabdázására is alkalmas teremmé. Nem lett
belőle semmi.
Másodszor: a 80-as évek elején kezdődött az Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elődjének az Irinyi
utcában történő felépítése. A Nitrokémia vállalta a nagyméretű tornacsarnok építésének plusz költségét. A válasz az volt, hogy ez csak
akkor lehetséges, ha még négy tanterem költségét is vállalja, mert a
típusterv szerint csak 12 tanterem „mellé jár” nagyobb – kézilabdázásra is alkalmas – terem létesítése. Nos, ez sem valósult meg!
A harmadik nekifutás 1987–88-ban volt. Ekkor a Nitrokémia felső
vezetése úgy döntött, hogy lehetőséget lát egy – az uszodához illeszkedő – sportcsarnok építésére. A Dunaújvárosi Tervező Iroda elkészítette
a terveket és egy makettet is, amely az uszoda előterében sokáig látható
volt. Ezért a vállalat ki is fizetett 2,8 millió forintot! A történethez hozzátartozik, hogy volt egy szóbeli megegyezés a repülőtér szovjet alakulatának parancsnokával, hogy a földmunkákat elvégzik. Kérdeztem
tőle, hogy milyen ellentételezést várnak? Druzsba – volt a válasz.
A sors fintora, hogy nyár elején a munka megkezdése előtt hadgyakorlatot rendeltek el, így még az első kapavágás sem történhetett
meg. Ősszel már nem kezdődhettek el a munkák. Így maradt településünk harmadszor is csarnok nélkül.
Tavaly tavasszal kiderült, hogy van még – egy negyedik – esélyünk
TAO pályázat révén. Nem részletezem a dolgot, de ebben a rendszer-

ben beruházáson, karbantartáson stb. 70% támogatás és 30%-os
önrésszel csarnok építésére van lehetőség. A pályázatot sportegyesületek részére írták ki és jelenleg is érvényben van. A Fűzfői Atlétikai
Klub elnöke felkereste a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségének főtitkárát (régi jó kapcsolat van az egyesület és a szövetség között), és részletesen megbeszélték a reális lehetőségeket.
Ezután a Fűzfő Terv Építész Iroda tulajdonosával egyeztetve tavaly
július 1-jén leültünk egy rövid beszélgetésre az önkormányzat vezetőivel. A szóbeli megállapodás – amiről feljegyzés is készült – az volt,
hogy egy 20x40 méteres játéktérrel rendelkező, a település képébe
illeszkedő, a Városi Stadionban lévő bitumenes pálya helyére épülő
csarnok előtervét az iroda ingyen, régi szóhasználat szerint társadalmi munkában elkészíti. Augusztus 4-én a polgármester, a jegyző és a
FAK elnöke találkoztak a MKOSZ főtitkárával Budapesten, amikor
is tisztázták a pályázat esélyeit, a reális lehetőségeket. A megbeszélés
eredménye számunkra pozitív és biztató volt.
Az elkészített terveket augusztus 25-én „közmeghallgatás” formájában ismertettük a Művelődési Központ termében a város lakóival.
Talán természetes, hogy ezen a bemutatáson részt vett néhány képviselő- és polgármesterjelölt, akik többnyire támogatandónak ítélték a
projektet. Többük kortes beszédébe is beépült – elérendő célként.
A leköszönő képviselő- testület is támogatta az elképzelést, ezt szavazatukkal is megerősítették.
Akkor joggal gondoltuk, hogy a pályázati anyag beadásának időpontjáig, 2015. április 30-ig elegendő idő áll rendelkezésre.
Ezért január 14-én és 23-án két vállalkozói csoport tagjaival is sikerült találkozni, amelyeken különböző szóbeli felajánlások is elhangzottak helyi vállalkozóktól, nyilván annak a reményében, hogy a
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minimum 200 milliós, itt elvégzendő munkákból ők is részesülnek.
Hosszú viták és egyezkedések után legutóbb sem született megnyugtató döntés. Kétségtelen tény, hogy nem szabad belehajszolni a testületet rossz döntésbe, annál is inkább, mivel az elmúlt évtizedekben
is születtek ilyenek, amelyek terheit jelenleg is viseljük. Azonban
elhangzottak ilyenek: „A Balaton-part legsportosabb települése
leszünk”, „A munkahely teremtés lehetőségének feltárására kell koncentrálni és a helyi vállalkozásokat támogatni, aztán „A szépkorúak
tudásukat, tett vágyukat tovább tudják örökíteni a fiatalabb generációnak, példamutató település építő munkájuk örökösökre talál.”
Az idő rettenetesen fogy és – nem akarok senkit megsérteni –, de
úgy érzem, hogy még mindig az „okoskodás a tett halála” fázisban
vagyunk.
Nem véletlenül kezembe vettem azt a nagyon színvonalas tanulmányt, amelynek címe: „Balatonfűzfő nagyközség előterjesztése
várossá nyilvánítás kezdeményezéséhez 2000.” Ebből néhány megállapítás:
– Foglalkoztatási központ több ezer munkahellyel,
– 4 óvoda, 2 iskola,
– Egészségügyi ellátó központ,
– Tűzvédelmi igazgatási központ,
– Veszprém megye egyik meghatározó idegenforgalmi és sportközpontja (2 db labdarúgó pálya, 1 salakos atlétikai pálya),
– Mentőállomás,
– Körzeti megbízotti csoport.
Ma ezt nehezen lehetne ránk fogni.

Visszatérve a sport területére, három elgondolkoztató hír:
– Tíz évvel ezelőtt átadták a balatonfüredi sportcsarnokot.
Emlékezetem szerint akkor a kézilabda csapatuk a megyei bajnokságban szerepelt. A minap azt a sajnálatos tényt olvastam, hogy
nem játszhatnak otthon az EHF kupa csoportkörében, mert a csarnokukban nincsen kétoldali lelátó. Ilyen furcsa helyzetet teremthet
az élet, ha van jó feltétel és közösségi akarat a sporttehetség kibontakoztatására.
– Veszprém városa még ebben a ciklusban 2,5 milliárdos költségvetéssel uszodát szándékozik építeni. Azt nyilatkozták, hogy a városi
büdzsé elbírja a működtetés anyagi terheit. Vajon kik fogják használni a mi uszodánkat?
– Balatonalmádi város vezetői is fontolgatják, hogy ebben a ciklusban a vörösberényi településrészen sportcsarnokot építenek.
Lehet, hogy előre kellene menekülnünk és kompletté tenni azt a
sportközpontot, amelynek nagy részét elődeink építették állami
pénzből.
Egy kínai közmondás szerint: „Amikor a változás szele fúj, egyesek
falakat építenek, mások szélmalmot.”
Szóval nagy szükség lenne egy hosszútávra szóló, a fűzfői emberek
többségének egyetértésével meghozott döntésre. Az idő fogy!
Végül, ide kívánkozik a szókratészi gondolat: „Képtelen vagyok bárkinek bármit megtanítani. Csupán elgondolkodtatni tudom az
embereket.”
SZABÓKI SÁNDOR , A FŰZFŐI AK ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA
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Turisztikai rovat
Nagy horderejű tisztújítások a szakma két leg fontosabb
szervezetén belül
A karácsonyi hajtás és az újévi pihenés után januárban mind a
Balaton Turizmus Szövetségben, mind az Országos TDM
Szövetségben tisztújításra került sor. Egyesületünk mindkét közgyűlésbe teljes jogú tagként delegált képviselőket.
Elsőként a Balaton Turizmus Szövetség tartott tisztújító Közgyűlést
január 6-án Tihanyban, mivel az alapszabály szerint az elnök és az
elnökség tagjainak megbízatása lejárt. A leköszönő elnökség beszámolt az elmúlt négy év sikereiről, mint például a 2014-ben első alkalommal megvalósított „Nyitott Balaton” projekt, mely az új szezonok létrehozását célozta meg a tavaszra és az őszre vonatkozóan.
Az elnök a tisztújító szavazás után továbbra is a Siófoki Fürdőegylet
Turisztikai Egyesület vezetője, Hoffmann Henrik maradt, ugyanígy
folytatólagosan tudja munkáját végezni az alelnök, Fekete Tamás
személyében, aki a Balatonföldvári Turisztikai Egyesület elnöki
tisztét tölti be. Az elnökségben helyet kapott továbbá Balatonfüred,
Keszthely, Badacsony és Balatonfenyves is.
A Közgyűlésen elhangzott, hogy a tervek között továbbra is szerepel
a Nyitott Balaton projekt lebonyolítása, melynek már a konkrét
dátumait is kijelölték, ezek a következők: tavaszi: 2015. május 1–11.,
az őszi pedig: 2015. szeptember 25–október 5.
A projekt lényege az alábbiakban foglalható össze: „Legyen a
Balaton Régió 3-4 éven belül a belföldi, 5-6 éven belül pedig a közeli
külföldi országok turistái számára az a hely, ahol a tó gyönyörű táji
környezetében tavasszal szívesen töltenek el minél hosszabb időt
kirándulással, túrázással, parti sétákkal, kerékpározással, lovaglással,
vitorlázással, vagy szívesen ülnek ki a parton számukra odakészített
nyugágyakba, és élvezik a májusi napsütést, a nyitott éttermeket és jó
minőségű szálláshelyeket találnak, esténként pedig részt vesznek az
egyre több helyszínen megrendezett kulturális eseményeken.
Más szóval: tegyünk meg mindent azért, hogy a Balaton Régió mint
lehetséges úti cél, egységes és vonzó kínálatával megjelenjen az
előszezoni utazási döntések palettáján első lépésben belföldön,
középtávon pedig a közeli küldőpiacokon is.”
Szanyi Szilvia, egyesületünk elnökségi tagja vetette fel problémaként
a szobakiadók elektronikus adatszolgáltatásával kapcsolatos
kérdéseket, melyeket a szövetség is gondként prognosztizált. Szanyi
Szilvia javaslatként vetette fel, hogy azok, akik az átalányadózást
választják, mentesüljenek a heti elektronikus adatszolgáltatás
kötelezettsége alól, hiszen az így okafogyottá válik. A szövetség lobbi

