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Emlékeztünk

Kézműves klub – kiállítás
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa
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Balatonfűzfő Város. a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2016. november 10-től 2016. december 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
November 10. 17 óra Vasúttörténeti fotókiállítás megnyitó
November 11. 14 óra Szent Imre-napi
kórustalálkozó
– iskolai énekkarok találkozója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom

November 25. 17 óra Kontrasztok – Pódiumbeszélgetések
– Jókai Anna Kossuth-díjas írónővel beszélget
Farkas István

December 6. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– Második félév névnapjainak ünneplése,
zenés Mikulás ünnep
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 27. 16 óra I. Adventi gyertyagyújtás

December 9. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– karácsonyváró ünnepség
Helyszín: Tobruk, óvoda

November 28. 16 óra Kártya klub
November 11. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– bemutatkoznak: Tóth Bence és Kulics Ádám
November 12. 10 óra Járási ulti verseny

November 29. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

November 12. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

November 30. 10 óra Bábszínházi előadás
– Pegazus Bábszínház (belépőjegyes előadás)

November 12. 19 óra Szivárvány bál

Decemberi előzetes

November 12. 19 óra Szent Erzsébet-napi
karitász bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 3. 9.30 óra Mikulás túra
– indulás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont
– érkezés: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

November 14. 16 óra Kártya klub
November 18. 17 óra Nyugdíjas klubok
találkozója
November 21. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– múltidéző beszélgetés
November 22. 16 óra Nyilvános testületi ülés
17 óra Közmeghallgatás
November 23. 17 óra Civil Fórum

December 4. 16 óra II. Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Tobruk, óvoda (Radnóti utca)
December 5. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 5. 16 órától Mikulásváró családi
délután
– kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
– 17 órától Mikulásváró koncert a Napvirág Zenekarral, meglepetésekkel
December 5. 17 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 24. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
kötetlen beszélgetése a lakossággal kávézás
közben, egy kávé mellett

December 5. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

December 10. 17 óra Adventi Táncgála
– a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub főszervezésében
December 11. 16 óra III. Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Szalmássy-telep, Vadkörte utca
December 12. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– mögöttünk a 2016-os esztendő, Mikulás
teadélután
December 12. 16 óra Kártya klub
December 13. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
December 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 17. 17 óra Városi karácsony
– interaktív zenés családi programok kicsiknek és nagyoknak
December 18. Családok adventi délutánja
– a Jézus Szíve Plébánia szervezésében
December 18. 16 óra IV. Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
(Jókai u.)
A programokat a Szerkesztőségnek a Művelődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenntartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
október 18-án 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– A testület úgy döntött, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesülettel a TDM feladatok ellátása tekintetében kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja. Az egyesülettel „Turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/D-12
kódszámú pályázati konstrukció keretében megvalósult, a „Parti
sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása
Balatonfűzfőn” című projektben történő együttműködésre vonatkozó megállapodást szintén jóváhagyja. A fenti projektben történő
együttműködésre vonatkozó – Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesülettel korábban kötött – megállapodást pedig felmondja.
– A testület a Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztálya részére
– bérköltségei és utazási költségek átmeneti fedezetére 400 000 Ft
támogatási kölcsönt biztosított. A kölcsön visszafizetésének határideje 2017. január 31.
– A FAK kérelmére a balatonfűzfői 1495/190 hrsz.-ú parkoló ingatlanon – a balatonfűzfői 1488/5 hrsz.-ú ingatlanon megépítendő sportcsarnokhoz szükséges – 40 db személygépkocsi várakozóhely igénybevételéhez az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást megadta.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a „Városüzemeltetési feladatok Fűzfői Vagyonkezelő Kft. általi
ellátása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete megszünteti a Városgondnokságot, mint önkormányzati intézményt és
a feladatok ellátásával megbízza a 100%-os tulajdonában lévő
Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t.
2. Az önkormányzati intézmény megszüntetésével és a kft. részére átadásra kerülő feladatellátás miatt felmerülő jogi és egyéb adminisztratív munkarészek elkészíttetésére haladéktalanul intézkedni szükséges.
3. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője teljesítményorientált
bérezésének, valamint premizálásának lehetőségét megvizsgálja.

– Az önkormányzat pályázatot nyújt be Balatonfűzfő város Sport- és
Turisztikai Komplexum Fejlesztési Koncepciója című tervtanulmány
elkészítésének támogatására a turisztikai ágazat fejlesztését koordináló szervezet vezetőihez 5 millió Ft értékben.
– A testület hozzájárult ahhoz, hogy a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot nyújtson be az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért” című, EFOP-3.3.2-16 kódszámú felhívás keretében a tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális
tevékenységek kidolgozására és megvalósítására a Művelődési
Központ szervezésében.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Árpád utcai tagóvoda előtti útkanyarulatban a
gépkocsi-parkolásokból fakadó közlekedési veszélyek minimálisra
való csökkentése érdekében az érintett útszakasz mindkét oldalán
megállni tilos KRESZ táblát helyez ki az alábbi módon:
1. Az Árpád utcán felfelé haladva, a József Attila utcai kereszteződést
követően meglévő és jelenleg 30 km sebességkorlátozást jelző táblával felszerelt tartóoszlopra megállni tilos táblát kell felszerelni.
2. Az Árpád utcán lefelé haladva, a Kis utcai kereszteződést követően
meglévő és jelenleg 30 km sebességkorlátozást és gyalogos veszélyt
jelző táblákkal felszerelt tartóoszlopra megállni tilos táblát kell felszerelni.
3. A képviselő-testület árajánlatokat kér be különböző típusú forgalomcsillapító eszköz elhelyezése érdekében.
Balatonfűzfő város önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról
szóló 9/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletet módosította.
A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2016. november 22-én lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

Megtárgyalta a „Fűzfői Vagyonkezelő Kft. általi gépvásárlás” című
előterjesztést is, s az alábbi döntést hozta:
1. A képviselő-testület a kft. számára rendelkezésre bocsátott
hitelkeretből az eddig felhasznált 5 millió Ft összegen felül további 5 millió Ft igénybevételét engedélyezi, és az így átadott összesen
10 millió Ft visszafizetési határidejét 2017. november 30. napjában
határozza meg.
2. A kft. az 1. pont szerint biztosított összeget az alábbi gépek megvásárlására köteles felhasználni:
ZOOMLION-Chery RK 504 típusú fülkés traktor
AGL 165 típusú padka és rézsű kasza adapter
NEG R1 TORNADO BHHP21 típusú lombszívó
Lombszívó emelőállvány
– A képviselők a Balatonfűzfő Vízisport Centrum fejlesztési tervei
című napirendi pont tárgyalásához benyújtott látványterveket – a
főépítész írásos véleménye ismeretében – elfogadták.
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A hetvennegyedik hónap a városházán
A Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán két helyi fiatal szakember is
részt vett. Mentoruk Virth Csaba így nyilatkozott a versenyről egy
szakmai lapban:
„A verseny indíttatása egyrészt a különböző tetőfedő kultúrák, a
regionálisan eltérő szakmai fogások megismerése, másrészt a gyártók
ezeken a versenyeken mutatják be az újdonságaikat. Az induló versenyzők az építőipar legújabb, trendeket bemutató eszközeivel dolgoznak, megismerik és dolgoznak az újdonságokkal. A világbajnokságon a koszorú feletti épületszerkezeteken kétfős csapatok versenyeznek, három kategóriában: lapostető, magastető és bádogosmunka. Az
egyes kategóriáknak külön versenykiírása és zsűrije van. A csapatok
két főből állnak, és a tagok 26 év alattiak lehetnek csak, végzettségbeli kikötés nincs, mivel az egyes országokban más és más a képzés, van,
ahol a tetőfedő oktatást veszik külön, van, ahol a lapostető-szigetelést, van, ahol az ácsot. Kétévente van a verseny, régebben évente volt.
Az egyik versenyzőnk, Sándor István már rendelkezik versenytapasztalattal, az előző, bukaresti világbajnokságon bronzérmet szerzett.
Az idei válogatón pedig Sándor Benjámin került mellé.”

megrendeléseknek eleget tenni, gyakran még a kötelező feladatokat
sem tudta közmegelégedésre elvégezni. Ennek nem az ott dolgozók
voltak elsősorban az okai, hanem maga a szervezet, a dolgozók státusza kötötte gúzsba a munkájukat. Azt várjuk az új feladatellátástól,
hogy a korábbi kötöttségektől megszabadulva a kft. igazából piaci
viszonyok között gazdálkodva tudja a forrásait bővíteni, az így
befolyt összegből fejleszteni tudja a gépparkot, és a dolgozók béreit
sem fogja kötni a közalkalmazotti bértáblához. Nem volt egységes a
döntés. A vitában sok jogos és fontos észrevétel elhangzott a képviselők részéről. De a minimális többség úgy gondolta, hogy lépjünk egy
másik útra, s próbáljunk ki egy másik modellt. Korábban üzemeltette a várost egy kft. Mindaddig, amíg a vízmű üzemeltetését meg nem
kapta feladatául, minimális nyereséggel tudott működni az akkor
Sal-X Kft. De a vízmű megvásárlása után annak évi több tízmilliós
veszteségei miatt nem tudta ellátni a városüzemeltetést. Az intézkedések, és több százmillió forintos ráfordítások után a Sal-X Kft. már
eredményesen tudta üzemeltetni a vízművet, de az általunk történő
üzemeltetését egy törvény életbe lépése nem tette lehetővé.
Most, hogy a vízmű üzemeltetetését átvette tőlünk a DRV, így ez a
teher már nem áll fenn. Remélhetőleg sokak által érzékelhető lesz a
változás. Az is várható, hogy a városban lévő beruházásokban tevékenyen vehet részt az önkormányzat kft-je. Mint írtam, a döntés nem
volt egyhangú. Azt viszont elmondhatom nem kis örömmel, hogy
ebben a testületben azt tapasztalom, hogy ha a többségi döntés megszületett, akkor az a kérdés eldőlt, s mindenki ennek tudatában dolgozik tovább.

