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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil
szervezetek programja 2015. november 10-től 2015. december 31-ig
November 10. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 29. 9 óra Istentisztelet zenei szolgálattal
Helyszín: Fűzfőgyártelepi Ökumenikus
Kápolna – Támasz Idősek Otthona

December 7. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 12. 17 óra NMI előadás – értéktár
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 29. 15 óra Testvértelepülésünk,
Nagycétény irodalmi műsora: zoboraljai
balladák
16 óra 1. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

December 7. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

November 13. 16 óra Közmeghallgatás
– Közbiztonsági Konzultációs Fórum
– az Önkormányzat és a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 14. 15 óra Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
November 14. 19 óra Szivárvány bál
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 16. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– Hobbi-parti – tárgybemutató
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 18. 17 óra Civil Fórum
– az Önkormányzat és a Művelődési Központ közös szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése
a lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 20. 16.30 óra A város 5 nyugdíjasklubjának találkozója
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 23. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 24. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– ,,Ráadás”, délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 27. 18 óra Koltai Róbert színművész önálló estje
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Belépőjegy: 500 Ft/fő

December 10. 17 óra Ünnepi táncgála
Helyszín: Művelődési Központ, színházterem

Decemberi előzetes
December 1. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 1. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
December 3. 16 óra Törzsök Károlyné íróolvasó találkozója
Helyszín: Városi Könyvtár
December 5. Mikulásváró gyermekprogramok
9.30–11 óra Játszóház, kézműves foglalkozás
11 óra Mézengúzok Gyermekzenekar
Mikulásváró koncertje
Megjön a Mikulás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 6. 2. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Tobruk, óvoda
December 7. 14–15 óra Mozgáskorlátozottak Balatonfűzfő és Térsége
Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás, Mikulás napi
rendezvény
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 11. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– Karácsonyváró ünnepség
Helyszín: Tobruk, óvoda
December 12. 17 óra Balaton Fitness SE
– Gála
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 13. 16 óra 3. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Szalmássy-telep
December 15. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 16. 15–18 óra Családsegítő
Szolgálat
– karácsonyi játszóház
Helyszín: Családsegítő, Fűzfőgyártelep,
Bugyogóforrás u. 1.
December 17. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 17. 16.30 óra Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
– Karácsonyi műsor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

December 7. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– Beszélgetés az esztendőről teázás közben,
és megérkezik a Mikulás
Helyszín: magánlakás

December 18. 15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége Csoportja
– Szeretetünnep
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 7. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

December 19. 17 óra Városi karácsony
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
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December 20. 16 óra 4. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Romtemplom kertje
December 21. 15 óra Városházi karácsony
Helyszín: Városháza, előcsarnok
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December 22. 10 óra Karácsonyváró játszóház
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

December 31. 19 óra Balaton nyugdíjasklub
– Szilveszteri batyusbál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 29. 10 óra Madáretető készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2015. szeptemberi
lapzártától a 2015. októberi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Balogh Ádámot, Csifcsák Alexet, Zanathy Bátort, Hodács Benedeket.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 2 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A képviselő-testületi ülésen történt
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
október 20-án 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Városgondnokság igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja,
azt 1 év határozott időtartamra, változatlan tartalommal újra kiírja.

szerint a Fűzfői Atlétikai Klub részére működési költségeihez támogatást biztosít. A támogatás összege: az egyesület által 2015. évben
terembérleti díj jogcímen befizetett 1 080 000 Ft, csökkentve a
teremhasználat rezsiköltségével, ami 460 óra x 250 Ft. Tájékoztatja a
Fűzfői Atlétikai Klubot, hogy az önkormányzati ingatlanok használatáért a Városgondnokság szabályzatában meghatározott bérleti díj
fizetése kötelező.

– 2015. december 19. napjától 2020. december 18. napjáig – 5 év
határozott időtartamra – Gróf Tibort bízták meg a Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával.