tevékenysége folyamán mindent meg fog tenni, hogy a szobakiadók
terheit ilyen tekintetben is csökkentse.
Az Országos TDM Szövetségben a tisztújító közgyűlés január 27-én
Budapesten zajlott le. A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
elnökét, Semsei Sándort a közgyűlés megerősítette Szövetségi elnöki
státuszában, munkáját elnökségi tagként Hévíz, Nagyatád, Gyula,
Duna-Gerecse, Siófok és Miskolc segíti. Legfontosabb feladatuknak
a szakmai érdekérvényesítést, valamint az ország vezetésének idegenforgalomra vonatkozó döntéseinek szakmai támogatását tekintik.
Turisztikai fórum adózással, Fűzfő kártyával és egyéb témákkal
kapcsolatban
Számos kérdés érkezik egyesületünkhöz főként a fent megjelölt
témákkal kapcsolatban, így azt látjuk jónak, ha ezzel kapcsolatban
április hónap folyamán fórumot hívunk össze, ahol ismertetnénk az
ezekkel kapcsolatos szabályozásokat, és megkíséreljük megválaszolni
kérdéseiket. A fórum pontos dátumát a következő lapszámban
közöljük, de addig is kérjük, hogy akinek kérdése van, február végéig
jelezze azt elérhetőségeink valamelyikén, hogy kellőképpen utána
tudjunk járni a válaszoknak!
Köszönjük!
Soha ne add fel...
Milyen sokszor, egyre többször halljuk ezt a félmondatot.
Egyesületünk ezt mindig is vezérelvének tekintette, így negyedszerre
is pályázatot nyújtunk be a Mozgáskorlátozottak Veszprém Megyei
Egyesületével karöltve, a „Karnyújtásnyi Balatonfűzfő – A tolerancia
napja” címmel egy idén júniusban megvalósuló nagyszabású, országos hírű, Fogyatékossággal Élőket is megmozgató és szereplésre
buzdító rendezvény megvalósítására. A pályázatról a későbbiekben
folyamatosan beszámolunk majd.

VALCZER ÉVA, TDM MENEDZSER
BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET
8184 BALATONFŰZFŐ, FŰZFŐGYÁRTELEP, NIKE KRT. 1.
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)
INFO@BALATONFUZFOINFO.HU
+36-20/341-5504

Számítógépes tanfolyam az Övegesben
Idős és fiatal korosztályok találkozási pontjává vált az Öveges József
Szakképző Iskola, miután január 19-én útjára indítottuk a város
nyugdíjasai számára meghirdetett ingyenes számítógépes tanfolyamot. A kezdeményező ötlet még novemberben egy, a civil szervezetek számára tartott fórumon merült fel. A nyugdíjasok részéről megfogalmazódott az igény egy olyan képzés indítására, ahol az idősebb
korosztály is megismerkedhetne az informatika világával, és különösen a világháló nyújtotta lehetőségekkel. Ezzel az igénnyel kerestük
meg Mézes József igazgató urat, aki azonnal a támogatásáról biztosí-

totta a kezdeményezést. Jól képzett informatikus tanulókat, valamint
három szaktantermet bocsátott a rendelkezésünkre, hogy a tanfolyam elindulhasson. Kontics Ferencné a VÁCISZ képviseletében vállalta, hogy az oktatásban résztvevő tanulóknak elszámolja a tanfolyamot az 50 órás közösségi szolgálat terhére, mely ma már előfeltétele
az érettségi megszerzésének.
A tanfolyamot várakozáson felüli érdeklődés övezte, mintegy
65 jelentkezővel három csoportban indult meg az oktatás. Ennek
keretében két csoportban alapszintű ismereteket oktatnak, a haladó
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csoportban pedig a meglévő tudásszinthez igazodva fejleszthetik
tovább a tudásukat a résztvevők. Az oktatásban résztvevő tanulók
koordinálást kollégám, Beregi Tibor végzi. Kívánságunknak megfelelően az oktatás anyaga, módszere, ütemezése úgy lett kialakítva, hogy
Fotók: Tóth Lajos Péter

az teljességgel igazodjon az adott csoportok igényeihez, teljesítőképességéhez. Nem kis kihívás ez a tanulóink számára, hiszen most ők
lépnek elő oktatóvá. Ráadásul egy, az informatika iránt kevéssé fogékony korosztályt kell úgy megszólítaniuk, hogy az ne riasztó legyen
számukra, hanem sokkal inkább örömforrás. A tanfolyam lehetőséget teremt arra, hogy résztvevői alapszintű ismerteket szerezzenek
informatikából, megtanulják a számítógépes szövegszerkesztés alapjait, a haladók pedig akár a világhálón keresztül történő ügyintézés
fortélyait is megismerhetik.
A május végéig tartó tanfolyam sikere és további érdeklődés esetén az
igazgató úr kilátásba helyezte a szeptemberi folytatást. Reméljük, így
is lesz, de addig is kitartást és sok örömöt kívánunk minden résztvevőnek!
ERDŐSI GÁBOR
ALPOLGÁRMESTER

Gyártelepi véradás
A Nitrokémia Véradó Egyesület a tavalyi sikeres év zárása után megkezdte ,,menetelését” a 2015. évben. Ennek kapcsán szerveztük idei
első véradásunkat a megszokott helyen, a gyártelepi Művelődési
Központban. A szokásos felhívás, a kiragasztott értesítők ezúttal is
megtették hatásukat.
Szép számmal, mindegy 57-en – közülük 5-en először – nyújtották
karjukat a nemes cél érdekében. Az utóbbi időben hagyománnyá
vált, hogy a véradások számában kerek számú, vagy az közelében lévő
donorjainkat megemlítjük. E szerint a januári véradás során a fentiek
szerint köszönthetjük: Kovács Jánost 310., Prei Istvánt 283., Töreky
Károlyt 220., Németh Gábort 175., Titz Pétert 99., Czilli Gyulát 89.,
Molnár Józsefet 66., Soltész Ferencet 54., Nagy Károlyt 50., Lőrincze

Balázst 44., Buda Lászlót és Tuli Lajost 30., valamint Csala Mártont
25. véradása alkalmából. Nekik és valamennyi véradónknak további
jó egészséget kívánunk!
A januári véradás támogatói voltak: Borsos József Joker ABC, Lajkó
Frigyes, Orosz Péter, Pintér István, Hegedűsné Klári gyártelepi ABC,
valamint a helyszínt biztosította a Művelődési Központ és Könyvtár:
Gróf Tibor.
Támogatásukat a jövőben is köszönettel vesszük!
DIÓSI PÉTER
NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET
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Emlékeztünk…
A Don-kanyarban elesett katonák lelki üdvéért bemutatott szentmisével kezdődött a megemlékezés Balatonfűzfőn, a Jézus Szíve plébániatemplomban. A szentmisét Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori
lelkész celebrálta.
A templom külső falán elhelyezett emléktáblánál folytatódott az
emlékezés. Segesdi Áron szavalta Somogyváry Gyula A boldog szunynyadókhoz című versét, majd a Balaton Dalkör és Balatonfűzfő Város
Vegyes Kara az alkalomhoz illő műsorral emlékezett. Az ünnepi
beszédet Sáfár Albert dandártábornok, az MH Légierő Haderőnem

főnöke mondta. Beszédében megemlékezett a II. magyar hadsereg
több mint 200 ezer hősi halottjáról. Beszélt a doni katasztrófa hátteréről, mely politikai döntés eredménye volt.
Az emléktűz meggyújtása és a koszorúzás után szeretetvendégséggel
zárult a rendezvény.
A szentmisén és a megemlékezésen közreműködött a Légierő
Zenekar.
BÉRES ISTVÁNNÉ