A két fiatal igen szorgalmasan készült a megmérettetésre, de ebben az
évben Varsóban a dobogóról alig leszorulva szoros versenyben körülbelül az ötödikek lettek. Hivatalos végeredmény csak két hét múlva
lesz, de a többi csapat teljesítményét ismerve ez tűnik reálisnak. Mint
Sándor István „Pityuka” tájékoztatott, ebben a helyezésben azért a
hazai pálya nagyot nyomott a latba, de így sem csalódottak. Arra a
kérdésre, hogy miért nem tudtunk a bukaresti bronzéremről, válaszul
csak azt kaptam, „nem akartam nagy feneket keríteni neki”.
Örömteli, hogy a csapat két fiatalja céget alapított, és helyben dolgoznak a legfrissebb szakmai kompetenciákkal, szerényen, de a szakma
legszigorúbb szabályai szerint. Őszintén gratulálok nekik itt is, osztozzunk a sikereikben.
A Városgondnokság feladatait a következő évtől a Vagyonhasznosító
Kft. veszi át. Hosszas előkészítés után született meg a döntés. Azt várjuk az átalakítástól, hogy a városüzemeltetés hatékonyabb, gyorsabb,
az itt élők igényeit jobban ki tudja szolgálni. A Városgondnokság
szervezeti egységeit, az erőforrásait az önkormányzat határozta meg.
Sajnos a közalkalmazottakat foglalkoztató, gazdaságilag részben
önálló költségvetési szerv nem tudott kötöttségeinél fogva külsős

A képviselő-testület a Városi stadion fejlesztését megalapozó tanulmányra pályázatot nyújtott be, ugyanakkor a tanulmány megírására
közbeszerzést indított el. Ettől a lépéstől azt várjuk, hogy olyan szinten
fogalmazódnak meg a terület előnyei, a befektetések megtérülési mutatói, melyeknek ismeretében felgyorsul a terület fejlesztése. Azt szeretnénk, hogy a terület komplex módon, igényesen, a 21. század követelményei szerint elégítse ki az itt sportolók és az ide látogatók igényeit.
Ezt a koncepciót a következő közmeghallgatáson be is mutatjuk.
Januártól az általános iskola feladatellátás szinte teljes körűen átkerül
az államhoz. A korábbi üzemeltetési feladatunk megszűnik. Csak a
gyermekétkeztetés feladata marad nálunk. A konyhai dolgozók
maradnak az önkormányzat alkalmazásában, minden további dolgozót átvesz a KLIK. Reményeink szerint sikerül olyan megállapodást
kötnünk, amely nem okoz fennakadást a későbbi működésben.
Mindenben azon leszünk, hogy a váltást a diákok, a dolgozók szinte
észrevétlenül éljék meg. El kell mondani, hogy az iskola üzemeltetése címén az önkormányzatunktól negyvenmilliónál is több forrást
elvonnak, tehát az iskola üzemeltetésének az átvétele nem jár a város
számára megtakarítással.
Örömmel tapasztalom, hogy a Máltai Szeretetszolgálat aktivistái
révén megjelentek a településünkön. A volt Jókai iskolában kaptak két
tantermet arra, hogy ott adományokat gyűjtsenek, osszanak. Kérek
mindenkit, hogy támogassa őket, mert ők könnyebben eljuttatják a
rászorulókhoz az adományokat. Kérésüket itt is tolmácsolom: csak
olyan dolgokat adományozzanak, aminek Önök is örülnének.
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A helyi adók közül az idegenforgalmi adó mértéke változik.
450 Ft/fő/nap lett a jövő évtől. Erre azért volt szükség, mert az idegenforgalmi adó állami támogatása csökkent. Eddig minden beszedett
idegenforgalmi adó egy forintja után kaptak az önkormányzatok
1,5 Ft-ot, de ez lecsökkent egy forintra. Az így kiesett bevételt pótolni
kellett. Az ifa emelésének az indoka a bevételeink szinten tartása volt.
Az Árpád úti óvoda előtti közlekedés rendje módosul. Hamarosan
kihelyezésre kerülnek a megállni tilos táblák, fekvő rendőrök telepítésére pedig árajánlatot kértünk. Kérek mindenkit, hogy a jelzéseknek

2016. november

megfelelően közlekedjen, mert rövid lesz a türelmi idő. A tábla kihelyezésének a legfőbb indoka a balesetek elkerülése. Az arra közlekedők
számtalanszor kifogásolták az ott kialakult veszélyes helyzeteket, s
talán a gondviselésnek köszönhetően eddig nem volt súlyos baleset.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2016. november 24-én lesz, a
hagyományoktól eltérően ebben a hónapban a negyedik csütörtökön,
Fűzfőgyártelepen, 17 órakor.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Kinevezték Balatonalmádi Rendőrkapitányát
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság állománya 2016. október
21-én tartotta ünnepi állománygyűlését az Október 23-i Nemzeti
Ünnepünk alkalmából, amelyen a kiváló teljesítményekért kinevezéseket és jutalmazásokat adtak át.

vezte a Balatonalmádi Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetőjét, dr. Linczmayer László rendőr alezredest kapitányságvezetőnek.
Tárgyjutalomban részesítette a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
állományából
• Kiss Annamária rendőr főtörzszászlós bűnügyi vizsgálót
• Gibicsár Tamás Róbert rendőr törzszászlós körzeti megbízottat
• Kenéz Tamás rendőr törzszászlós baleseti vizsgálót.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője magasabb beosztásba
helyezte és kinevezte 2016. november 1-jei hatállyal Gazda Andrea
főtörzsőrmestert járőrvezetőnek.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Veszprém Megye Főkapitánya kiemelkedő munkája elismeréseként
nemzeti ünnepünk alkalmából 2016. november 1-jei hatállyal kine-

STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. szeptemberi lapzártától a 2016. októberi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Csempesz Blankát, Csempesz Jázmint, Bató Mirkót.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 6 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Fűzfőn is nyitott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkája országszerte ismeretes.
Balatonalmádiban is 22 éve működik.
Tekintve, hogy egyre nő az adakozási kedv és a rászorulók is egyre
többen fordulnak hozzánk, úgy gondoltuk, hogy kibővítjük a munkaterületet: Balatonfűzfőn alakítunk egy ,,filiát” (fiók elosztót), hogy
minél nagyobb területen hozzáférhetőbb legyen – így a környező
településeken is – az elosztás. A gondolatot tett követte.
A balatonfűzfői önkormányzat, elsősorban a polgármester úr és a
képviselők pozitív fogadtatásának köszönhetően, rövid időn belül
helyiséget és költözködési segítséget kaptunk. A fizikai és anyagi
segítség sem késett!
Értesítjük a lakosságot, hogy 2016. október 19-én, szerdán megnyitottuk a Szeretetszolgálat kapuját a Balatonfűzfő, Jókai u. 19. szám
alatti volt Jókai iskola földszinti termében.
Minden szerdán a későbbiekben is 14–16 óra között várjuk azokat,
akiknek gondot okoz a téli ruha, cipő, konyhafelszerelés, ágynemű és
a készlet adományok szerint gyerekruha, játékok beszerzése. Később
bútorokat is tudunk juttatni. Amiben tudunk, segítünk.
Egyben kérjük a lakosokat, ha olyan rászorulókkal találkoznak vagy
tudnak róla, aki nehezen mozog, netán nem szívesen kér, jelezzék
nekünk, hogy felkeressük őket.
Aki itt segítőként dolgozik, önkéntesen, szeretettel adja idejét, energiáját, hogy könnyet töröljön és mosolyt fakasszon ebben a néha gyűlölködő, zilált világban.

Fotó: Zsuffa Kálmán

Töltési Erzsébet csoportvezető, Marton Ágnes, Kelemen Imréné, Korsós
Károlyné a balatonfűzfői Magyar Máltai Szeretetszolgálat előtt

A Máltai Lovagrend közel ezer éves múltra tekint vissza. A magyarországi szerveződés és szeretetszolgálat indítása 1989-ben volt Csilla
von Beoselager és Kozma Imre nevével fémjelezve.
Jelszavunk: a „Hit védelme és a rászorulók megsegítése”.
Balatonfűzfői segítőink elérhetősége: Korsós Károlyné 06-20/577-2853
és Kelemen Imréné 06-70/502-8023
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

Adományok fogadása és osztása minden szerdán 14–16 óráig.
Érdeklődni lehet:
Korsós Károlyné 20/577-2853
Kelemen Imréné 70/502-8023

Örökzöld gyűjtés – adventi koszorú
Az immár hagyományosnak tekinthető városi Adventi koszorú készítésének időpontja 2016. november 24 (csütörtök), 9 óra, a Közösségi Házban.
Kérjük városunk lakóit, hogy a tervezett örökzöld növényeik, sövényeik alakítását, nyeséseit
november vége felére tervezzék. Szívesen fogadjuk a koszorú készítéséhez különböző fenyők,
tuják ágait, amelyeket – ha lehetőségük van – november 23-ig vigyék el a Közösségi Ház
udvarára, vagy értesítsék Pintér Istvánt a 06-20/523- 4139 telefonon, aki intézi a szállítást.
A készítésben számítunk a segítőkre, kössük meg együtt, közösen az ünnepi koszorút!
A VÁCISZ ELNÖKSÉGE NEVÉBEN:
PINTÉR ISTVÁN ÉS FELESÉGE
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Városunk fényei – PÁLYÁZAT
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap újból
meghirdeti közös pályázatát minden balatonfűzfői ingatlantulajdonos részére.
Az advent a várakozás, a karácsony ünnepére való felkészülést jelenti az emberek
számára. Ilyenkor lelkünket ráhangoljuk az ünnepre, otthonunkat kicsinosítjuk, az
elektromosság segítségével fényekbe öltöztetjük.
Várjuk mindazon lelkes városlakó jelentkezését, aki otthonát, lakását, házát az
ünnep alkalmából fényárba öltözteti. A legszebb, legötletesebb fényes otthont
lefényképezzük, majd a Kultúra Napi városi ünnepségen díjazzuk.
Jelentkezési határidő: 2016. december 5.
Cím: Városvédő és Fürdő Egyesület
(8175 Balatonfűzfő, Pf. 12)
Szerkesztőség, Művelődési Központ I. emelet
(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com – név, pontos lakcím
Fényképezés: 2015. december 20.
Rajta hát, munkára fel! Álmodjuk meg és mutassuk meg a legmeghittebb családi
ünnep fényeit városunkban! Mi pedig megörökítjük a pillanatot, és emlékezetessé
tesszük a szeretet ragyogását!
AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE ÉS A SZERKESZTŐSÉG