– Az önkormányzat a Horiterv Építészműhely Kft.-től megrendeli a
Fűzfőfürdő településrész ellátását szolgáló háziorvosi rendelő és
védőnői tanácsadó épület építési engedélyezési terveinek elkészítését
360 000 Ft + áfa értékben a fejlesztési céltartalék terhére.

– A testület támogatta a Balatonfűzfői Horgász Egyesület által beterjesztett, 210 méter hosszban termőhelyi adottságoknak megfelelő, honos
fajokból telepített zöldterületi sáv létesítését. Felkérték a Városgondnokságot – egyeztetve a települési főmérnökkel, és a Horgász
Egyesülettel –, hogy 2015. ősz folyamán a telepítési munkálatokat a saját
költségvetési keretein belül lássa el, maximum 200 ezer Ft keretösszegben.

– Balatonfűzfő város önkormányzata szociális alapfeladataikat
(a szociális étkezés és a helyettes szülői ellátás kivételével) 2016.
január 1-jét követően is társulási formában kívánja ellátni, e feladatokat a Társulás által fenntartott Szociális Alapszolgáltatási Központ
látja el.
A következő testületi ülés 2015. november 17-én lesz.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 214/2015. (08. 18.) Kt. határozatát fenntartja, mely

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

A hatvankettedik hónap a városházán
Nemrégiben érkezett meg a miniszterelnök úr által adományozott
emléklap, amit kilencvenedik születésnapjára küldött. Nekem lett volna
a feladatom ezt átadni. Sajnos már nem volt módom erre. Halála ezt
megakadályozta. A város díszpolgára volt, így megillette a díszsírhely, és
a város saját halottjaként került végső nyughelyére. Sokan voltunk a
temetésén. A család akarata szerint történt a búcsúztatás, mert egy férj,
édesapa, nagyapa, dédapa itt megelőzte a közismert művészt. Nyugodj
békében Ottó bácsi! Képeiddel, munkáddal örök nyomot hagytál.
Nagy örömmel vettem részt a helyi Kézműves klub kiállításának megnyitóján. Remek alkotások láttán bíztattam az alkotókat, hogy készítsenek minél több olyan tárgyat, amit emléktárgyként értékesíthetnek,

a város vendégei megkaphatnak, egyediek, és mint ilyenek, rendkívüli
értéket képviselnek. Nagyon jó egy ilyen rendezvény, mert összehozza
az ismerősöket, más oldalukról is megismerhetjük a szomszédjainkat,
és alkalmas arra, hogy alkotásra ösztönözzön. Nem is tudjuk, mennyi
érték van köztünk. Hogy ezeket megismerjük, arra valók a közösségi
terek, így a Jókai Közszíntér is. Bátorítok minden helyi szervezetet,
közösséget, hogy használja ezt a mindenki előtt nyitva álló intézményt,
mert azért van. Lakják be a fiatalok, a gyerekek, az egészséges életmódot hirdetők, volt osztályközösségek, a táncot kedvelők, és bárki, akinek a célja a közösség építése. Ebben, és csak ebben partner a fenntartó.
Örülök, hogy a klub két tagjának a monumentális festménye megtalálta a végső helyét a Művelődési Központban, ahol sokan láthatják.
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Két birtokvédelmi eljárás folyt közel egy időben.
Mindkettőben az önkormányzat volt az, akit bepanaszoltak a hatóság
előtt, s kérték a birtokvédelmet az önkormányzat ellen.
A Sirály utcai lakosok a kertjük végében megépítendő sétány miatt
fordultak birtokvédelemért a hatósághoz, amelyet elutasítottak, mert
nem történt birtoksérelem a részünkről. Időközben a bíróság kérésünkre gyorsított eljárásban tárgyalja a mi beadványunkat, amiben
mi kértünk birtokvédelmet azon Sirály utcai telektulajdonosok ellen,
akik nem hajlandók visszahúzódni a város tulajdonát képező területről a saját területükre, így gátolják, hogy a város azt birtokba vegye.
Már az első tárgyalás meg is volt, a következő december közepén lesz.
Az első tárgyaláson csupán a szokásos formaságok voltak, az érdemi
információkról természetesen itt is be fogok számolni.
A másik birtokvédelmet kérő a város turisztikai egyesülete volt.
A polgármesteri hivatalban lévő irodának átadását kérte az egyesülettől a jegyző úr, amit az egyesület nem teljesített. Ezért hatósági
tanúkkal, mindent dokumentálva a hivatal munkatársai végrehajtották az iroda kiürítését. A panaszt megvizsgálva a független hivatal ezt
a beadványt is elutasította, mert álláspontja szerint nem történt birtoksérelem, mert az önkormányzat volt birtokon belül. Nekem rendkívül megdöbbentő volt az utóbbi birtokvédelmi eljárás kezdeményezése. Nemcsak azért, mert felesleges munkát okozott több hivatalnak, járásnak, megyének. Hanem azért, mert az egyesület választmányának – aminek én is tagja vagyok – tudta nélkül került megfogalmazásra a beadvány. No meg azért, mert ez nem egy barátságos lépés
volt attól a szervezettől, amely éveken keresztül térítésmentesen használta a hivatal infrastruktúráját, a közpénzből évente több milliós
támogatásokat kapott. A turisztikai iroda új helye a Jókai