AGYKONTROLL GYERMEKEKNEK
A kis létszámú (maximum 15 fős), játékos programú tanfolyamokon a felnőtt kurzus anyagának első felét tanítjuk.
A tanfolyamot végzett gyerekek gyorsabban és hatékonyabban tanulnak. Magabiztosabbak, határozottabbak lesznek, kiegyensúlyozottabbá, egészségesebbé válnak és védettebbé a negatív hatásokkal szemben.
Sok, tanfolyamot végzett gyerek a sport területén is kamatoztatta már a tanultakat, és edzőik számára hihetetlennek tűnő fejlődést értek el.
A gyerekek szokásaikat is megtanulják uralni, erőfeszítés nélkül el tudnak hagyni rossz szokásokat (pl. körömrágás, lustaság, rendetlenség),
és kialakíthatnak hasznos, új, jó szokásokat.
De lássuk, mit tapasztalnak, és hogy vélekednek maguk a gyerekek:
„Volt olyan nap, amikor nyolc ötöst hoztam. Ezt is persze az Agykontrollnak köszönhetem.”
„Amióta jártam erre a tanfolyamra és gyakorlom az ott tanultakat, sokkal jobban alszom, és azóta egyszer sem voltam beteg.”
„Jose Silva módszere nagyon sokat ér! Azt kívánom, tudja meg az egész Föld, hogy mi fán terem az Agykontroll! Csajok és srácok! Papák és
mamák! Gyertek, érdemes!”
7–10 ÉVESEKNEK
Időpont: 2015. március 14–15. 9–16 óráig
10–14 ÉVESEKNEK
Időpont: 2015. március 21–22. 9–17 óráig
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont (8184 Balatonfűzfő, Sportpálya területe)
Díj:

19 500 Ft
15 000 Ft (VÁCISZ kötődésű jelentkezőknek)

Oktató: Hoffer Éva
T.: 06-20/410-0709
hoffer.eva@mailbox.hu
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: Kontics Ferencné 06-30/604-6241 info@balatoncsillagvizsgalo.hu
A tanfolyamon a szülők is jelen lehetnek!
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Visszaemlékezés – ,,Csebszalto”
Január 16-án tartottuk évértékelő összejövetelünket, amikor visszatekintettünk az előző
esztendő eseményeire. Az éves munkatervünkben meghatározott célokat megvalósítottuk, a kialakult jó kapcsolatot a város
vezetésével, a Balaton nyugdíjasklubbal
tovább folytattuk, az Életet az Éveknek
Megyei-, Országos Egyesületének rendezvényein részt vettünk. A huszadik születésnapunkat méltón megünnepeltük. Az események rövid krónikája a következő:
Farsang havában tíz jelmezest köszönthettünk a vállalkozó tagjainknak köszönhetően,
akik bemutatkoztak a Balaton nyugdíjasklub
farsangi mulatságán is. A nemzetközi nőnapot a Natúrkertben ünnepeltük, amikor is
Gyurkovics Ágnes énekhangját, Perger József
klarinét-, Volent János harmonikajátékát
mutatta be. A felkészülés a színfalak mögött
zajlott, így nagy meglepetés volt mindenki
számára az előadás. Októberben tartottuk a
férfinapot szintén a Natúrkertben, amikor a
lányok kedveskedtek a fiúknak. Két bátor új
tagunk, Aradi Ervinné és Cziborné Sárdi
Anikó külön kis köszöntő versekkel készültek. Április második felében ünnepeltük
huszadik születésnapunkat, ami nagy kihívást jelentett a vezetőségnek, a tagoknak.
Tizenegy tablón mutattuk be az eddigi klubéletét korabeli jegyzetekkel, emlék-lapokkal,

fényképekkel. Az ünnepségünkön részt vett a
város vezetése, a civil szervezetek vezetői, a
megyei egyesület képviselői. A műsort a
Bajor táncosok, az Eszteregnyei Őszi Rózsa
Dalkör és Madarász Katalin nótaénekes előadása tették színvonalassá. Az év folyamán
két kirándulást sikerült megvalósítani. Egy
nap alatt megnéztük a Sümegi várat,
Szentbékálla nevezetességeit, két nap alatt
jártuk be a Hajdúságot, a Hortobágyot,
Debrecent, Hajdúszoboszlót. A XVII.
Cseberei Juniális főzőversenyét szürkemarhahúsból készült pörkölttel megnyertük. A
csapatot Boa Éva és Gyurkovics Ágnes képviselte. A VEGASZ által rendezett Gombócfesztiválon saját készítésű és mirelit gombóc
főzésével is részt vállaltunk. A YACHT klub
által meghirdetett főzőversenyen két csapattal színesítettük az elkészült ételek választékát. A nagy kihívás szeptember első szombatja, a szüreti felvonulás és bál megrendezése volt. A lovasok, a város vezetése, a
Művelődési Központ és Könyvtár, a civil
szervezetek és a magánszemélyek segítségével tudtuk a városi programot színesíteni,
helyi lakosokat, üdülővendégeket megmozgatva. A megyei programok közül teljesítménytúrán, rejtvényfejtő-, úszó-, tízpróba
játékos versenyen képviseltük klubunkat. A
Zircen megrendezett rejtvényfejtő ered-

ményhirdetésén Szabó Lajos második,
Madarászné Kajdacsy Ágnes a harmadik, míg
sudoku versenyszámban Madarászné első,
Portik Sándor a második helyezett lett. Úszóink a dunántúli versenyen öt arany, öt ezüst
és három bronz, az országoson négy arany, öt
ezüst és három bronzérmet hoztak haza. A
csapat tagjai voltak: Gyurkovics Ágnes,
Eszterhai Tamás, Németh Gábor, Simon
István és Vágfalvi Katalin. A megyei tízpróba
vetélkedőn a csapatot Bogdán Benő, Marton
László, Portik Sándor, Szabó Lajos, Vágfalvi
Katalin képviselte. Veszprémben csapatban
másodikak lettek, egyéniben Marton László
szintén a második lett. Az országos megmérettetésben a szorgalmas felkészülés eredményeképpen elsők lettek, Szabó Lajos pedig
egyéniben is első lett.
Klubhelyiségünk körülményeinek javításában is sokat tettünk. Weisz Zsolt vállalkozó az
anyag biztosításával elkészítette a bejáratunknál levő tetőt, elkészült a feljáró védőkorlátja,
és a régi nagykapu egyik szárnyát a városgondnokság szakemberei kiskapuvá varázsolták a gyalogos közlekedést megkönnyítve.
A visszatekintés után tovább beszélgettünk
a múltról, és természetesen az idei esztendő
feladatairól.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Vásáry André, a férfi szoprán
Beszélgetés a művésszel
,,A dalos embert az Isten küldte, hogy dala
víg és szomorú legyen, a kemény szív attól
meglágyuljon, és a mennybe felvigyen.” Henry
Wadsworth Longfellow gondolata jutott
eszembe, amikor a beszélgetésre készültem.
Balatonfűzfőn egy csodálatos, felejthetetlen
élményben lehetett részünk Vásáry André
előadását hallgatva.
Legutolsó lemezéről – Mozijegy – híres filmek betétdalait énekelte: Rómeó és Júlia, Jó
reggelt Vietnám, Több mint testőr,
Keresztapa, Titanic, Volt egyszer egy vadnyugat.
A közönség tapsviharral fejezte ki tetszését.
Életem első és úgy érzem, hogy egyben
felejthetetlen élményét az adta, hogy Vásáry
Andrénak kérdéseket tehettem fel a műsor
után. Az egész egy riportnak készült, de számomra ez több lett annál, és mintha ezer éve

ismerném a művészt, és ahogyan mesélt és
őszintén kitárulkozott előttem, az a csodával
határos módon hatott rám. Arra kérdésemre, hogy milyen indíttatása volt, hogy ezen a
pályán induljon el, nyíltan beszélt.
Ha valaki valamire születik, akkor úgy érzi,
hogy az kijön belőle, előbukik a kövek közül és
egyszer csak felbukkan, feltör egy forrás erejével. Készültem erre a pályára és akartam,
hogy tegyek le valamit az ,,asztalra”, és ismerjék meg a nevemet. Kemény, tudatos munka
áll minden mögött, hosszú éveken át készültem erre, tanultam, hogy ismert énekes váljék
belőlem. Önmagamat akartam adni, és azt
hiszem, hogy ez sikerült is. Alázatot érzek a
zene iránt, és szívemből jönnek a dallamok, és
ezzel az emberek ezreit szeretném boldoggá
tenni.
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A család nem igazán fogadta örömmel
törekvését és szándékát, a támogatást kezdetben nem kapta meg. Ennek ellenére nem
mondott le céljáról, és tovább dolgozott éjt
nappallá téve, hogy bizonyítsa szüleinek és
önmagának, hogy jó utat választott. A kitartó munka meghozta a gyümölcsét, világhírnévre tett szert. Szülei belátták, hogy ő erre
született, és az a feladata, hogy örömet és
békét vigyen az emberek szívébe.
Már a szakmában ismert ember, művész
volt, játszott több színházban, Nemzeti
Színház, Pesti Színház, és ennek ellenére
jelentkezett a Csillag születik című műsorba. Milyen meggondolásból tette? A válasz
rá egyszerű:
Megélhetési probléma. Egy fiatal művésznek az
a legfontosabb, hogy hazájában megismerjék,
világossá váljon tehetsége az egész országban,
egy szélesebb közönség kedvencévé válhasson.
Minden művész életében kell, hogy legyen egy
,,ugródeszka”, és ezek a szereplések elengedhetetlenek voltak a számomra.
A hírnév ezzel együtt jött meg, milliók kedvence lett. Milyen érzést vált ki Önből, amikor
hatalmas tömeg hallgatja csodálatos énekét?