Mindenki karácsonyfája – Mindenki hozzon egy díszt!
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület újból felhívással fordul a város lakosságához.
Újból díszítsük fel a tobruki buszfordulóban lévő fenyőfát, mely a Radnóti utca – 71-es út sarkán áll.
December közepétől hozzunk kis díszeket, színes papíros kis dobozkákat és folyamatosan tegyük fel a fára.
A forgalmas útszakaszon – lámpás kereszteződés – haladóknak maradjon
meg emlékezetükben egy hangulatos kép a városunkról.
Ebben az évben a fenyőfa – pályázat útján nyert támogatásnak köszönhetően – díszkivilágítást kap.
VÁROSVÉDŐ ÉS FÜRDŐ EGYESÜLET

Balatonfűzfő 2017
A Balatonfűzfői Hírlap gondozásában megjelent városunk 2017.
évi falinaptára. A naptár gyönyörű, színes oldalai méltó emléket
állítanak Vágfalvi Ottó festőművésznek, aki városunkban élt, alkotott, s csodálatos örökséget hagyott munkásságával a Balaton megörökített tovatűnő szépségéről, pillanatairól.
„Szabadon szárnyalt a fény tág tereiben a csodálatos égboltozat alatt ...!”
(Albrecht Sándor)
A naptár megvásárolható a városi könyvtárban, a Közösségi Házban,
a szerkesztőségben nyitvatartási idő alatt (1500 Ft/db).
Fogadják szeretettel, lapozgassák élvezettel, ajándékozzák örömmel!
SZERKESZTŐSÉG
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Őszi könyvtári napok a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban
Idén már tizenegyedik alkalommal rendeztük meg az Országos Könyvtári Napokat.
A mára hagyománnyá vált program kavalkád
legfőbb célja, hogy népszerűsítse az olvasást,
teret adjon a tanulásnak, ismeretszerzésnek,
valamint segítséget nyújtson a kulturált
közösségi együttléthez. A balatonfűzfői
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár idén is különböző programokkal
készült az Országos Informatikai és
Könyvtári Szövetség felhívására.
„Energia kisokos” című környezetvédelmi
vetélkedővel nyitottuk meg az októberi
könyvtári napokat, mely Horváth Irén tanárnő vezetésével zajlott. A jó hangulatú vetélkedőn a helyi általános iskola felső tagozatos
diákjai vettek részt. A megmérettetésen az
ötfős csapatoknak környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatokat kellett megoldani,
hiszen a vetélkedő célja az volt, hogy segítse
a fiatal korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását. A vetélkedő egy témával kapcsolatos
plakát készítésével illetve bemutatásával
zárult. Az eredményhirdetést követően a helyezett csapatok boldogan fogyasztották el a
jutalom pizzát.
Az idei könyvtári napok talán egyik legérdekesebb témája a „könyvtári legek” napja
volt, ahol többek között lehetőség nyílt
különleges olvasók bemutatkozására, bemutatására. Ennek kapcsán két igazán különlegesnek mondható kiállítást szerveztünk.

Pintér István helyi bélyeggyűjtő „Könyv és
bélyeg” című könyvtörténeti bélyegkiállításának megnyitójára hívtuk a lakosságot és
minden érdeklődőt. A kiállítást Marton Béla
polgármester nyitotta meg és Zombor Zoltán,
a budapesti Bélyegmúzeum muzeológusa
köszöntette, aki kihangsúlyozta, hogy a bélyeggyűjtés több mint egy egyszerű hobby: a
bélyeggyűjtésen keresztül megismerhető a világ, rengeteg barátra és élményre lehet szert
tenni. Kifejtette, hogy nincs olyan téma a
világon, ami ne jelent volna meg bélyegeken.
A „Könyv és bélyeg” című bélyegkiállítás előszavában a kiállító így vall céljáról:
„Célom a gyűjtemény kiállításával a fentieken
túl megmutatni, hogy 1939-től majd’ nyolcvan év alatt milyen módon emlékezett meg és
jelzett a bélyegkiadás a ma már történelmi,
kuriózum számba menő eseményekről, évfordulókról, könyvekről. Harmadrészt, átadni
azokat a bélyegekhez kapcsolódó információkat, érdekességeket, amelyek bővítik a látogató,
az érdeklődő ismeretét.”
Gyuricza László, Balatonfűzfő díszpolgára
ritkaságnak számító Biblia és vallásirodalmi gyűjteményéből összeállított tárlatát
csodálhattuk meg. A megjelentek figyelemmel hallgatták Laci bácsi lebilincselő bibliatörténeti előadását, ami során megtudtuk,
hogy már hosszú ideje, negyven éve foglalkozik valláskutatással. Hitvallása, hogy napjainkban cselekvő hitre van szükség, és ő ezt a
hitet a vallásoktól várja. A kiállított ötvenkét
könyv végignézése tulajdonképpen egy val-

lásirodalmi időutazás. Nyomon követhetjük
a Biblia kialakulását a héber Bibliától kezdve
a különböző középkori kódexeken keresztül
egészen a legújabb fordításokig. A bibliákon
kívül zsoltárok, hórás könyvek, káték és hitvallások is kiállításra kerültek. A látogatókat
a könyvekből vett idézetek segítik az eligazodásban.
Emellett egész héten képfelismerő játékunkon lehetett rész venni intézményünk közösségi (facebook) oldalán. A helyes megfejtők
között jutalom-könyveket sorsoltunk ki.
Könyvtárunkban az egész hét a megbocsátásé volt: nem kellett késedelmi díjat fizetniük
azoknak, akik késve hozták vissza a kikölcsönzött könyveket.
A könyvtári hét zárásaként vasárnap családi
játék délelőttre hívtuk az érdeklődőket,
kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol Fenyvesi
Ádámné ( Judit néni) vezetésével különféle
remekműveket készítettek a gyerekek.
Az ajándék- és dísztárgyak között voltak
olyanok, amiket az egész kicsik egyedül is
meg tudtak csinálni, de olyanok is, amik
mellé a nagyobbak is szívesen leültek, és
örömmel tevékenykedtek. A gyerekek lelkesen vetették bele magukat a munkába, vágtak, színeztek, gyöngyöt fűztek…, a szülők
pedig szívesen közreműködtek egy-egy
nehezebb munkánál.
KISS IRÉN

Tudod már, hogy mit választasz?
A 8. osztályosok és szüleik napjait megnehezíti az, hogy hamarosan új iskolát kell választaniuk. Azért, hogy segítsünk nekik körülnéztünk saját házunk táján és ellátogattunk
az Övegesbe. Kérdéseinkre Végi József mb.
igazgató válaszolt.
– Nem tudjuk megkerülni a kérdést. Mi változott az igazgatóváltással?
– A változások mindig felborzolják a kedélyeket. Ez most sem volt másként, de ami
a legfontosabb, a tanévet rendben elkezdtük,
a problémákat kezeltük. A diákoknak most
is be kell járniuk a tanórákra, hasonlóan a
tanárokhoz. Fontos kiemelni, hogy ebben az
évben nőtt a tanulói létszámunk. Egy osz-

tállyal többet indítottunk. Ez egyedül álló a
Veszprémi Szakképzési Centrum – amelynek
mi is tagjai vagyunk – iskolái között. Ez az
előző tanév jelentős eredménye. Köszönet
minden segítségért.
– Mi várható a 2017/2018-as tanévben?
– Az idei évhez hasonlóan megkaptuk az
engedélyt valamennyi tervezett osztályunk
meghirdetésére. Akik szakmát akarnak tanulni, azok villanyszerelők, elektronikai műszerészek, központifűtés- és gázhálózat-szerelők,
vagy számítógép-szerelők lehetnek. Ezek
a képzések szakközépiskolaként indulnak és
3 év után szakmai vizsgával zárulnak. Ezután
jöhet az elhelyezkedés vagy két év alatt érettségit lehet szerezni.

Akik jól tanulnak, azoknak érdemes az érettségit és szakmát is adó szakgimnáziumi képzést választani. Ezen belül a leglányosabb
szakmánk a kereskedelem, de a többiben is
szívesen látunk mindenkit. Így várjuk a diákokat az informatika, az elektronika, az épületgépészet képzéseinkre.
– Hogyan is vannak ezek az elnevezések?
– Az nehezíti a szülők helyzetét, hogy az új
elnevezések a köztudatba még nem mentek
át. Nem szeretném a régebbi elnevezéseket
elmondani, mert az csak további félreértésre
adhat okot. Az a lényeg, hogy aki négy év
alatt érettségire tör az gimnáziumot, vagyis
nálunk szakmával együtt szakgimnáziumot
válasszon, aki azonban bizonytalan, vagy
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mielőbb munkába szeretne állni és jövedelemhez jutni, annak szakközépiskolába kell
jelentkeznie.
– Iskolájuk hagyományosan fogadja a diszlexiás tanulókat is. Van ebben valamilyen változás?
– Továbbra is várjuk a diszlexiás, diszgráfiás,
diszkalkuliás tanulókat. Ők valamennyi képzésünkre jelentkezhetnek. A felvételijüket azzal
igyekszünk könnyíteni, hogy nekik külön kód
van a jelentkezéshez. Erre érdemes figyelni a
jelentkezési lap kitöltésekor. Mint ahogy arra
is, hogy a 6. év végétől kezdve kérjük a jegyeket
beírni, mert ezt mind figyelembe vesszük a felvételinél. Egyébként a felvett diszfunkciós
tanulók teljesen integrált osztályokba kerülnek. Ez is jelentős eredmény.
– Térjünk vissza a felvételire. Önöknél is kell
felvételizni?
– Felvételizni minden iskolába kell. Mi azonban nem kérjük a központi felvételit. Nem is
lehet nálunk ilyet írni. Csak a hozott eredmények számítanak. A 6. és 7. évvégi, valamint a 8. félévi. Az összes tantárgy az ének, a
testnevelés és a rajz kivételével. Minden kép-

zésben ez alapján számolunk és rangsorolunk.
– Milyen előnyökkel jár az, ha valaki itt, helyben tanul tovább?
– Az iskolánk és kapcsolatrendszerünk sokat
fejlődött ez elmúlt években. Ezekről igyekeztünk a Hírlapban is beszámolni. Sok pályázatot zártunk sikerrel. Elsősorban mégis a céges
kapcsolatink erősödését emelem ki. Ritkaság
számba megy, hogy az érettségi utáni képzésben is megvalósul a duális szakképzés. Jelenleg
az elektronikai technikusainkat már így képezzük. Egyik cég olyan mértékben elégedett
tanulóinkkal, hogy szeptembertől külön
„Denso osztály”, illetve csoport indul a műszerész és az elektronika ágazati képzésben.
Jelenleg a duális képzésben cégeknél lévő érettségizett diákjaink 30–50 ezer forint havi ösztöndíjban és egyéb juttatásokban részesülnek.
A jövőre induló osztályoknál még nincs meg a
pontos összeg, de bővül a támogatottak köre.
Ezt érdemes a választásnál figyelembe venni.
A hiányszakmák országos szinten is ösztöndíjban részesülnek. Ezek összege is emelke-
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dett, de még nincs meg az a jegyzék sem,
amely a konkrét szakmákat a következő évre
meghatározza, így erről nem tudok pontos
információt adni.
Ezek a lehetőségek függenek a továbbtanulás
helytől, de leginkább azt javaslom, hogy a
szülők gyermekeikkel vegyenek részt valamelyik pályaválasztási napunkon.
– Mikor lesznek ilyen rendezvények?
– Az elsőt november 18-án 14.30-kor tartjuk, a következőt november 29-én 9-től. Ez
utóbbi időpontban óralátogatásra is van
lehetőség. A felsősök figyelmébe ajánlom,
hogy december 5-étől megrendezzük az
európai szakmák hetét és tavasszal a szakmák
éjszakáját. Ezek programja most van kialakulóban.
Érdemes figyelni honlapunkat:
www.oveges-szi.hu.
Köszönöm a lehetőséget és várjuk szeretettel a
fiatalokat!
TÓTH LAJOS PÉTER