Közszíntérben lesz. Még költözés előtt tisztázni kell a szerződésben
foglalt önkormányzati kölcsön szerződés szerinti felhasználását, és
annak szerződés szerinti visszafizetését, aminek a határideje már
egyébként lejárt. Remélem, mielőbb tisztázódni fog ez a kérdés.
A készülő sétány munkáit nagyban nehezítette a szokatlan sok csapadék, ezért határidőt kellett módosítani, melynek a dokumentációi
elkészültek.
A Magyar Államkincstár egy több hónapig tartó átfogó vizsgálatot
folytat az önkormányzatnál, aminek nagyon örülök. Már több vizsgálaton vagyunk túl, s mindegyik azt bizonyította, hogy a közpénz
felhasználása szabályos volt. A vizsgálat eredményéről az olvasók is
tájékoztatást kapnak majd a jövő év áprilisában, amikor az lezárul.
Többen jelezték, hogy gyakrabban kellene a zöldhulladékot elszállítani. Ennek feltétele, hogy az alapszerződés módosuljon, amihez a
társulásnak kell a beleegyezése. Ha ez nem történik meg, akkor a
plusz zöldhulladék elszállítása csak külön díjazás alapján történhet,
aminek a terheit mindenkinek magának kell viselnie.
Nagy öröm volt a VÁCISZ újszülötteket köszöntő rendezvényén
részt venni. Nem először voltam ott, de a mostani más volt. Talán
azért, mert nem sokkal előtte léptem be a nagyapák csodálatos világába.
A legközelebbi KT-KÁVÉ: 2015. november 19. 17 óra, Fűzfőgyártelep,
Művelődési Központ.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn
A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az önkormányzat 2015. június 26-án három nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést, a törökbálinti Dibu Kft.-vel a kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint parti sétány kialakítására, a
veszprémi Kuti és Fia Kft.-vel a napelemes térvilágítási rendszer kialakítására és a kapolcsi Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Bt.-vel
egyedi játszótér és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítására.
A projekt kivitelezési munkálatai 2015. június 29-én a munkaterület
átadás-átvételével megkezdődtek. A kivitelezőknek a szerződéskötéstől
számított 120 naptári nap állt rendelkezésükre a szerződés teljesítésére.
A kivitelezés folyamán azonban előre nem látható, műszaki szükségességből adódó, a hatóságok által előírt pótmunkák keletkeztek,

emiatt a vállalkozási szerződések módosítása vált szükségessé a teljesítési határidő tekintetében. Az új teljesítési határidő 2015. december 18. Ez a határidő az építés befejezésének tervezett időpontja, a
projekt megvalósításának tervezett időpontja 2015. december 31.
Bízunk abban, hogy az Irányító Hatóság mielőbb dönt a határidő
meghosszabbításáról, illetve abban, hogy az időjárás is kedvező lesz,
ezáltal a kivitelezési munkák biztonsággal elvégezhetők, és átadhatjuk ünnepélyes keretek között az elkészült sétányt és kerékpárutat.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