Nem az számít, hogy hány ember hallgatja.
Akár 25 embernek is épp oly alázattal,
tisztelettel, szeretettel adom elő a dalokat.
Öröm számomra, ha a közönség odaadó
figyelemmel keresi velem a kapcsolatot.
Legfontosabb a számomra az, ha a közönségnek olyan élményt tudok nyújtani, ami
maradandó, és vágyat idéz elő, hogy újra és
újra meghallgathassa.
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Öröm volt számomra, hogy beszélgethettem egy ilyen különleges fiatalemberrel, aki
közvetlen érzelmeken alapuló gondolatokat
osztott meg velem és a nagyközönséggel.
Vásáry André további életéhez, munkájához, pályájához kívánok sok sikert.
Köszönöm a beszélgetést!

Sok nagy művésszel dolgozott együtt –
Vásáry Tamás, Szentpéteri Csilla, Magyar virtuózok – és közös produkciókat hoztak létre.
A sors mit jelent Önnek? Hisz benne a
művész úr?
Belelát a gondolataimba – mondta mosolyogva a művész. A sors mint esély című könyvet
pont mostanában olvasom és érdekes dolgokra
bukkanok. Hány ember van, aki nem azt
teheti, amit szeretne, hanem egészen mással
kell foglalkoznia. Én meg azt csinálhatom,
amire mindig is vágytam, örömöt, békét vinni
az egész világnak, a világban élő embereknek,
kivétel nélkül szegényeknek, gazdagoknak,
fogyatékkal élőknek. Jótékonysági koncerteken
is szívesen fellépek, hogy mindenkinek
közvetíthessem a zenét, és ezáltal az örömöt.

,,Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket,
fajokat és államokat, melyek sok szempontból
idegenek egymás számára – egyesíti a
különállókat és megbékíti az ellenségeket.”
(dr. M. Bendiner)
HEGYI ILONA

Balatonalmádi karatékák sikere az egri Shotokan Karate Országos bajnokságon!
Az elmúlt hétvégén, 2015. 1. 17-én rendezték meg a Shotokan Stílus Szövetség
Országos bajnokságát Eger városában. Az
Almádi Shotokan Karate-Do S. E. versenyzői mellett az egész országból, huszonkilenc S. E. 197 versenyzője mérte össze
tudását ezen a rangos eseményen!
Az Almádi Nippon-Dojo lány csapata 6–10
éves korosztályban, csapat Kata (formagyakorlat) versenyszámban aranyérmet nyert. A
fiúk csapata 10–14 éves korosztályban csapat Kata (formagyakorlat) versenyszámban
arany-, csapat Kumite (küzdelem) versenyszámban ezüstérmet nyert.

Az egyéni versenyszámokban pedig Morvai
Anna (Kumite) ezüst, (Kata) bronzérmet,
Kiss Maja (Kata) arany, (Kumite) bronzérmet, Csontos Tamás (Kata-Kumite) ezüstérmet, Kiss Márkó, Sárossy Tibor, Szakály
Dávid és Rézmüves Ádám (Kumite) bronzérmet nyert!
Ez volt az idei év első versenysikere az
Almádi Egyesületnek, a versenyzők készülnek a következő országos és nemzetközi versenyekre, valamint az idei Európa
Bajnokságra!
RÉZMÜVES MIKLÓS

Képviselői fogadónap tanulságai
2015. január 14-én tartottam Tobrukban ez év első képviselői fogadónapját. Annak idején Rapatyi Róberttel is volt már ilyen próbálkozásunk, de messze nem volt ennyire látogatott. Köszönöm azoknak,
akik eljöttek, és megosztották velem gondolataikat!
Ezeket pontokba szedném:
1. Az Almádi felőli – Fűzfőhöz tartozó – buszmegálló gyalogos megközelítése nehézkes, mind a lépcső állapota és a korlát hiánya miatt.

A szemben lévő – Almádihoz tartozó – buszmegálló kinézete szégyenteljes.
Javaslat született, hogy felesleges három buszmegálló Tobrukban!
Jobb lenne, ha csak egy buszmegálló lenne, de oda az összes busz
bejönne – így biztonságosabb lenne a közlekedés –, és ha a buszfordulóhoz kerülne a buszmegálló, akkor nem állnának az út közepén
keresztbe a buszok.
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Volt egy nagyon jó javaslat Papp Józsefnétől, miszerint a Siófok felől
érkező buszok a körforgalomból Tobrukba menjenek, majd a
Szalmássy-telepen keresztül Gyártelepre, és a Veszprém felől érkezők
ugyanígy. Így Fűzfőfürdőről el lehetne jutni Tobrukba és Szalmássytelepre és fordítva is.
2. A lámpás kereszteződéssel kapcsolatban több probléma is felmerült. Többen jelezték, hogy Tobruk felőli sávban nincs érzékelő, így
csak akkor lehet kijutni a kereszteződésből, ha a Gyártelep felőli
sávba érkezik egy autó. Amennyiben ez így van, sürgősen meg kell
oldani! A másik probléma, hogy a megemelt aszfaltút miatt a Kulich
Gyula utca sarkán hatalmas víztócsa alakul ki, ami télen megfagy és
balesetveszélyes.
3. Kerékpárút: az Almádi felőli résznél az árok nincs kitakarítva, így
átfolyik rajta a hegyről leömlő víz, és balesetveszélyes. Emellett két
oldalról benőtte a gaz, így keskenyebb, csúszósabb és veszélyesebb
lett. Ugyanez a probléma a kikötő és a vasúti átjáró közötti „Margit
sétányon”.
4. Tobruki strand: A nád lassan teljesen elzárja a vízi bejáratot. Erre a
felvetésre eddig semmilyen megoldást nem keresett az önkormányzat,
pedig Alsóörsön is kivágták a nádat, ahova pancsolót építettek. A
strand bejárata a vasúti kereszteződéstől gödrök, kátyúk halmazán
közelíthető meg. Kérdésként merült fel, hogy mikor lesz befejezve a
strandi főépület teteje. Elmondtam, hogy a testület döntése alapján, a
pályázó – aki az éttermet építi a bejárat másik oldalán – csak akkor
kap működési engedélyt, ha a pályázatában vállalt konditermet is
megépíti.
5. Panaszként felmerült, hogy a Radnóti utcában az óvodába igyekvők
nem tartják be a jobbkéz szabályt. Megoldásként táblázást javasoltak.
Véleményem szerint rendőrségi jelenlét nagyban elősegítené a KRESZ
betartását.
6. Széchenyi tér közvilágítását hiányolták az ott lakók. Utána érdeklődtem. Az a cég, amely végzi a közvilágítási lámpák karbantartását,
kb. 50 ezer forintból elvégezné a kivitelezést. Az előtte lévő használaton kívüli bolt rendezett környezetre való felszólítását, csapadékvíz
elvezetésének megoldását szorgalmazták még.
7. Javaslat volt kuglipálya megvalósítására a Tobruki strandon.
8. Igény és kérés Tobruk járdával vagy kerékpárúttal való összekötése
Gyárteleppel.
9. Probléma a Rákóczi utca csapadékvíz elvezetése.
10. Nagy László utca aknatetői veszélyesek.
11. Fűzfői katolikus templom melletti Templom köz lépcsője veszélyes.
12. A vasútállomással szembeni lépcső is felújításra szorul, balesetveszélyes.
13. Nagy buszmegállóban lévő pékség lábazata javításra szorul.
Ezeket a kéréseket, javaslatokat megosztottam a képviselőkkel a testületi ülésen, bekerülnek az intézkedési tervbe.
A problémákon kívül kérdések is merültek fel:
Miért nem jelennek meg a képviselők a városi programokon?
Sajnos nem minden esetben kapnak meghívót, vagy tájékoztatást a
képviselők, így pl. a civil napra vagy az újévi köszöntőre is csak a civil
szervezet-, egyházi- és pártvezetők kaptak. Ezen mindenképpen változtatni kell! Úgy gondolom, hogy a polgármesteri titkárságnak erre
jobban oda kell figyelnie! De persze emellett a képviselőknek is van
családjuk, munkájuk, egyéb elfoglaltságuk.
A fogadónapomon megjelentek kifejezetten kérték, hogy írjam meg