Idei utolsó véradás a Gyártelepen
A Pongrácz István vezette Fűzfőgyártelepi
Véradó Csoport október 21-én szervezte idei
utolsó kiszállásos véradását. A megszokottnál egy kicsivel kevesebb résztvevő volt,
köszönhetően a náthás őszies időnek.
A megjelent 31 főből valamennyi jelentkező
leadhatta a kívánt vérmennyiséget.
Hagyományaink szerint minden alkalommal megemlítjük a bizonyos számú jubileumi, vagy annak közelében lévő donorjainkat. Ezek szerint a mostani eseménnyel:
Kovács János 318, Lőrincze Balázs 50, Kvell

Vilmos 45, Györkös Tamás 25, Hegedüs Péter
10 alkalommal segített az arra rászorulóknak. Nekik és valamennyi résztvevőnek is
ezúton is gratulálunk és további jó egészséget
kívánunk!
Véradásaink sikerét nagy mértékben elősegítik alkalmi és állandó támogatóink.
A mostani támogatóink voltak: Orosz Péter,
Pók Árpád, Joker Abc (Borsos József ), CBA
Gyártelep (Hegedűsné Klári), Lajkó Frigyes,
Öböl étterem (Koronczainé Ági), László
Gábor, Zenit-8 Kft. (Gergely Tamás).

Emlékeztünk…
Október 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozataira
emlékeztünk a haranglábnál. A rossz idő miatt a rövid megemlékező
beszéd után elhelyeztük koszorúinkat az emlékkőnél, fejet hajtva a
tizenhárom aradi vértanú emléke előtt.
Október 23-án emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára. Az ünnepi köszöntőt Debreczeny Zoltán festőművész mondta. Gondolatébresztő beszéde sokunkban felidézte az
akkori eseményeket, a fiatalabbak meg érdeklődve hallgatták a szónok rövid, tömör visszaemlékezését.
A verses, zenés ünnepi műsor Hatás Andrea és Szeles József színművészek előadásában méltó volt az ünnephez.
A megemlékezés a koszorúzással ért véget.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Ők voltak, akik az október 22-i Tamási
kirándulást is támogatták. Hozzáállásukat
ezúton is megköszönjük.
A következő véradás 2017 januárjában
lesz.
Minden kedves véradónknak jó pihenést, boldog karácsonyt kívánunk!
DIÓSI PÉTER
FŰZFŐGYÁRTELEPI VÉRADÓ CSOPORT
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály november havi túraterve
• November 12. Nagyvázsony–Kinizsi-forrás–Csicsói erdészház–
Szentantalfa
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.00 óra Táv: 8 km
Túravezető: Király István
• November 19. Gézaháza–Kő-hegy–Ördög-árok–Töbör-hegy–
Csesznek
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.45 óra Táv: 11 km
Túravezető: Horváth István
• November 26. Aszófő–Alsó-erdő–Farkó-kő–Noszlopy-forrás–
Szákai-hegyi tanösvény– Papsoka templomrom–Balatonfüred
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István
• December 3. Mikulás túra
Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont – Bódi Mária Magdolna kerékpárút – Varjas-telep – Vadkörtefa – Hársas-völgy – Fűzfőgyártelep
Találkozás, indulás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, 9.30 óra
Táv: 9 km
Túravezető: Lipták Pál

• December 10. Mencshely–Halom-hegy–Herendi templomrom–
Szentantalfa
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 8 km
Túravezető: Horváth István
Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629

Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó tematikus témahét az Övegesben 1956–2016
60 év emberközelből
A kerek évforduló adta az ötletet, hogy másképp emlékezzünk, hogy
közelebb hozzuk a gyerekekhez 1956 szellemiségét. Érezhető, elképzelhető, tapasztalható, elgondolkodtató programokkal – az eddigitől
eltérő formában – szerettük volna ezt megtenni.
Egyik ötlet szülte a másikat a kollégáim között, így igazán tartalmas,
sokoldalú lett az emlékezés.
A magyar-történelem munkaközösség a Terror Háza Múzeumba
szervezett évfolyam szintű kirándulást végzős tanulóinknak.
Azontúl, hogy ez számukra érettségi követelmény is, életkoruknak
köszönhetően a legérzékenyebbek a téma iránt.
2016. október 12-én 55 tizenkettedikes tanuló utazott Budapestre
Karhusz Tímea tanárnő vezetésével. Október 15-én, szombaton egy
osztály, a 11. i és az osztályfőnökük Novákné Szilas Szilvia tanárnő
gondolta úgy, hogy a Terror Háza Múzeum nemcsak bővíti ismereteiket, hanem erősíti az osztályközösséget is.

Közben az iskolában folyt az ünnepély előkészítése, a műsor összeállítása, begyakorlása. Nagy izgalommal tették ezt a 9. c és 9. i osztály
tanulói Mármarosiné Neitzer Ildikó tanárnő irányításával, hiszen egy
eddig szokatlan kérést is szerettek volna jól teljesíteni. Az általános
iskola tanulóinak is előadták műsorukat október 20-án a balatonfűzfői Művelődési Házban. Figyelmet és nagy tapsot kaptak az irinyis
gyerekektől. Október 21-én pedig az Övegesben, 550 diáktársuk
előtt idézhették fel 56 hősies és szomorú pillanatait.
Október 21-én délelőtt az iskola zsibongójában Novákné Szilas
Szilvia tanárnő szavaival megnyitottuk az első, iskolai interaktív kiállítást a 12. g, 11. i, 12. i tanulóinak részvételével.
A bemutató az 1950-es évekbe repít vissza bennünket, felidézve ’56
budapesti, veszprémi, almádi, fűzfői történéseit, a helyi résztvevőket,
az életüket, az akkori hangulatot. A kiállítás tárgyait, dokumentumait a tanulók, a pedagógusok hozták, kérték kölcsön rokonaiktól,
ismerőseiktől. A hitelességet, a személyes érintettséget így tetten
érhetjük a vitrinek között. A kiállítást Novákné Szilas Szilvia tanárnő
Fotók: Bódis Attila, Fekete Gábor és Tóth Lajos Péter
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álmodta meg és Király Tamás tanár úr segítségével állította össze.
A 11. c osztály tanulói pedig Szekeresné Varga Éva tanárnő kíséretében újra ellátogattak 2016. október 28-án a Támasz Idősek
Otthonába. Ott az idős lakók élménybeszámolóit, emlékeiket hallgatták meg 1956-tal kapcsolatban. Együtt gondolják végig az eseményeket, a történelmet a rendkívüli osztályfőnöki óra keretében.
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A programok megkoronázásaként várjuk még iskolánkba gróf
Nádasdy Borbála írónőt, aki életéről, a szabadságról, az emberi értékekről beszélget iskolánk tanulóival.
KISSNÉ BOCSKAY ZSUZSANNA
IGAZGATÓHELYETTES

Egy nap a biztonságért
2016. október 25-én meglepetés érte a Balatonfűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjait. A délelőtt
során, négy tanórán a tanárok átadták a tanítást a tűzoltóknak, rendőröknek, mentősöknek, tiszteknek, s különféle munkatársaknak,
akik „Egy nap a biztonságért” címmel felvilágosítást adtak a diákoknak mindarról, ami személyes biztonságukat, balesetmentes közlekedésüket és egészséges fejlődésüket elősegíti.
Az alsósok megismerték a Bykesafe rendszert, segítséget kaptak a bűnmegelőzés és az egészségvédelem terén, kipróbálták a balesetmentes, biztonságos kerékpározást, vetítéssel egybekötve megismerték a Balatonfelvidéki Nemzeti Park állatait, birtokba vették a tűzoltóautót, s a nap
élményeiről gyönyörű rajzokat készítettek a rendőrség pályázatára.

A felső tagozatosok megismerkedtek a NAV Vám- és Pénzügyőrséggel, az egészséget károsító anyagok veszélyeivel (drogok, alkohol, dohányzás, energia italok stb.), a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem sokrétű munkájával, az elítéltek életével a börtönökben, a kerékpárlopások elkerülését segítő Bykesafe rendszerrel.
Az iskolába látogató szakemberek hallatlan lelkesedéssel adták át az
információkat a lelkes, kíváncsi tanulóknak, akik közvetlenül megtapasztalhatták a biztonság értékét, megvalósítva: „Az iskola az életnek nevel!” mondást.
Nagyon köszönjük a lehetőséget, reméljük máskor is igénybe vehetjük.
HORVÁTH IRÉN
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Vásárolj Fűzfőn és nyerj egy tabletet!
A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület vállalkozói augusztusban
és szeptemberben meghirdetett nyereményjátékán augusztusban

Rapatyi Jázmin, szeptemberben Albert Istvánné nyert egy-egy
tabletet. Gratulálunk nekik!