2015. OKTÓBER 29.
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,,VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. november 2. és 2015. november 20.
között Balatonfűzfő településen a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási
munkákat végezzük.
Kérjük, hogy a 2012. évi XC. törvényben és
a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben
kötelezően előírt közszolgáltatás elvég-

zéséhez az ingatlanba történő bejutást és az
ellenőrzés/tisztítás feltételeit biztosítani
szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatás
díját a munkavégzést követően a helyszínen
készpénzzel kell kiegyenlíteni!
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy akinél a
kiértesítés ellenére a munkát nem tudjuk
elvégezni, a 374/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) e) pontja értelmében soron
kívül értesíteni fogjuk az első fokú tűzvédel-

mi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót
KÖSZÖNETTEL :
,,VKSZ” VESZPRÉMI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZRT.
KÉMÉNYSEPRÉSI CSOPORT

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a
,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága igazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői
megbízás határozott időre, 2016. január
1-jétől 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye,
8184 Balatonfűzfő, Szállás utca 8.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
a beosztás legkorábban 2016. január 1-jétől
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Marton Béla polgármester nyújt
a 06-20/924-1483-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Balatonfűzfő
Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot:

1/111/2015., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
• Személyesen: Veszprém megye, 8184
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.
december 31.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető
Balatonfűzfő Város honlapján www.balatonfuzfo.hu
MARTON BÉLA
POLGÁRMESTER

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
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MEGHÍVÓ
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 13-án (pénteken) 16.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
A közmeghallgatás napirendje:
1. Közbiztonsági konzultációs fórum
Előadó: Balatonalmádi Rendőrkapitányság képviselője
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről, a következő időszak feladatairól
Előadó: Marton Béla polgármester
A közmeghallgatás helye: Közösségi Ház (8175 Balatonfűzfő, József Attila u. 12.)
MARTON BÉLA, POLGÁRMESTER
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Lezárult a betegszállító jármű
balesetének vizsgálata

MEGHÍVÓ
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Közbiztonsági Konzultációs
Fórumot szervez 2015. november 13. (péntek) 16 órára
Balatonfűzfői Közösségi Ház, József Attila utca
A tanácskozás napirendi pontjai:
• Tájékoztatás Balatonfűzfő 2015. évi közbiztonsági és bűnügyi
helyzetéről, az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól.
• Kérdések, észrevételek, javaslatok a jelenlévők részéről.
• A felvetett problémákra megoldási javaslatok, vállalások.
Tisztelettel várunk minden olyan érdeklődőt,
aki Balatonfűzfő Város közösségének érdekében,
a közbiztonság megerősítésére érdemi észrevételt,
javaslatot tud tenni.
DR . SZABÓ JÁNOS
R . ALEZREDES SK .
RENDŐRSÉGI FŐTANÁCSOS,
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szakértői vélemény alapján zárult le a betegszállító jármű
Balatonfűzfő és Balatonalmádi között történt halálos balesetének vizsgálata.
A Ford típusú betegszállító jármű 2014. 11. 27-én kora hajnalban
Balatonalmádi külterületén megállt, hogy egy újabb beteget vegyen
fel, és kezelésre szállítsa. Az azonos irányból érkező DAF gyártmányú, dobozos tehergépkocsi vezetője későn észlelte az út szélén álló,
kivilágított járművet, és a bal hátsó részének ütközött. Az ütközés
következtében a hátsó részén összepréselődött, és a súlyosan megrongálódott betegszállító jármű megpördülve, a közeli hídon állt meg.
Az ütközés következtében a Ford vezetője és 5 utasa könnyű sérülést,
egy hordágyon fekvő beteg pedig halálos sérülést szenvedett.
A DAF gépkocsi vezetője, H. Gy. 46 éves soponyai lakos nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezette járművét, ezért
ellene halálos közúti baleset gondatlan okozás vétsége miatt indult
eljárás a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon. A vizsgálat befejeződött, és az ügyiratot vádemelési javaslattal küldték meg a Veszprémi
Járási Ügyészségnek.