elégedetlenségüket a városgondnok munkájával! Javasolták, hogy
pályáztassuk meg ezt az állást.
Utca átnevezések:
Egy törvényi jogszabályozás alapján Fűzfőn is át kell nevezni egyes
utcákat, amelyek politikailag nem megfelelőek.
Az alábbi táblázatba foglaltam ezeket az utcaneveket, mellette azok a
nevek, melyeket a lakók szeretnének, majd az a javaslatot, amit az előkészítő munkacsoport (tagjai: Erdősi Gábor alpolgármester,
dr. Takács László jegyző, Praznovszky Mihály irodalomtörténész)
tesz a testület elé februárban.
Jelenlegi elnevezés
Sallai Imre utca
Fürst Sándor utca
Kállai Éva utca

Lakók javaslata
Szalma, Sallai,
Csendes, Somlai
Márton, Nap
Széna, Juhász Gyula
Kállai Ferenc színművész, Szécsi
Margit író (Nagy
László felesége)

Munkacsoport
javaslata
Vadkörte utca
Vadszeder utca
Mikszáth Kálmán
utca
Munkácsy Mihály
utca
Bozay Attila utca
Móra Ferenc utca

Kulich Gyula utca

Aulich Lajos

Ságvári Endre utca
Jankovics utca

Ságvári utca
Jankovich Ferenc
Ezt a nevet nem köteIfjúság utca
lező megváltoztatni

Úttörő utca

Az Úttörő utcát a munkacsoport „önszorgalomból” javasolja változtatni, a törvény nem írja elő, így az ott élők véleményét nem ismerem.
Praznovszky Mihály javasolta, hogy a Gagarin utcát is módosítsák, de
a munkacsoport többi tagjának érvei hatására visszavonta javaslatát.
Szinte minden utcában megbeszélték a lakók, hogyha szükséges változtatni, akkor mi lenne a számukra legmegfelelőbb név. Én bízom
benne, hogy a testület – egyeztetés nélkül – nem kényszerít rá a
közösségre olyan neveket, melyet az nem akar!
Mivel az utca átnevezésről nem a lakók tehetnek, ezért én bízom
benne és szorgalmazni is fogom, hogy a felmerülő költségeket az
önkormányzat térítse meg!
Kérdés volt, hogy mikor valósul meg a sportcsarnok!
Előzmények: Tóth János (FAK elnöke) megkereste a Kosárlabda
Szövetséget, amely felajánlotta segítségét az alábbi módon: TAO
pályázathoz adják a 70 százalékos pályázati pénzbeli támogatást (ők
hozzák a vállalkozót, aki felajánlja az adójának 1%-át) és az alábbi feltételekkel: a mérete alapján kézilabdapálya is lehet, de az aljzata parkettás legyen, mert a kosárlabdának ez a kedvezőbb.
A Fűzfő Terv Kft. ingyenesen készített a FAK számára látványterveket és költségbecslést, amit szeptemberben bemutattak. Teljes költsége 425 millió Ft + áfa, ebből önrész 128 millió Ft + áfa volt, amit 3
év alatt kell kifizetni. Ezeket a számokat megismerve sokan zászlajukra tűzték a Sportcsarnokot a választásokkor.
A januári ülésre Tóth János és Berki Kálmán egy kedvezőbb lehetőséget hozott, aminek a lényege, hogy a telek értékét is be lehet számolni a pályázatba önrészként, így az csökken.
Ez az önrész számítások alapján bruttó 90 millió Ft, amit három év alatt
kellene a projekthez tenni, ebből a 90 millió Ft-ból is 30 millió Ft támogatást felajánlott Berki Kálmán, illetve megkeresték a vállalkozókat,
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akik szándékukat mutatták ki, hogy támogatást adnának az önrészhez.
A testületi tagokban kételyek, félelmek merültek fel, vajon a számítást
elfogadja-e a bíráló szerv, mik a pontos vállalkozói felajánlások, miből
fogja az évi 8 millió Ft-os rezsiköltségét kitermelni a csarnok.
A csarnok pályázati beadásának határideje április. Addigra engedélyeztetett tervekkel kellene rendelkeznünk.
Véleményem szerint:
1. Soha többet nem lesz lehetősége a városnak arra, hogy fedett tornacsarnoka legyen ilyen pályázati támogatással! Ez a TAO ajánlat a
tavalyi évi adófelajánlásról szól. A következő években már nem biztos, hogy lesz!
2. A sportturizmus bevételt fog hozni a városnak!
3. El kell dönteni, hogy akarjuk vagy nem akarjuk! Ha akarjuk,
akkor a megoldásokat kell keresni!
4. Ha a FAK által hozott számítások nem megfelelőek, akkor a pályázat nem fog nyerni. Akkor a FAK veszít, de ha meg sem próbáljuk,
akkor biztos, hogy nem nyerünk.
5. Ha most beadjuk a pályázatot, és az nyer, de nem kapunk annyi
vállalkozói támogatást, amiből az önrészt az önkormányzat megoldhatná, akkor vissza lehet lépni a pályázattól.
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6. Hiába támogatja a testület egy hónap múlva ezt a fejlesztést, ha
nem készül el az engedélyeztetett terv beadási határidőre, és úgy
járunk, mint a parti sétánnyal, kicsúszunk az időből.
7. A fenntartási költségen való aggódást azért nem értem, mert a
Jókai Közszíntér felújítási pályázatánál ez senkit nem foglalkoztatott,
márpedig véleményem szerint egy sportcsarnok biztos, hogy jobb
kihasználtságot fog élvezni, mint egy múzeum. Ha Alsóörs, Kenese,
Nemesvámos fenn tud tartani egy ekkora méretű csarnokot, akkor
véleményem szerint Fűzfő is meg tudja oldani!
8. Felajánlottam 1 éves bruttó tiszteletdíjamat a csarnok önrészébe.
Én bízom benne, hogy többen is mellém állnak, bármekkora összeggel is segítve a megvalósulást!
Következő képviselői fogadónapom
Helyszíne: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ
Időpontja: 2015. február 19. (csütörtök) 17 óra
Szeretettel és érdeklődéssel várom Önöket!
SZANYI SZILVIA
KÉPVISELŐ

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály február havi túraterve
• Február 14. Eplény–Álmos-hegy–Sípálya–Malom-völgy–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
• Február 21. Balatonkenese, MÁV állomás–Balatonfűzfő, MÁV állomás
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra
Túravezető: Gyuricza László
• Február 28. Felsőörs–Király-kút–Tódi mező–Paloznak
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Március 7. Hárskút–Gyertyánkút–Borzás-hegy–Papod–Mohoskő–Eplény, vá.–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.10 óra Táv: 13 km
Szintkülönbség: 251 m
Túravezető: Horváth István
• Március 14. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völg –Aszófő

Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István
Fontos! A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig
alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni
a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: 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

Mi van a tarsolyodban?
Csak ezt ne mondd, hogy üres! Aki most áll pályaválasztás előtt,
annak ilyenkor pár terv, pár képzés lehet az elképzelései között.
Igazából azon kell elgondolkodnod, hogy mit szeretnél dolgozni,
hogyan szeretnél élni 8-10-15 év múlva. Az álmokat neked kell kialakítani, a terveket mi, szülők, tanárok segíthetünk formába önteni, de
tanulni neked kell.
Mi az Övegesben azon dolgozunk, hogy megvalósíthasd terveid –
akár 8., akár érettségi után választasz minket. Ezúton is segítünk,
hogy megismerd a lehetőségeket.
A szakmai versenyeken a legjobb eredményeket az épületgépészetben
érjük el. 9-től kezdve technikusnak és fűtésszerelőnek is tanulhatsz. Ez