Játékunk annyira sikeres volt a résztvevők körében, hogy a helyi vállalkozóink újból
összefogtak és novemberben és decemberben újra szeretnének meghirdetni egy
nyereményjátékot.
Azért, hogy még több nyertesünk lehessen, több ajándékot is felajánlottak, így
hetente sorsolunk ki nyereményeket.
Játékunk feltételeiről érdeklődjön egyesületünknél vagy a helyi vállalkozóknál!
Információk lesznek fenn a turisztikai egyesület honlapján és a facebook oldalán is.
Egyesületünk elérhetőségei:
Balatonfűzfő. Jókai u. 17–19. (volt Jókai iskola)
info@balatonfuzfoinfo.hu
www.balatonfuzfoinfo.hu
tel: 00-36-20/341-5504
Egy ilyen vállalkozói összefogás országos szinten is egyedülálló és példaértékű,
hiszen legtöbb esetben konkurenciának tekintik a vállalkozók egymást.
Célunk, hogy minél többen megismerjék a helyi vállalkozók szolgáltatásait, hogy
érezze a helyi lakosság, hogy fontosak és mindenkinek az a legjobb, ha minél több
szolgáltatás és üzlet van a településen.
SZANYI SZILVIA
BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ELNÖKE

Évadzáró közgyűlés
2016. október 13-án tartotta hivatalos évadzáró közgyűlést a Balatonfűzfői Kreitli Ferenc veterán autós és motoros egyesület.
Az egyesület hivatalos ügyei mellett a napirendi pontok között szerepelt a 2016. évi VI. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó értékelése. Fejes Károly, az egyesület elnöke részletes elemzést adott a találkozó teljes szervezéséről, a kitűzött célok megvalósításáról. A tagság
egyöntetűen nagyon jónak minősítette a rendezvényt, s megállapította, hogy mind a kiállító járművek száma, mind a látogatók száma
évről évre növekszik és ez további lendületet ad a VII. találkozó szervezéséhez. Marton Béla, városunk polgármestere megköszönte a
kiváló programot, s biztosította az egyesületet a további támogatás-

ról. Fejes Károly az egyesület nevében megköszönte a szponzoroknak a támogatást, a segítőknek, a tagságnak a fáradhatatlan munkát.
A további tervek megvalósításához kitűnő energiát biztosított az est
hátralévő nem hivatalos része, a nagyon finom vacsora és a kötetlen
beszélgetés.
Nagyon örülünk, hogy városi életünk gazdag színfoltja a VII.
Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó 2017. augusztus 6-án ismét
megrendezésre kerül. Találkozzunk a gyönyörű autók és motorok társaságában a strand melletti árnyas fák alatt!
HORVÁTH IRÉN
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Kézműves Klub
A Jókai Közszíntéren, a Köz Színterén – ahogy köszöntőjében
Marton Béla polgármester úr mondta – megnyílt a Kézműves Klub
hagyományos kiállítása.
Nemcsak a klub tagjai – Cserna Sándorné. Csuka Péterné, Karácsony
Julianna, Németh Józsefné, Osváth András, Papp Ferenc, Papp Józsefné
Judit, Puskorits Jánosné – hozták el szebbnél szebb alkotásaikat,
hanem a vendégkiállítók – Belső Lászlóné keramikus, a Vilonyai Fürge
ujjak Kézműves Klub, a Hímző Műhelyből Csomai Katalin – is bemutatták alkotásaikat.
A nagyszámú érdeklődő ámulva, csodálkozva nézte a festményeket,
hímzéseket, faragásokat, csipkéket, a foltrávarrással készült terítőket,
táskákat, a dekupázs technikával díszített dobozokat, a szilvamagból
faragott kis tárgyakat, a gyönggyel díszített tárgyakat, a vesszőből
font kosarakat, tálakat, a csodálatos kerámiákat,
Még felsorolni is nehéz, hogy mennyi szemet gyönyörködtető szépség
tárult elénk.
Az ügyes kezek munkája láttán kapjunk kedvet, hogy próbáljuk meg
mi is, menjünk közéjük, tanítsanak minket.
A kiállítás megnyitó hangulatát fokozta a Fenyvesi testvérek, Amina
Jázmin és Zóra Klaudia éneke és szavalata, a Fűzfői Hagyományőrző
és Nosztalgia Táncklub három hölgytagjának fergeteges tánca.
Arra bíztatok mindenkit, hogy nézze meg a kiállítást a Jókai
Közszíntéren!
Akinek kedve van és szeretné megtanulni a kerámiakészítést, jelezze
szándékát Csuka Péterné klubvezetőnél a 06-70/312-4284-es telefonszámon.
Köszönjük a kiállítóknak ezt a szép élményt!
BÉRES ISTVÁNNÉ

Színes őszi napok az Idősek Otthonában
Az Idősek Napja alkalmából rendezett szeptember
végi egyhetes programsorozat után sem tétlenkedtünk sokáig.
Megemlékeztünk történelmünk két jeles évfordulójáról: az aradi vértanúkról egy foglalkozáson, míg az október 23-i eseményekről egy
ünnepi műsoron belül. A múltat a színjátszó
körös lakóink prózai előadásával idéztük fel,
melyet zenei összeállítással és korabeli dokumentumfilm háttérben való vetítésével egészítettünk ki.

A szereplők újból szorgalmasan és lelkiismeretesen
készültek fel az ünnepélyre, így érdemelve ki a
közönség elismerő tapsát.
Az idei tanévben először tartottunk rendkívüli osztályfőnöki órát, melynek apropóját az
1956-os forradalom és szabadságharc adta.
Az Öveges Szakképző Iskola 11. évfolyamos
tanulóinak olyan lakóink meséltek a 60 évvel
ezelőtti őszről, akik közvetlen tanúi, vagy résztvevői voltak az akkori eseményeknek. Bízunk benne,
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Természetesen a könnyed szórakozás sem maradt ki ebből a hónapból,
hiszen névnapi és születésnapi rendezvényt is tartottunk.
A negyedévente megrendezésre kerülő névnapi teadélutánon, a hagyományoknak megfelelően házi kívánságműsort tartottunk, melyen meghallgattuk az ünnepeltek kedvenc dalait és verseit. Finomságról sem
feledkeztünk el, házi kókuszgolyót fogyaszthattak a jelen lévők.
A 12 születésnapos lakónkat Márai Sándor élethosszig tartó boldogságkeresésről szóló gondolatával köszöntöttük, melynek záró sora a
következő: „S mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni közben.
S erről megfeledkeztek.” Reméljük, hogy az üzenet célba ért, és mindenki megéli a hétköznapok apró szépségeit és csodáit!
hogy így közelebb hoztuk a diákoknak ezt a történelmi fordulópontot, ezáltal jobban megértik a tankönyvekből olvasott tényeket.

MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS

Hogy is volt? Tudta-e?
A szeptemberi lapszámunkban elkezdtem városnéző túránkat,
melynek során a köztéri alkotásokat, emléktáblákat, emlékműveket
szeretném megismertetni a kedves olvasókkal. Sajnos, túl sokkal nem
dicsekedhetünk, de jó lenne, ha ezek a mementók folyamatosan
emlékeznének velünk és helyettünk a múltunkra, a városunk egy-egy
fontos eseményére, jeles személyére, így szépítve Balatonfűzfőt.
Tudta-e,
– hogy a Csillagok fala a Balaton Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpont előtt látható, s azoknak az intézményeknek, vállalkozásoknak, egyesületeknek, magánszemélyeknek a nevét tartalmazza, akik
részt vettek, hozzájárultak a csillagvizsgáló életre keltésében?
– hogy az 1930-ban, Fűzfőfürdőn, az 5000-es Népiskola-program
keretében épített Klebelsberg Iskola emlékét őrzi a Fűzfőfürdői
Jókais Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre által, 2010-ben elhelyezett emléktábla?
– hogy az Árpádházi Szent Imre herceg szobor Balatonfűzfő legrégebbi szobra Fűzfőfürdőn, a Jézus Szíve plébániatemplom előtt áll?

Új rovat

– hogy városunk díszpolgárának, a Balaton híres festőjének emléket
állító Vágfalvi Ottó emléktábla, településünk ötödik domborműve?
– hogy a „Tanáraink emlékére” tábla őrzi településünk megbecsült
pedagógusainak emlékét, amelyet a Fűzfőfürdői Jókais Öregdiákok
és Tanárok Baráti Köre helyezett el és gondoz a Klebelsberg Iskola
falán?
– hogy impozáns Lakatfa található a Balaton Csillagvizsgáló Leader
Kultúrközpont mellett, ami évről évre egyre nehezebb terhet tart, a
sok látogató, a programokon részt vevők körére emlékezve?
– hogy emléktábla őrzi Bozay Attila Erkel- és Kossuth-díjas magyar
zeneszerző, citera- és furulyaművész Balatonfűzfő szülöttjének
emlékét Fűzfőfürdőn a szülőháza falán?
Önök, kedves olvasóim, tegyenek egy jó sétát a városban, keressék fel
ezeket az emlékező helyeket, s gyönyörködjenek el szép városunkban!
HORVÁTH IRÉN

Csebszalto nyugdíjasklub
Az „Életet az éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete és a
Mosonszolnokon működő Őszirózsa nyugdíjasklub rendezésében
szeptember 29-én egy olimpiai sporttalálkozóra hívták négy dunántúli megye nyugdíjasait. Az olimpián csak azok vehettek részt, akik a
megyei versenyen az élen végeztek. A júniusban Veszprémben megtartott tízpróbás vetélkedőn első helyen végeztünk, így lehetőséget
kaptunk a megyék közötti olimpián megmutatni ügyességünket,
kitartásunkat. Minden megyéből két csapat, a rendező pedig három
csapattal indulhatott. Balatonfűzfőt öt fővel képviseltük: Szabó
Lajos, Galambos Tamás, Marton László, Portik Sándor, Vágfalvi
Katalin csapattagokkal mutattuk meg a felkészülés eredményességét.
A tízpróbás játékos, ügyességi feladatokkal tarkított olimpia eredményhirdetésnél derült ki, hogy nem volt szégyenkezni valónk.
Ugyan a rendező csapat elvitte a pálmát 664 ponttal, de a második
helyen a Csebszalto csapata végzett 642 pontot gyűjtve. A harmadik
Tatabánya 610 és Ajka Bánki Túra Csoport 598 ponttal a negyedik
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helyen végzett. A verseny után örömmel indultunk haza, az elvárásnak megfelelően képviseltük Balatonfűzfőt, Veszprém megyét.
Munkatervünknek megfelelően október 14-én tartottuk a második
féléves névnaposok és férfitagjaink köszöntését a Natúrkert vendég-
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lőben. Lányaink külön kis műsorral kedveskedtek a fiúknak. A felkészülésben minden szereplő ötletekkel segítette a végleges műsort.
A hagyományosan megtartott ünnepen 45 tagunk vett részt, és a polgármester úr is megtisztelte klubunkat. A műsorban Aradi Ervinné,
Balázs Lászlóné, Cziborné Sárdi Anikó, Gyurkovics Ágnes,
Madarászné Kajdacsy Ágnes mutatták meg előadói tehetségüket.
Gyurkovics Ágitól meghallgattuk II. János Pál pápa írását a mosolyról, majd a nők összehasonlítását a sörrel Aradinétől (a sör mindig
habzik, de soha nem habozik), ezt követően Madarászné Ági két
vidám verset szavalt a borról, a szüretről, végül egy népdal- csokor
hangzott el, melyek szövegét ismerve, minden résztvevő is énekelt.
A végén kis emléktárgyat kaptunk a lányainktól. Ezúton is szeretném
megköszönni férfitársaim nevében ezt a meglepetés műsort, melyet
örömmel, szeretettel kaptunk. Az est további részét vacsorával, baráti beszélgetéssel, tánccal töltöttük. Az est végén élményekkel telve
sétáltunk haza.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