Ködbe burkolózik hegy, völgy
Bizony vége van a nyárnak, egyre hűvösebbek a reggelek, jól esik estére
a lakások langyossága. Az időjárás hűvösebbre fordulása életünk minden területén hatással van ránk, de legjobban talán a közlekedésünkre.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a közlekedésben mindenki egyenrangú részt vevő fél, úgy a gyalogos, kerékpáros, motoros, autós,
mint a kamionos.
A balesetek csak az egymásra figyeléssel, az egymás iránt tanúsított türelemmel kerülhetők el! És persze a közlekedési viszonyok, körülmények
figyelembe vételével!
Rövidebbek a gyakran borús, ködös nappalok, párásak a reggelek,
nedvesek az utak, csúsznak a falevelek, és mi továbbra is sietünk.
Ilyen körülmények között a jól láthatóság kiemelt jelentőségű. Erre a
baleset-megelőzési tényre hívja fel a figyelmet az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, már több éve megújuló kampánya „Látni és
Látszani” szlogennel. Az október 1. és december 15. között meghirdetett akcióhoz csatlakoztak optikusok, gépjárműszerelők, szervizek, ahol a látásunkat, autóink „szemét” lehet térítésmentesen megvizsgáltatni, és a rendőrség is hozzájárul fokozott közúti ellenőrzéssel.
A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés elsősorban a
gépjárművek vezetőitől kíván több odafigyelést.
• A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek világítóberendezéseinek gyakoribb ellenőrzését, tisztítását.
• A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő- és ablakmosófolyadék feltöltése mellett
• Itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon +7 fok
alatt a nyári gumi már nem nyújt biztonságot.