utóbbi a villanyszerelővel együtt ösztöndíjas képzésünk. Az elektronika hagyományosan erős területünk. 8. és érettségi után is kezdheted a
technikusi képzést. A kereskedelemben induló ágazati képzésünk 4+1
év, a végén kereskedő lehetsz. A szerteágazó informatikai képzésünk 9.
évfolyamon kezdődik, de érettségi után is be lehet kapcsolódni. A
végén rendszergazda, vagy akár CAD-CAM szakember leszel.
Ezek a képzések egytől egyig munkalehetőséget biztosíthatnak az
iskola utáni kezdésedhez.
Gyere, és töltsd meg a nálunk a tarisznyádat!
Részletek honlapunkon: http://www.oveges-szi.hu/?page_id=156
TÓTH L. PÉTER INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES
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Emlékezés
Lehangolóan, de mégis örömmel olvastam Gyuricza László ,,Búcsú a
vadkörtefától” című megrendítő írását a fűzfői hírlap decemberi számában.
Igen, örömmel, hogy megemlékezett a ,,volt”, szeretett ,,vadkörtefáról”.
De lehangolóan e barbarizmusról, amivé lett.
Én kb. 8–9 éve jártam ott utoljára, és már akkor ott voltak a fa törzsében a tűzgyújtás maradványai.
De mint régi fűzfői (1927), valóban kedvenc kirándulóhelye volt a
fűzfőieknek. Már csak azért is (amit sokan nem tudnak), mert kb.
300–500 méter távolságra a fától van a gyárnak két fúrt régi, de most
is működő ivóvíz kútja. A keleti kúthoz tartozott egy beton vályú,
amibe engedéllyel állandóan kicsit folydogált a víz, ezért a szabadi
juhász ott itatta a birkáit. És ha kellett, ott mi is felüdülhettünk
kirándulásaink alkalmával.
De van egy régről őrzött fényképem, a kiscserkész csapat kirándulásáról, ami 1934–35-ben készült, emlékezésem szerint a vadkörtefával
szembeni keleti domboldalon. A ,,kis”, nagy csapatot dr. Androsits
István plébános (középen) szervezte és vezette.
Bizonyítékul e sorokat azért írtam, mert e hely valóban régi kedvenc
kiránduló helye volt a fűzfőieknek.

Muhi Pista, Fülöp Feri, Huszti Jóska, Monze Laci. A képen a felső
sorban középen Tegzes Béla vezető előtt, két fej között kis kopasz fej,
e sorok írójáé és elbeszélése a múltról.

A másik képen szereplő cserkészcsapat a fűzfőgyártelepi ,,490. számú
Kapisztrán” cserkészcsapat.
A képen jelzett csapatot dr. Androsits István fűzfőgyártelepi plébános alapította az ifjúság nevelésével kapcsolatban. A fénykép a jelenleg szakorvosi rendelőként működő épület bejárata előtt készült. Itt
volt a plébánia és a cserkészcsapat itt tartotta a csapat- és őrsi foglalkozásait.
Innen indultak évenként egy-kéthetes mozgó vagy álló táborozásra.
Pl. kéthetes magyaróvári állótáborba kerékpárral, Balaton körüli csónaktáborba, Felvidékre, Erdélybe, mozgótáborokba. Ezeket a táborozásokat levelezés útján előre leszervezte a plébános.
Ennyit a régi-régi cserkészcsapatról.
KELEMEN ISTVÁN

A fényképről sajnos már – azt hiszem – nem sokak által még ismert,
illetve felismert egy pár fiú nevét felsorolom: Szabó Karcsi őrsvezető,

A szerkesztő kérése: aki a képeken látható személyekből felismer valakit,
vagy tud róluk, kérem, keressen meg, hogy a további történeteket közzé
tehessük. Köszönöm!

Az ablakon kinézve
December 29-re hívta Fűzfő apraját és nagyját közös madáretetőkészítésre a Közösségi Házba a VÁCISZ és a Pintér házaspár. A szükséges anyagokat a szervezők biztosították.
Sajnos csak kevesen vettek részt a programon!
Öröm tölti el a szívünket, ahányszor az ablakon kinézve látjuk a sokféle, nagy számban érkező madarakat, ahogy a saját készítésű etetőinkből hordják a magvakat.
Gyermekeink nemcsak ügyesedtek barkácsolás közben, de a madarak
iránti szeretet és figyelem is nőtt bennük. Tudják, felelősséggel tartozunk értük, ha elkezdtük etetni őket, azt tavaszig folytatni is kell.
Nem ezek az első ilyen etetőink. Van már madárodúnk is, bár még
nincs lakója. Tartalmas, közösségben eltöltött, vidám délelőttök termékei ezek.
Reméljük, idén többen eljönnek!
Köszönjük a szervezőknek!
TICZ PÉTER ÉS CSALÁDJA
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Jó tanulónk, jó sportolónk
Februári lapszámunkban egy olyan hetedikes diákot mutatok be, aki kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezik, rendszeresen sportol,
versenyezik, évek óta a művészeti iskolánk
tanulója, és Balatonfűzfőn lakik. Ő nem
más, mint: Ticz Balázs 7. B osztályos tanuló.
Balázs második osztályos volt, amikor elment
egy iskolai kosárlabdaedzésre, hogy megnézze, mit is csinálnak ott a „nagyok”.
Olyannyira megtetszett neki az edzés, hogy
beiratkozott, félévet iskolai keretek között
edzett, majd átkerült a FAK kötelékébe, ahol
immár ötödik éve, rendületlenül jár minden
alkalommal. Az edzések hetente háromszor,
mintegy másfél órában zajlanak, erőnléti gyakorlatokkal, futással, izomfejlesztéssel, hol az
Irinyi iskolában, hol pedig csarnok híján,
Balatonkenesén. Edzői: Busch Péter és Csala
Márton. Nagyon fontosnak tartja, hogy a
csapat összekovácsolódva, szinte egy emberként küzdjön a pályán, minden alkalommal.
Fő célja, hogy jó eredményt érjenek el a

pályán, mindent tegyenek meg ennek érdekében, jelenleg az országos főtáblára jutás a cél.
Példaképe Dávid Kornél kiváló kosaras.

Amire a legbüszkébb, az a húsz év után elért
óriási siker, a megyei diákolimpia megnyerése Marci bácsival az U12 és U13-as korosztállyal. A siker eléréséhez teljes erőbedobás
szükséges, mind a hétköznapokban, mind a
hétvégi meccseken.

A tanulásban is élenjár, naponta szükség szerint egy-két órát tanul, mindig felkészült.
Kedvenc tantárgyai: a kémia, a földrajz, a
történelem és a technika. Hetente négy órában, a Művészeti Iskolában szintetizátorozni tanul és magánénekre is jár. A Technika
Tehetséggondozó program lelkes tagja.
Véleménye szerint a sok elfoglaltságot is jól
össze lehet egyeztetni, ha azt örömmel csináljuk, az aktív sportolás segíti a tanulást,
mivel fokozza az agyi tevékenységet, könynyebben felfogjuk az új ismereteket.
Hobbijai a kerékpározás, a futás, az asztalitenisz, a foci, a számítógépezés. Tervei között
szerepel, hogy az általános iskola után is
folytatja a kosarazást itt, Balatonfűzfőn.
Mindenkit arra buzdít, hogy bátran jelentkezzen kosarazni, mozogni! A sport élet,
erő, egészség! További sok sikert kívánunk
Balázsnak és csapatának!
HORVÁTH IRÉN

Öveges Integrációs Oktatási Modell
Drámapedagógia
A balatonfűzfői Öveges Integrációs
Oktatási Modell program keretein belül
újabb bemutató órákra került sor intézményünkben 2015. január 7-én az érdeklődő
iskolák pedagógusai számára, azzal a szándékkal, hogy bepillantást engedjünk az
oktatásunkat színesítő drámapedagógiai
módszerekbe, ahol a „diszes” gyerekek személyiségfejlesztése kap igen nagy hangsúlyt.
A módszert nevelési céllal főleg osztályfőnöki és szabadidős foglalkozásokon használjuk, de vannak kollégák, akik szeretik tanóráikat is érdekesebbé, intenzívebbé tenni.
A tapasztalataink azt mutatják, hogy az
ilyen típusú órák nemcsak az SNI-s és
BTM-s tanulóinkat teszik kiegyensúlyozottabbá, empatikusabbá, együttműködőbbé,
hanem azon tanulóinkat is, akik nem küzdenek tanulási nehézségekkel, hiszen az
élményalapú oktatás során minden diákunk

saját személyiségét is formálja játékos formában. Ahogy Gabnai Katalin írja a
Drámajátékok című könyvében: „közösséggel együtt tesznek szert olyan tapasztalatokra, melyek segítenek a közösségbe beilleszkedni, önismeretre, emberismeretre az
emberi méltóság tiszteletére nevelnek, önál-

ló gondolkodásra s az alkotáshoz szükséges
bátorságra biztatnak.” – mindarra, amire a
mai életben szüksége lehet egy fiatalnak a
boldoguláshoz, a sikeres élethez.