XIII. Hagyományőrző Diáktalálkozó és Rendkívüli Pedagógus nap
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK)
2016. június 4-én, immár 13. alkalommal rendezte a hagyományőrző
diáktalálkozót és a rendkívüli Pedagógus napot A diáktalálkozó a
hajdani Klebelsberg iskola emléktáblái előtt kezdődött (Balatonfűzfő, Jókai u. 19. Jókai Közszíntér). Most is, mint a korábbi években
sokan látogattak el az itt végzett diákok és leszármazottjai közül.
A volt tanárok közül dr. Saáry Istvánné, drága osztályfőnökünk, a
FÖDTBK tb. elnöke – idős kora ellenére – újra eljött, hogy ismét
együtt lehessen szeretett diákjaival.
A Díszünnepséget a Himnusz elhangzása után dr. Makra Ernőné, a
FÖDTBK képviselője, 1953-ban végzett diák nyitotta meg, üdvözölve a megjelenteket.
Különösen kedves színfoltja volt a diáktalálkozónak, amikor az
Árpád úti Szivárvány Óvoda „ballagó” ikerpárja Kovács Hanna és
Kovács Dominik Matos Maja: Elsős leszek! c. versével köszöntötte a
résztvevőket. Tisztelgés c. versével M. Mészáros Éva 1959-ban végzett diáktárs emlékezett, majd a FÖDTBK munkáját segítő védnökök: Bándi László tanár, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
elnöke, Szűcs György, az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi
Ipartestület elnöke és dr. Tölgyesi József tanár, az MTA VEAB
Neveléstörténeti Munkabizottság titkára köszöntötték a megjelente-

ket, elismerésüket tolmácsolva a hagyományőrző diáktalálkozók,
benne a rendkívüli Pedagógus nap sok éven át történő folyamatos és
példaértékű megtartásáért.
Bogdán László komlói tanár, a Balatonfűzfői Állami Általános Iskola
1954-ben végzett diákja – valamennyi „fűzfőfürdői öregdiák” nevében emlékezett az eltöltött évekre, kiemelve az itt tanított tanárok
áldozatos nevelő munkáját, ami muníciót adott az eltelt évek nehézségeinek leküzdéséhez is. Somogyi Éva 50 éve végzett diáktárs
Emlékezés c. versét Lőrincné Horváth Veronika 2000-ben végzett
diáktárs olvasta fel.
Ezután Emléklapokat adtunk át, ezzel köszönve meg a legaktívabb
segítőknek a munkánkhoz nyújtott erkölcsi és baráti támogatását,
együttgondolkozást. dr. Saáry Istvánné tb. elnökünk megköszönte
mindnyájunknak a megható ünnepséget, megjegyezve: „talán még
soha sem volt ilyen bensőséges találkozónk, találkozzunk jövőre is!”
Az emléklapok átadása után az „öregdiákok” tizenharmadszor is elhelyezték koszorúikat az iskola falán lévő Néhai tanáraink és
Diáktársaink emléktábláinál, a Klebelsberg-iskola táblánál, a Jókai
domborműnél és délután Bozay Attila néhai iskolatársunk emléktáblájánál a Bartók Béla utcában. A találkozó ünnepélyes része a Szózat
elhangzásával zárult.
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A diáktalálkozó, a rendkívüli Pedagógus nap – a zápor miatt – a tervezettnél korábban, a Klebelsberg-iskola termeiben folytatódott,
megtekintve az emlékszobákban és a tantermek falán lévő
kutatásainkra épült, folyamatosan bővülő gyűjteményünket. Iskola-,
Egyház-, Hely- és Hadtörténeti állandó kiállításait, valamint a
FÖDTBK hagyományőrző kézművesei időszaki kiállítását, és
Nyitrai János tanár diákjainak vizsgamunkáiból hozott vendégkiállítást az együttműködés jegyében.
Elmondtuk, hogy a „Nyitott Balaton” program, illetve az „Egész
évben Balaton” keretében szeptember 6-án Játszóházat szervezünk a
NABE-val (Nők a Balatonért Egyesület) együttműködve, a kölcsön-

zött „Vigyázz rám!” c. környezetvédelmi társasjáték bemutatásával,
valamint kézműveseink okos és ügyes ötleteivel készített játékokkal a
sikeres Húsvétváró Játszóházhoz hasonlóan.
Végül felhívtuk a szíves figyelmet következő nagyrendezvényünkre, a
Kulturális Örökség Napjai (KÖN) 2016. szeptember 17–18. – 50
országot átfogó – kétnapos rendezvénysorozatára, ahol a FÖDTBK
már a 7. alkalommal vesz részt, és ahova szeretettel meghívtunk minden érdeklődőt.
DR . MAKRA ERNŐNÉ, A FÖDTBK KÉPVISELŐJE ÉS
KUTATÁSVEZETŐJE

Balatonfűzfő Szörf Klub szezonértékelés
A Balatonfűzfő Szörf Klub és a Zagykazetta mozgalmas és eredményes szezont tudhat maga mögött. Egyesületünk a szezonra való felkészülést a Zagykazetta szörfös területének helyrehozatalával kezdte,
ami azért volt szükséges, mert a sétány építés során keletkezett terület egyenletlenségek, keréknyomok miatt már nem lehetett a heti
rendszerességgel szükséges fűnyírást, karbantartást elvégezni.
Az újrafüvesítés miatt két hónapra le is kellett zárni a területet, ezért
utólag a terület használóinak türelmét külön köszönjük. A területrendezési munkák költségeit 100%-ban az egyesület fedezte.
A tavasz folyamán a szörf klub területhasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződését az Önkormányzattal bérleti szerződésre módosította, ami az egyesület és az Önkormányzat számára is egy szorosabb
elköteleződést jelent a Zagykazetta szörfös/vízisportos irányú fejlődésére.
Június végén ismételten megrendezésre került a Beach Fesztivál, ami
idén már a negyedik alkalommal indította meg a főszezont
Balatonfűzfőn. A fesztivál során került megrendezésre az ISUZU
D-Max Szörf és SUP Magyar Bajnokság, amely a 2016-os év legnagyobb hazai szörfös eseménye volt. A látogatóknak lehetőségük volt
ingyenesen kipróbálni a szörfözést és az állva evezést is, illetve a parton felállított szimulátorok segítségével ismerkedhettek a hullámlovaglás alapjaival. Egyesületünk utólag is szeretné megköszönni az

Önkormányzat támogatását! A fesztivál teljes látogatottsága 8–9000
fő volt, ami a szombat esti viharnak köszönhetően kissé kevesebb az
előző évhez képest. Fontos megemlíteni, hogy a rendezvénynek
köszönhetően Balatonfűzfőn 1 héttel korábban indult meg a főszezon, hiszen a fesztivál hétvégéjén szinte minden szálláshely elkelt a
környéken, és a strandi büfék is főszezoni hétvégi forgalmat tudtak
lebonyolítani. A rendezvénynek köszönhetően Balatonfűzfő számos
országos médiában szerepelt. Azoktól a lakosoktól utólag is elnézését
kérünk, akik az éjszakai zajhatás miatt kevésbé tudtak pihenni.
A nyár során a Zagykazetta adott otthont egy másik rendezvénynek
is az „I love Retró” fesztiválnak. A rendezvény során egyesületünk a
területgazda szerepet töltötte be, valamint szakmai segítséget nyújtott a zavartalan lebonyolítás érdekében.
Fontos megemlíteni, hogy megtettük az első lépéseket ahhoz, hogy
Balatonfűzfőn létrehozzuk a Balaton legnagyobb vízisport centrumát. A Fűzfő Terv irodával megkezdtük a vízisport centrum tervezését, és már pályázatot is nyújtottunk be a megvalósításhoz.
Remélhetőleg hamarosan pozitív elbírálást kapunk és megvalósulhat
Balatonfűzfőn hazánk legnagyobb és legmodernebb szörf, sup, és
kajak centruma.
MARTON ANDRÁS

Nyitott Balaton tavasztól őszig
Sörös István: – „Vízben álló piramisok, lebegő kövek” c. könyve igen
nagy vihart kavart napjainkban, Magyarországon, az ókori dolgok
kutatói között. A hivatalos és elfogadott szemlélettel teljesen ellentétes a mérnök úr elmélete. Könyve minden Egyiptom rajongó számára olvasásélményt ígér. Az építkezések sajátos folyamatát a szerző az
egyiptomi nagy piramisok és megalitikus templomok példáján
keresztül mutatta be.
Könyvében a következő kérdésekre keresi a választ.
– Hogyan változott meg földünk éghajlata és vízrajza az elmúlt 4600
évben?
– Mi volt az egyiptomi piramisok építésének valódi célja? (Irányító
tornyok?)
– Mire utalnak a rejtélyes vízmosásra emlékeztető nyomok a Szfinx
lábánál?
– Miért nem helyes a rámpaépítéses módszert logikus lehetőségként
elfogadni?
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Többek között ezekről beszélt Sörös István, a könyv szerzője. Őt és a
tudományos anyagát világszerte ismerik, Egyiptomban elismerik.
Az előadás után kötetlen beszélgetés folyt a témáról. A rendezvényt
a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület szervezte. A belépés
ingyenes volt, mely a Nyitott Balaton programsorozat keretében
2016. május 14-én került megrendezésre a Jókai Közszíntér termében. A rossz időjárás ellenére nagy volt a program látogatottsága,
annak ellenére, hogy maga az előadás inkább szakmai, építészeti,
tudományos, ismeretterjesztő jellegű volt.
A Nyitott Balaton rendezvény sorozat célja, hogy szezon előtt felhívja a figyelmet a Balaton-parti településekre, szezon végét pedig meghosszabbítsa. Ezt esetünkben két színvonalas előadás segítette.
Érdeklődők távolabbi településekről is érkeztek és megismerhették
városunkat. Nem sok ismerős arcot láttunk.
A rendezvény költségei az alábbiak voltak:
Tavaszi Nyitott Balaton rendezvénysorozat marketing költsége: 50 000 Ft
Előadó tiszteletdíja: 20 000 Ft
A költségekhez 20 000 Ft támogatást biztosított a Balatonfűzfőért