• A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a vezetési
tempón nagyobb követési távolságot tartva, hiszen a sérüléssel járó
balesetek közel egyharmadát az útviszonyoknak nem megfelelően
megválasztott sebesség okozza.
• A klímaberendezés karbantartása a belső párásodás megelőzését szolgálja.
• Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót érdemes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon autózóknak.
• Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, elegendő folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű elindulni.
A jó látás és láthatóság, mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak a
gépjárművekre, hanem minden közlekedőre, a gyalogosokra és
kerékpárosokra is vonatkozik!
A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felszerelések,
kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek megelőzését szolgálják,
ezért – ugyancsak külterületen kötelező – de tanácsos azokat lakott
területen belül is viselni este, éjszaka, rossz látási viszonyok között.
Az őszi hosszabb utak egyike a halottak napjához kötődő temetőlátogatás. Nemcsak az őszi közlekedéssel kapcsolatban említem,
hanem bűnmegelőzési szempontból is. Sajnos a temetőket a sírokat
gondozó hozzátartozókon kívül az óvatlanságunkat, jóhiszeműségünket kihasználó bűnözők is látogatják ilyenkor. Kifigyelik, amíg
vízért megyünk, elvisszük a szemetet, és máris szabad prédává válik az
ott hagyott táskánk, benne pénztárcával, iratokkal, mobiltelefonnal.
Mindenki fokozottan óvja értékeit!
STANKA MÁRIA C. R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Vágfalvi Ottó festőművész emlékére
Szerencsen született 1925-ben. Sárospatakon
érettségizett. Gimnáziumi tanára, Bálint
József volt első mentora. A Képzőművészeti
Főiskolán Berény Róbert, Bencze László,
Burghardt Rezső növendékeként diplomázott 1949-ben. Még az évben érkezett
Balatonfűzfőre. Azóta otthona és élményforrása a kedves tájék. 1957 és 1985 között a
művelődési házat igazgatta. Tevékenyen
bekapcsolódott Veszprém megye művészeti
közéletébe. Hosszú ideig szakkört vezetett.
Tanítványai között neves művészeket jegyezhetünk. 1950 óta szerepelt egyéni és csoportos kiállításokon. Első fűzfői éveiben csak
méregette a balatoni tájat, ismerkedett színeivel, hangulatával, lelkületével. Lassanként
ölelte magába… Aztán végleg megbarátkozott a Balatonnal. Azóta jobbára csak a tó
kimeríthetetlen szépségét festette. Mindig is
a harmónia vonzotta. Képeibe a látvány logikáját sűrítette tisztelettel, egyszersmind
kerülte a meghökkentő fortélyokat. Évtizedek múltán egyre kevesebb színt alkalmazott.
Végül uralkodóként ,,az érett férfikor kékjét,
finom szürkékkel”. Egy ideje pedig a ,,semmit” próbálta megfesteni. Mintha Egry
Józsefet hallanánk: Egy képből sokat el kell
venni, hogy ne legyen üres!...
Festészete a táj és az ember együttesének
dicsérete. A látás és láttatás szándékával,
maradandó élményével. Alkotó-szolgáló
helyén arra törekedett, hogy gyarapítsa a
művészetben föllelhető örömeinket.
Hatvanhat éve állította föl festőállványát a
fűzfői parton. Ez az esemény azóta jelképpé
emelkedett a Mester helytállását, ragaszkodását, hűségét kifejező életművében. Töretlen
úton járt. Hegyaljáról indult, s itt, a Balaton
világában úgy szemlélődött, hogy festői megoldásaiban eljutott a lényegig: a legkevesebb
tolmácsolásával jelenítette meg a legtöbbet!
Művei érthetők, sokatmondók. Őszinték,
szívünkből szólanak. Ezért népszerűek.
Fölkészültséggel, felelősséggel, hatásvadászattól mentesen adja vissza a valóságot.
Valójában annak tükörképét. Vázlataiban,
tanulmányiban, rajzban, táj- és portréképeiben, színkompozícióiban éppen azzal a
többlettel, aminek révén a megfoghatatlant
ragadja meg, emeli magasabb minőségbe.
Ebben rejlik a csak keveseknek megadatott
készség, a varázslat előhívása!

Kiegyensúlyozott, mértéktartó alkotásai a
természetről s a benne élő emberről szóló
vallomások. Mindmáig ráébreszt bennünket
önnön világunk, szűkebb és tágabb otthonunk értékeire. Mindarra, ami az embernek
fontos és a jövőben is vonzó lehet. Akárha a
Glóbusz legtávolabbi tereire is röpíti képzeletünket. Az emberiséget manapság égető,
nagy horderejű kérdések foglalkoztatják.
Földünk eltartó képességeinek határai felé
tart… Roppant méretű a népesség növekedés. Nyersanyag- és energiakészleteink csökkenőben. Aggasztó méretekben szennyezzük
környezetünket. Az ember – az emberiség –
békére vágyik. Nyugalmunkra is sok árnyék
vetül. Nos, ezért is érezhetjük Vágfalvi
Mester ecsettel írott munkásságában az oly
annyira nélkülözhetetlen rend, harmónia –
egyszóval a világfelelősség hangsúlyainak
megfogalmazását. Művei örömre hangolnak,
ám a látvány élménye mögött nemegyszer
ott lapul az aggodalom is…
Szemlélődünk, tűnődünk képei előtt. Mesél
nekünk az idő hatalmáról. Szimbólumokat
állít elénk leszűrt bölcsességgel. Kék reggelekkel ébred. Tűnődik a bíborban játszó partokon. Elidőz égett nádtorzsák, öreg csónakok fölött. Megáll a déli Nap arany verőfényében… Járjon is akár a szőlőkoszorúzta
Tokajban, az Adrián, a mediterránium meszszi tájékain, Lappföldön avagy a titokzatos
festői Indiában. Áhítattal szemléli a violaszín
estéket, áldoz a holdas éjek ezüst óráinak.
Valamennyi művében az ember lelki otthonkeresését, hazatalálását sugallja a szív és értelem hullámhosszán. Jó okunk van tehát óvni
természeti kincseinket, őrizni emberi értékeinket. Erre int bennünket a Mester kinyilvánított hitvallásával.