Tisztelt Szerkesztőség!
Lapjuk januári számában megemlékeztek Lukácsi Tibor halálának egyéves évfordulójáról.
A család nevében szeretnénk megköszönni, hogy emlékét megőrzik, munkásságát nem feledik.
KÖSZÖNETTEL : LUKÁCSI CSALÁD

CSEH ANDREA
DRÁMAPEDAGÓGUS
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Egy kis környezetvédelem
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012től büszkén viseli az Örökös Ökoiskola kitüntető címet. Ezt az ökoiskolák hálózatában folyó intenzív munka eredményeképpen nyerte
el, előtérbe helyezve az egész intézményben a fenntarthatóság pedagógiájának tudatos alkalmazását.
Az iskola aktív és tudatos környezetvédelmi tevékenységéről folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat. A mindennapi gyakorlatok közé
tartoznak a rendszeres környezeti mérések, melyeket elsősorban a
környezetvédő szakkörösök végeznek. December és január hónapban a savas csapadékot mérték a diákok. A mérések átlagban 5.0 pH
értéket mutattak, ami gyenge savasságot jelent. Vizsgálták a Doktor
kertben a fákon található zuzmók állapotát is. Az eredmény itt is bíztató, mivel a törzseken nagymértékben terülnek el a különféle zuzmók, amelyek a levegő tisztaságát mutatják.
2015. január 29-én a Zöld Diákönkormányzat képviselők jutalomkiránduláson vehettek részt, iskolánk fő támogatója, az ENVISIO Kft.

jóvoltából, Bakonybélen. A képviselő diákok fontos feladatot töltenek be az Ökoiskola életében. Ők azok, akik a mindennapok energiatakarékosságban, a szelektív hulladékgyűjtésben, az iskola zöldítésében segédkeznek és ügyelnek a környezetvédelemre.
A kirándulás a Borostyán-kútnál kezdődött egy vidám hójátékkal,
majd a Pannon Csillagdában folytatódott. Óriási lelkesedéssel vették
birtokba a diákok a Pannon Csillagda 800 m2-es látogató központját: a csillagászati távcsőparkot, a csillagászati és űrkutatás történeti
kiállításokat. A digitális planetáriumban fantasztikus filmet láttak
egy űrhajóban ülve a csillagos égboltról és a Magas-bakonyi
Tájvédelmi Körzet nevezetességeiről.
Köszönjük a komplex csillagászati centrum felejthetetlen élményét az
ENVISIO Kft.-nek.
HORVÁTH IRÉN

Rendkívüli festmény leleplezése Balatonfűzfőn!
2014. december 19-én a Balatonfűzfőn működő Jókai Közszíntér
Kézműves Klub két kiváló alkotója, Karácsony Julianna és Osváth
András nagyszabású művét adta át Marton Béla polgármester városa
polgárainak és az átutazó turistáknak.

A közel hat négyzetméteren olajjal megfestett balatoni panoráma és
életképek elevenednek meg. A lenyűgöző szín kavalkád, a Balaton és a
táj iránt érzett alázat, szeretet és csodálat az, ami a két helyi alkotó
művészi szemén át hivatott megmutatni Balatonfűzfőt mint otthont,
mint turisztikai célpontot vagy akár egy mesevilágot. Egy olyan helyet,
ahol jó élni, ahova jó megérkezni és ahova mindig visszavágyunk.
A közel egy hónapon át tartó kitartó munka meghozta gyümölcsét.
A méreteiben és főként művészi mivoltában valóban nagyot alkotó
amatőr művészek méltó emléket állítottak Balatonfűzfőnek, az igazi
Balaton-parti paradicsomnak.
A festmény a tervek szerint a balatonfűzfői vasútállomáson lesz majd
végleg elhelyezve, előre láthatólag 2015 tavaszán. Színpompás fogadtatása és búcsú képe lesz ez majd a városunkba érkező látogatóknak.
Egy újabb remekművel lettünk gazdagabbak mi fűzfőiek, amely méltán öregbítheti szép városunk hírnevét.
Ezúton is gratulálok az alkotóknak a művészi munkához és polgármester úrnak az egyedi ötlethez!
A festmény tavaszig a balatonfűzfői Jókai Közszíntér Kézműves
Klubjában tekinthető meg. (cím: Balatonfűzfő, Jókai u. 19.)
ÁRVAI ÁGNES
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Az Öveges iskola diákjai ismerkedtek a rendőri hivatás rejtelmeivel
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság nyílt napot tartott 14–20 éves
korú diákok számára azzal a szándékkal, hogy a rendészeti munkával
közelebbről megismerkedhessenek, és felkeltsék a pályaválasztás előtt
állók érdeklődését a rendőri hivatás iránt.
Iskolánkból 16 diák jelentkezett és vett részt a tájékoztatáson,
melyen bemutatták a rendőri tevékenység során használt eszközöket:
fegyvereket, csapaterős felszerelést, szolgálati gépkocsit. Tartalmas
ismertetőt hallhattak a rendészeti képzésről, a felvételi során teljesítendő alkalmassági vizsgáról. A diákok közül a lányok tettek fel kérdéseket, különösen a fizikai állóképesség felmérésének módja érdekelte őket. Befejezésként a szép, új épületben vezették körbe az érdeklődő tanulókat.
A gyerekektől kapott pozitív visszajelzéseket, beszélgetéseket összegezve érdekes és tartalmas délutánban volt részük! A pályaválasztás nehéz
kérdése előtt állók, sok segítséget kaptak. Köszönjük a szervezőknek!
HORVÁTH LILLA, NEVELŐTANÁR

A zene híd ég és a föld között
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
több évtizedes hagyományai vannak a művészeti oktatásnak. Az
alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, valamint a
képző- és iparművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára
biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését.
Több mint száz diák él évente ezzel a lehetőséggel, hogy az alkotó és
önkifejező képességeiket kibontakoztathassák, tehetségüket megmutathassák.
Az intézményben lehetőség van különféle hangszereken tanulni:
zongora, szintetizátor, furulya, klarinét, fuvola, trombita, tuba, harsona, szaxofon, kürt. Az iskolának saját fúvós-, kamara- és csengettyű
zenekara, valamint énekkara van. Magánének tanszakon lehetőség
van az énektanulásra. A tanulók rengeteg iskolai, városi és egyéb rendezvények alkalmával vesznek részt a különféle fellépéseken, bekapcsolódva a környék kulturális életébe. Művészeti versenyeken, pályá-

zatokon folyamatosan eredményesen vesznek részt, számos első hely,
arany-, ezüstminősítések boldog tulajdonosai.
A képző- és iparművészeti tanszakokon mintegy negyven diák ismerkedik az alkotás színes területeivel: a grafikával, a tárgykészítéssel, a
mintázással, a festészettel. Számos kiállítást rendeznek évente a
szebbnél szebb alkotásokból, melyek az iskolai falait is díszítik.
A tanszakok növendékeinek a délelőtti általános iskolai órák után
következnek a délutáni művészeti foglalkozásaik. Mintegy tíz jól
képzett tanár tanítja, neveli a művészet értékeire az iskolásokat hattól egészen húsz éves korig (1–12. évfolyamig).
Minden leendő elsőst bíztatunk, hogy legyen részese a zene, az alkotás csodájának, mely „Híd az ég és a föld között” – tartja a mondás, s
mely megszépíti lelkünk szivárványát.
HORVÁTH IRÉN

A sportolás az egészség alapja
Az Irinyi Iskola mindennapi életét évtizedek óta átszövi a sportolás.
Lassan negyven éve van intézményünkben mindennapos testnevelés.
2007-ben az iskola „a” osztályaiban felmenő rendszerrel közoktatási
típusú sportiskolai képzés indult. A Nemzeti-utánpótlás Nevelési és
Sportszolgáltató Intézet által támogatott sportiskolai módszertani
központnak feladata az utánpótlás nevelésében való részvétel, a kiválasztás segítése és az egészséges életmódra való igény kialakítása.
Az alsó tagozatban az úszás, a testnevelési órák mellett sportágválasztó, labdás játékok és labdarúgásra járhatnak a diákok. A felső tagozatban kötelezően választható a labdarúgás, a kézilabda, a vízilabda és a
kosárlabda. Az edzések mellett számos megmérettetésen vesznek
részt a diákok, mint diákolimpiai, mint egyéb versenyszámokban. Ez
a népszerű életforma elkötelezettséget jelent a tanulóknak a mozgás
iránt. A napi tanulásban teljesen beépül a sport, így egész napjuk
ehhez igazodik.