2016. november

Alapítvány a „Támogassuk a helyi kultúrát és értékmegőrzést” pályázati keretből.
Az őszi Nyitott Balaton programajánlatához Both Zoltán vadállatbefogó előadásával járultunk hozzá. Az őszi Nyitott Balaton marketing
hozzájárulása újabb 50 000 Ft volt. Az előadó tiszteletdíja, a plakátok, a terembérlet költsége 80 000 Ft volt. Az előzőekben megnyert
20 000 Ft-os támogatás miatt nem indulhattunk 250 000 Ft-os
támogatásért, ezért belépődíjas rendezvényt hirdettünk, hogy kiadásaink mérséklődjenek. Fantasztikus élmény volt azoknak, akik élőben
megsimogathatták ezeket a különleges állatokat és meghallgathatták
Zoltán előadását, még Nagykanizsáról is érkeztek érdeklődők.
Bízunk benne, hogy a következő évben már egyesületünk is megnyerheti a maximális pályázati támogatásokat, ahogy rajtunk kívül minden más szervezet, így több különleges, érdekes, tudományos és ismeretterjesztő előadást szervezhetünk.
SZANYI SZILVIA
BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ELNÖKE

Tégy a magyar műszaki végzettségért!
Avagy Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy a magyar műszaki
műveltségért címmel tartottuk 2016. október 7–8-án a Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a Technikatanárok Országos Egyesületének XXI. Országos
Konferenciáját. A konferencián mintegy negyven technikatanár
vett részt az ország különböző megyéiből. A konferenciák sorában
először rendezi kisváros ezt a rangos eseményt Veszprém megyében
Ajka után, másodikként.
A konferencia fő témája köré csoportosultak a programok. A regisztrációt, a hidegtálas ebédet a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. látogatása
követte, majd buszos városnézéssel ismerkedtek a vendégek a Balaton
északkeleti csücskének zöld gyöngyszemével, Balatonfűzfővel. Az
ünnepélyes megnyitón Marton Béla, Balatonfűzfő város polgármestere, Polyák István, az iskola igazgatója és Velner András, a TOE elnöke köszöntötte a résztvevőket. A műsort az Irinyi Fúvószenekar és a
művészeti iskola növendékei szolgáltatták Hégely Ákos karnagy vezetésével és Hégelyné Kóródi Mónika felkészítésével.
A fogadást követték az igen sikeres szakmai előadások: Tungli
Zsuzsanna (Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara): Hogyan
segíti elő a VMKI a megyei általános iskolás tanulók pályaválasztá-

sát?, dr. Hegyi Sándor: Tantárgyunk meghatározó szerepe a műszaki
érdeklődésű fiatalok életpályájának sikeres megvalósításában címmel.
A vacsora után a Balaton Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpontban
folytatódott a program, ahol Kontics Ferencné megismertette a
VÁCISZ munkájával a lelkes tanárokat, majd Pintér István játékos
vetélkedőt tartott, míg a sötét égbolt rejtelmeibe Kocsis Antal és
Gubicza László vezette be az érdeklődőket.
Ezután a Nitrokémia Zrt. földalatti erőművébe látogatott a kíváncsi
társaság, ahol egy igazi, felejthetetlen élménybe volt része, Gosztonyi
Károly mérnök úr kalauzolásában.
Másnap délelőtt tovább folytatódtak a szakmai előadások: dr. Nemes
József: A magyarországi technikatanárok képzéséről, Jobbágy
Miklósné: Szaktanácsadói tapasztalatokról, Seres János: a XVI.
Országos életvitel és gyakorlati ismeretek verseny – Békéscsaba 16.
05. 20–21. tapasztalatairól, Ráczné Váradi Éva: a XVII. Országos
technika verseny – Szerencs 16. 05. 27–28. szervezéséről, Velner
András: A 2016. évi Egyéni Pályázati Verseny értékeléséről, Tóth
Sándor: A tanáregyesületi honlap funkciójáról, míg Karsai
Zsuzsanna és Nedobáné Fendrik Éva: Robotolunk – szakértünk címmel a szakértői munka tapasztalatairól, változásairól beszélt.
A kávészünetet a TOE által alapított rangos szakmai díjak: a Kiváló
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Technikatanári kitüntetések és a Technikai Nevelésért emlékplakettek átadása követte, a kitűnő munkát végző kollégáknak.
A konferencia zárásaként Velner András, a TOE elnöke beszámolt az
egyesület elmúlt háromévi munkájáról, majd az elnökség megválasztására került sor. A két napon, folyamatosan látogatható volt, Pintér
István gyűjtő munkája, az ,,Autók és motorok magyar bélyegeken
1950–2015-ig” című bélyegkiállítása, mely sokaknak felkeltette az
érdeklődését.

Ez egy nagyon jól sikerült, kiváló rendezvény volt, sikerességét a felsorolt résztvevők és a helyi támogatók munkája, szponzorálása biztosította, valamint a Balatonfűzfői Horgász Egyesület, Lajkó Frigyes,
Kovács Tamás vállalkozók, a Katica Pékség, a Balatonfűzfői Hírlap, az
ÖBÖL TV, a veszprémi NAPLÓ.
Hálásan köszönjük! Az egyesületnek és technikatanároknak további jó
munkát kívánunk!
HORVÁTH IRÉN – FŐSZERVEZŐ

Balatonfűzfői kislány sikere külföldön
Mirjam az Árpád utcai óvodában kezdte, majd az ausztriai Lassing
település óvodájában fejezte be kisgyermekkori élményeinek begyűjtését. Rajztehetsége korán feltűnt nevelőinek. A helyi általános iskolában tanult 4 évig, ma Liezen város egyik iskolájának sporttagozatos
ötödikese.
Lakóhelyén egy pályázati kiírás arról kérdezte a gyermekeket, mit csinálnának szívesen külföldön. A két- és háromdimenziós műalkotások
összesített I. helyezését a 100 Eurós (kb. 30 000 Ft) pénzdíjjal
Mirjam rajza nyerte el.
A kérdésre adott válasz a rajz közepén olvasható: ,,Meglátogatnám
kishúgomat Afrikában”.
Mirjam édesanyja Szikszai Renáta, nevelőapja Papp Miklós.
Büszkék vagyunk Rád, Mirjam!
PAPP JÓZSEF

Szia, iskola, jövök!
Az új tanév mindig új feladatokat ad, új kihívások elé állítja a tanulókat, tanárokat, akik tíz
hónapon keresztül igyekeznek megfelelni az
elvárásoknak. De mindig megmarad egy fontos, igen hálás feladat, a leendő elsősök megismertetése az iskolával. Az Irinyi Iskola több
mint egy évtizede jól felépített, pedagógiai
program szerint, az egész tanéven keresztül
számos rendezvénnyel segíti elő ezt a munkát.
Így történt ez 2016. szeptember 30-án a
KRESZOVI foglalkozáson, ahol mintegy
ötven városi nagycsoportos vette birtokba az
iskola szabadtéri kézilabdapályáját, ahol a felsős közlekedési fakultációsok négy helyszínt
varázsoltak a kicsiknek. Volt kiépített kerékpáros pálya, kérdezz-felelek játék, rendőri for-

galomirányítás a kijelölt gyalogátkelőhelyen, s
volt ügyességi, fejlesztő labdajáték. Az óvodások nagyon élvezték a napsütéses, vidám délelőttöt, az iskolások boldog örömmel vezényelték az izgalmas feladatokat. Mindenki
nagyon ügyes volt! Október 3-án tartottuk a
hagyományos óvónők–tanítónők találkozót
az iskolában, egy nem mindennapi interaktív
csapatépítő játék keretében. Volt zenés rajzfilmfelismerő, őszi mondóka kiegészítő, képkollázs felismerő, és sapkakészítő versenyfeladat a vidám délutánon. A közös munka meghozta a jó hangulatot, s egy finom kávé és
pogácsa mellett feltöltődve vágnak neki a
közös munkának a település pedagógusai. Jó
munkát, kitartást kívánunk az egész évre!