Az intézményben három edző – testnevelő irányítja a sportéletet,
rengeteg házi bajnokságot, sísulit, sportprogramot szervezve a
mozogni vágyó diákoknak és szüleiknek.
Büszkék vagyunk arra is, hogy minden ballagó diákunk között található néhány tanuló, aki sportvonalon: vízilabdában, labdarúgásban
kamatoztatja tehetségét a középiskolákban, megmutatva, hogy a
sportiskolai munkánk sem hiábavaló. Az is nagyon bíztató, hogy az
általános iskola befejezésével a FAK keretein belül is egyre többen
folytatják a sportolást.
Az iskolánkban tanuló diákoknak nagy lehetőség ez, érdemes élni
vele.
HORVÁTH IRÉN
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Rendőrségi hírek

Egy idős nő kért telefonon segítséget, de a 112 helyett tévedésből
magánszámot hívott. A véletlenül feltárcsázott balatonalmádi nő
értesítette a rendőrséget. Elmondta, hogy csak annyit tud a bajbajutottról, hogy a Kossuth utca 55. szám alatt lakik. A rendőrök megtalálták, habár az ország túlsó feléről érkezett a hívás.

A Veszprém Megyei Tevékenységirányítási Központ utasítására a
járőr kiment Balatonalmádiban a Kossuth utcába, de ott 55. számot
nem talált. Az utcában ellenőrizték az ott lakó időseket. Ezután a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területének minden
településén ellenőrizték a megadott címet. Az utcákban ott is ellenőriztek minden idős embert, a bejelentéssel kapcsolatba hozható személyt azonban nem találtak.

Vasárnap (2015. január 25-én) kora délután érkezett egy segítséget
kérő bejelentés a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság segélyhívószámára egy balatonalmádi lakostól. A bejelentő elmondta, hogy egy
idős nő hívta fel a mobiltelefonján, aki segítséget kért, mert már
háromszor elesett és nem tudott felállni. A bejelentő nő annyit tudott
még elmondani, hogy a bajbajutott a Kossuth u. 55. szám alatt lakik.

A keresés végül még január 25-én este eredményre vezetett, kiderült,
hogy a segítséget kérő egy Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében élő,
90 éves nő volt. Az illetékes rendőrkapitányság értesítésével így a
segítség eljutott hozzá.
(A kutatást irányító szolgálatparancsnok Miskolczi Roland r. ftzls.
volt.)

A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény

szerencsére nem sérült meg. A vétkes járművezető a helyszínen nem
állt meg, továbbhajtott, nem győződött meg arról, hogy anyagi kár
vagy személyi sérülés történt-e. A szolgálatban lévő Balatonkenesei
Rendőrőrs járőrei Veszprémben találták meg, igazoltatták, majd előállították a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra.

Az ország túlsó felén találták meg a segítséget kérő nénit

Az összeért visszapillantó tükrök anyagi kárt és személyi sérülést is
okoztak. A vétkes vezető megállás nélkül hajtott tovább.
A Balaton partot elkerülő 710 számú főúton közlekedett BMW
típusú személygépkocsijával 2014. november 7-én kora délután egy
férfi, aki haladása során nem tartott megfelelő oldaltávolságot, ezért
a járműve bal oldali tükrével a szemből közlekedő Daewoo típusú
személygépkocsi bal oldali visszapillantó tükrének nekiütközött. A
Daewoo tükre az ütközés következtében nagy erővel letörve betörte
a bal oldali, a vezető oldalon található ablakot. A betört ablak szétrobbant szilánkjai felsértették a gépkocsit vezető férfi arcát, akinek 8
napon belül gyógyuló könnyű sérülései keletkeztek. A jármű utasa

A 45 éves kistarcsai férfi ellen segítségnyújtás elmulasztás vétsége
miatt indított bűntető eljárás befejeződött. Az ügyiratot vádemelési
javaslattal küldték meg a Veszprémi Járási Ügyészségnek.
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
19080/522/2014. bü.

Jógaoktatók a Balaton mellett
Bizonyára sokan vannak jógaoktatók a Balaton partján, de szubjektív
okokból leszűkítettem körüket két balatonalmádi edzőre, Hornyák
Józsefnéra és Vajda Zsoltnéra. Általuk ismertem meg és gyakorlom az
Etka jógát, amely mindennap és szinte mindenki által végezhető
mozgásművészet.
A Magyarországon elterjedt, számtalan helyen művelt testi-lelki tréning megalkotója Etka anyó, azaz Kártyikné Benke Etka, aki majd
négy évtizede kezdte, s erőgyűjtő és fejlesztő módszernek nevezte el
ezt. Hornyákné Manyika és Vajdáné Évike Veszprémben Némethné
Zsókától tanulták, majd közvetlenül Etka anyó edzéseire, táboraira is
eljárva, Fekete Lívia gyógytornász speciális gyakorlatait is megismerve váltak az Etka jóga oktatóivá. Jelenleg több csoportot vezetnek,
összesen mintegy 60–80 fő vesz részt óráikon, Fűzfőn 20–30 fő is
látogatja a csütörtöki tréningeket.
Az Etka jóga úgy szerveződött országossá, hogy a meglévő csoportok tagjai a rendszeres órákon kívül is, időközönként más és más helyen, más és
más oktató vezetésével – amíg Etka anyó élt, általában az ő részvételével – találkozhattak egy-egy hosszú hétvégén. Ezekben az úgynevezett
táborokban a napi több órás edzések mellett az egészséges étkezésről, a

környezetvédelemről is sok szó esett, sőt ha Fekete Lívia (Ógyalla,
Szlovákia) is részt vett, ő is tartott speciális tornát, és – kívánság szerint
– gyógymasszással kényeztetett bennünket. A táborokban vegetáriánusan étkeztünk. Sajnos a részvevők között alig-alig akad férfi, úgy
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látszik, a nők fogékonyabbak erre a fajta öngyógyító-önfejlesztő
módszerre – foglalja össze a kezdeteket Évike.
Felváltva vezetjük az órákat, Almádiban hetente kétszer-háromszor,
Fűzfőn és Balatonvilágoson egyszer-egyszer. Emellett szervezünk
táborokat, megünnepeljük a csoportokban a karácsonyt, olyankor
egészséges ételekből tartunk bemutatót, recepteket cserélünk. Már
15–17 éve vezetjük ezeket a csoportokat, miközben törekszünk arra,
hogy kineveljük utódainkat is, máris több olyan tanítványunk van, aki
olykor-olykor helyettünk tartja meg az órákat. Legidősebb jógázóink 80
felé közelednek, a legfiatalabbak még húsz évesek sincsenek. Általában
egy év gyakorlás után már nem fájdulnak meg az izmok a tornától –
folytatta Manyika.
A jóga órákon nemcsak hasznos részt venni, de nagyon kellemes és
megnyugtató is.
BEKE MARGIT, EGY SZORGALMAS JÓGÁZÓ

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

Hirdessen
2015-ben
Ön is a
Balatonfűzfői
Hírlapban!
Részletes tájékoztatást
kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon:
06-20/925-4515
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Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a
kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de továbbra is
elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló
életről, eddig maradéktalanul elértük.
Számos fotót jelentettünk meg saját lapunkban, igazán értékes adatbázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni
szerető embert – a városban és a kistérségben
– arra ösztönözni, hogy minél változatosabb
egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat.
A pályázatra minden naptári évben folyama-

A város fotósa – a fotós városa©
tosan, de legkésőbb 2015. december 5-ig a
szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett –
elektronikusan nem átszerkesztett, módosított – fotókat várjuk, a pályázó pontos adatainak (név, lakcím, elérhetőség, húsz soros
bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek
pontos mérete: 4–6 MB legyen. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg azt a tíz képet,
amelyet a legjobbnak ítélik meg, a beküldött, maximum hetven fotóból.
A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot
formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványában, illetve inter-

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

Februári rejtvény
A januári keresztrejtvény helyes megfejtése:
Fenyő ága hósugárban,
mire vársz a hófúvásban?
(Sarkady Sándor: Kérlelő
Könyvet nyert: Nagy Julianna és
Wolframné V. Piroska balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Február havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2015. február 27.
A meg fejtést 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, Fujszné Kőnig Zsuzsa (fotók) • Külső munkatárs: Sebestyén-Tóth Orsolya

Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4.
Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISSN: 1587-2483
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Nyitva: HP: 916, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521
Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

AKCIÓ!
Szemüvegkeret + lencse
19 990 forintért!

A balatonfűzfői
Támasz Idősek
Otthona
munkatársakat keres
szociális gondozó,
ápoló és szakápoló
munkakörbe.

Az akció az üzletben megjelölt keretekre és
egyfókuszú HOYA lencsékre értendõ.
Az akció 2015. februátr 1-tõl február 28-ig tart.

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)
Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270
E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu
Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

Szakmai önéletrajzokat a
tamasz.intezmenyvezeto
@gmail.com e-mail
vagy a 8184 Balatonfűzfő,
Gagarin u. 22.
postacímre várjuk.

2015. február

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

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás, helyszínre történő
kiszállással. (06-30/262-2103)
Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544 • Nyitva tartás: H–Szo: 8.00–19.00 óráig,
V: 8.00–19.00

2015. február
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A Magyar Kultúra Napja
Kiss Ferenc

Varga Áron

Gerendás Lajos