Október 14-én indult útjára az óvoda és az
iskola közös „Csilingelj a világnak!” projektje, mely már ötödik éve a fenntartás időszakát éli. A program keretében művészeti iskolás diákok látogatnak az óvodákba, ahol
hangszerbemutatót, minikoncertet, bábelőadást, kézműves foglalkozást tartanak az ovisoknak. Nagyon élvezik mind a diákok,
mind az ovisok a közös együttlétet, a jó játékot.
Reméljük, hogy ebben a tanévben is sikerül
mindenkit bevezetnünk az iskola világába,
így 2017 szeptemberében már szinte Irinyis
polgárként üdvözölhetjük új elsőseinket.
HORVÁTH IRÉN
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Nem lehet elég korán kezdeni
2016. október 4-én a Városi Könyvtárban nagyszabású Energiatudatos vetélkedőn mérhették össze tudásukat a település hetedik
osztályos tanulói, ötfős csapatokban. A versenyt Horváth Irén,
a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanára állította össze és vezette. A feladatok között szerepelt
energiaforrás rejtvény, plakáttervezés, szelektív hulladékgyűjtés felismerő és családi energiatakarékos kisokos készítése. Az iskola 7. a és
7. b osztályos tanulói nagyon ügyesen oldották meg a feladatokat,
kiválóan teljesítettek. Győztesek: Kiss Dániel, Varga Bence, Humli
Gergő, Nagy Ágoston, Jónás Bence 7. a osztályos tanulók. A második

helyezett a 7. b osztályosok Gyémántkecskék csapata, míg a harmadikok a 7. a osztályosok Mágusok csapata lett.
Az eredményhirdetés után a dobogós csapatok vidáman falatozták a
pizzajutalmat.
Köszönjük a lehetőséget, melyet a könyvtár sikeres pályázati munkája keretében valósított meg. Gratulálunk a győzteseknek, s reméljük,
hogy nemcsak elméletben, hanem a mindennapi gyakorlatban is
energiatudatos polgárokként viselkednek!
HORVÁTH IRÉN

Elsősök bemutatkozása az Övegesben
Idén is megrendeztük a hagyományokhoz híven az elsőévesek bemutatkozó napját, a várva várt Csipetke napot. A beiratkozási rekordnak
köszönhetően október 19-én hat első osztály készült a programra.
A diákok az 1900-as évektől napjainkig tartó korszakok jellegzetességeiben merültek el, és ennek jegyében adták elő az osztályprodukciókat. Megelevenedett szemünk előtt a country, a charleston, a világháborús időszak, a holdra szállás, az informatika fejlődése a 80-as, 90-es
évek idején, és napjaink korstílusa. Tanulóink kreativitásukat különbözőképpen bizonyíthatták, hiszen feladatként szerepelt az adott
korszakról készült videó szerkesztése, az időszakhoz kapcsolódó előadás és az osztályfőnökökhöz írt költemény. Ezután ügyességi, logikai, nyelvi vetélkedő következett, melyben remekeltek a fiatalok.
Érdekes, mulatságos játékokban vehettek részt: pingpong pattintás
pohárba, az iskola névadójával kapcsolatos totó kitöltése, táncverseny, közmondások párosítása stb.

Fotók: Hódy Tibor

Az osztályprodukciókat és a vetélkedőn nyújtott teljesítményt az
öttagú zsűri értékelte. Köszönjük Marton Béla polgármester úrnak és
Gróf Tibornak, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatójának, hogy jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát.
Köszönet a Nike Étteremnek a rendkívül dekoratív tortákért, melyet
a dobogós csapatok nyertek. Az estét egy hangulatos karaoke verseny
zárta, melyben mindenki szívesen részt vett.
Öröm volt látni, hogy a diákok szívvel, lélekkel készültek az előzetes
feladatokra, és aktívak voltak az est folyamán, mely az osztályfőnökök
támogatásának, ösztönzésének is köszönhető.
Reméljük, hogy a Csipetke nap hozzájárult ahhoz, hogy az osztályok
igazi közösségi csapattá formálódjanak.
LÉGRÁDI CSILLA TANÁR
VSZC ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
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Mindennapi bosszúságok!?
Balatonfűzfői lakos vagyok, itt élek, itt dolgozom. A település szolgáltatásait veszem elsősorban igénybe. Autótulajdonos vagyok, tehát legtöbbször itt tankolok. Hihetetlen eset történt meg velem, s úgy gondoltam, megosztom a kedves olvasókkal, hátha más is okul belőle.
Egy vasárnap reggel, előzetes bejelentéssel elvittem a helyi autómosóba (benzinkúthoz) az autómat, külső-belső mosásra, takarításra.
Amikor egy óra múlva érte mentem, akkor a bordó külsejét fehér csíkok tarkították. Teljesen elképedtem, rosszabb állapotban volt, mint
mikor odavittem. Kértem, hogy töröljék le újra, s ez ímmel-ámmal, de
megtörtént. Ezután a testvérem is be volt jelentve hasonló szolgáltatásokra, ő már nem kérte a külső mosást, úgy elrémisztette az én autóm
látványa. Hazaérve vissza akartam pakolni, amikor észleltem, hogy a
szőnyegeken kívül belülről semmit sem takarítottak ki, a csomagtartó

koszos volt, az autó belseje poros, a szőnyegek alatt a sok kavics stb.
Visszamentem, hogy szóvá tegyem, hiszen rendesen fizettem érte.
A munkát végző fiatalembert megkérdezte a pénztárban dolgozó hölgy,
hogy megcsinálja-e rendesen, mire a válasz az volt, hogy miért nem
akkor szóltam, mielőtt elvittem. Azért, mert nem feltételeztem ezt a
hanyag munkát! – volt a válaszom, s eljöttem, úgy döntöttem, nem
leszek partner az ilyen szolgáltatásban tovább. Eddig mindig elégedett
voltam, sajnálom, hogy most nem, úgy érzem nem az én hibámból.
Megjegyzem: a testvérem autóját a kérés ellenére mégis lemosták
kívül is, ám a belső takarítást csak a csupa víz gumiszőnyegek jelezték.
Remélem, csak nekünk volt ez bosszúság!?
HORVÁTH IRÉN

Városnéző HAVIVANDÁL
Sokféle gondról, problémáról írtam az előző lapszámokban, most a
graffitira hívnám fel a városlakók figyelmét. A graffiti olasz jövevényszavunk, de az Amerikai Egyesült Államokból származó fogalom,
jelentéssel bíró szimbólum, magyarul falfirka, melynek eredeti jelentése: feliratok. Városunkban is megtalálható az önjelölt művészpalánták szórófestékkel készült igénytelenebb változatai. Feltételezem,
hogy az összefirkált iskolafal, a szelektívgyűjtő oldala, a pingpongasztal lába olyan boldogságot jelentett a készítőnek vagy készítőknek,
ami semmi mással nem pótolható. Ez igen sajnálatra méltó!
Pedig ezek az egyszerű firkák a fűzfői polgárok szemében egyrészt
vandalizmusnak minősülnek, művészi értéket egyáltalán nem jelentenek, másrészt az általában rongálással együtt járó graffiti létrehozása a
magántulajdon durva megsértését is jelenti. Ez a nyilvános szárnypróbálgatás egyértelműen arra ment ki, hogy tönkre tegye értéktelen kézjegyével a felületet. S akkor még nem említettem a volt garzon ABC
oldalfalát, mely találkozóhelynek számít a fiatalok körében. Nyilván
elsősorban a művészi ihletésű rajzolók üzenőfalnak tekintik az elhagyott épület nagyméretű, kínálkozó falfelületét. Kár érte, hogy alkotásuk csak a negatív ábrákat, szövegeket hordozzák, pedig ha nem illegális tevékenységet folytatnának, vagyis nem rongálnának – amit a törvények büntetnek –, akkor egy jól megtervezett, szép falfestést is lehetett volna készíteni minden lakos örömére, mint ahogy kampányjel-

leggel vagy tudatos tervezéssel sok nagyvárosban készítenek a fiatalok
megrendelésre. Városszépítő jelleggel, önkéntes munkával megvalósítható lenne ezeknek a rongálásoknak az eltüntetése, s helyette értékes,
szép rajzok elkészítése. Talán megfontolandó ötlet!
Mindenesetre eltüntetésük sokba kerül a károsultaknak, ráadásul a
mostani látvány szégyenletes, a városunkban lakó vandálok szorgos
munkájának lenyomata. Kár érte!
HORVÁTH IRÉN
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A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©
Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabadidejüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a természeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről.
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 rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést:
• 2012. Groszvald Attila
• 2013. Ambrus Norbert
• 2014. Lukácsi Tibor (posztumusz)
• 2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna

De vajon kié lesz a 2016-os kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak!
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb
december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón (CD,
DVD, pendrive stb.) eljuttat!
• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhetőség, húsz
soros bemutatkozás!
• aki a fotóit legalább 2 MB méretben készíti (lehet 2–6 MB-ig)!
Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra,
minthogy a háromtagú zsűri elbírálja. A díj alapítója jogot formál
a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványában,
illetve interneten 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! Köszönjük a munkájukat
abban a reményben, hogy sok városlakó örülhet majd a szebbnél szebb
alkotásoknak.
BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE
fuzfohirlap@gmail.com / 20/925-4515
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Újszülöttek köszöntése
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10 éves a Szivárvány Óvoda
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Új rovat

Tegyünk az egészségünkért – köménymag
A fűszerkömény egyike a hazai alapfűszereknek, szinte minden háztartásban megtalálható, és számos ételt ízesítünk vele.
Mindemellett olyan jótékony tulajdonságokkal is rendelkezik ez az apró mag, hogy
természetes gyógyszerként is alkalmazhatjuk. Frissen megtalálható benne szinte a
teljes vitaminskála: A-, többféle B-, valamint
C-, E- és K-vitamint is tartalmaz. Kifejezetten sok vasat, kalciumot, magnéziumot
és foszfort rejt, de számottevő mennyiségben
található benne cink, kálium, de még nátrium is. Rendkívüli aromáját magas illóolajtartalmának köszönheti. A jellegzetes

illatáért, zamatáért a limonén nevű szerves
vegyület egyik származéka, a karvon névre
hallgató, vízben nem oldódó vegyület a
felelős. A karvon méregtelenítő tulajdonságáról is ismert, a köménymag fogyasztásával tehát többek között a bélrendszerünk
méregtelenítését is elősegíthetjük. Összetevőinek köszönhetően elsősorban az emésztőszervrendszerre gyakorol igen kedvező
hatást. Étvágygerjesztőként és görcsoldóként
éppúgy bizonyított már a köménymag, mint
szélhajtóként. Épp ezért gyakori összetevője
méregtelenítő, puffadás gátló vagy épp
görcsoldó teakeverékeknek is, de a kömény-

magból magunk is egyszerűen készíthetünk
teát. Meglepően gyors és hatékony segítség
emésztési problémák esetén. A köménytea
azonban nemcsak ilyen gondokra jelenthet
megoldást, hanem a bakteriális eredetű, ún.
megfázásos betegségekkel szemben is felveszi
a harcot. A kömény komplex vegyületeinek
baktériumölő tulajdonságai ilyen esetekben
is érvényre jutnak. Torokfájás, köhögés
esetén is érdemes hát kipróbálni a köményteát.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Novemberi rejtvény
Az októberi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak meg tőle
(Nagy László: Dióverés)
Könyvet nyert: Egerszegi Gabriella balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Novemberi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2016. november 28.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.

Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
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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

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,
a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.
Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki
a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–V: 8.00–19.00 óráig

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással. (06-30/262-2103)

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!
AUTÓ-QUALITY KFT.
Veszprém, Budapest u. 72.
(A MOL benzinkút mögött.)
Telefon: +36-70/ 334-2976
További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,
hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,
polírozás, kipufogó hegesztés.
www. autopolir.hu

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 7.0016.00 Szo: 7.0012.00
Üzletek:
Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Könyvtári napok

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