Tér és időtlenség sugárzik mélykékjeiből,
arany sárgáiból, melegbarnáiból. Képein végtelen távlatot ad. A téli jégmező semmibe
vész… A tavasz zöld ragyogás, csak sejtjük a
partot a víz roppant tömegén túl. Zeng a
nyárról s vidáman magasztalja az ősz áradó
pompáját. Mikor mire ihleti a tűnő, iramló,
elforgó idő. Az örökszép mindig más pillanat. Nézzük a képet s megérint bennünket a
szépség. A tó mintha szólítana. Rozsdás
lobogással fut a nádas a víz közepébe. Távol a
túlpart súlyos nyugalommal tartja az ég
kupoláját. Szikrázó színekkel, vagy csak halk
fénnyel rakja elénk a látomást. Valamit elindít bennünk. Csalogat, fölhangol s egy óvatlan pillanatban körénk fonja a szivárványt…
Jól sáfárkodik a színek erejével, áttűnő, néha
alig érzékelhető halovány árnyalataival.
Hangulatokat kelt. Képein összegez, elhagyva minden fölösleget. Hűen adja vissza témái
kibontásában az ismert, ámde éppen általunk ki nem fejezhető tartalmakat.
Továbbgondolásra késztet. Joggal mondhatjuk: művészi útján elérkezett a kiválasztottak
fennsíkjára. Mindebben ott ragyog a ,,hátország” dicsérete is! Élete párjának, következetes kritikusának, mindenben segítő támaszának, Szabó Ilonának, a mindennapokban
osztozó feleségének szerető, éltető jelenléte.
Kis híján bejárta az egész világot.
Elzarándokolt a Föld megannyi tájékára.
Mégis legszebbként szülőföldjét, Sárospatakot és a Dunántúl éltető forrását, báját,
egyáltalán: hazánkat hordozza magában.
A gyerekkori pátriát és a Balatont. A tavat
emelte be képzőművészetünk történetébe, az
öröklétbe. Festészete immár költészetté
nemesedett. Festményeinek gazdag vonulatával választ ad a művészettörténet mindenkor időszerű kérdéseire. Már korai műveiben
ott rejteznek a küldetés jegyei: a fény, a csend
mélyén érlelődő nyugalom, az örök nyugvópont szüntelen keresése.
Napnak kitárt pannon térben élünk.
Virágzó kultúra sarjadt itt. Mindezt láttatja
életművében. Érzéseink, benső világunk
megfogalmazására hajlít. Kimondására is
akár: ,,Bűvös varázslat, titkos mágia, felejthetetlen édenkerti táj, mely friss gyümölccsel s
óborral kínál… és itt mindennek fénnyé kell
válnia a tündöklő Nap csodáinál!...” Lám,
fölénk magasodik pannon vidékünk méltó-
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sága. Megfogan bennünk a vágyainkat kiteljesítő óhaj: csak akkor lesz teljes élet, béke,
szabadság a világban, ha az ember össze tudja
egyeztetni a tudományt és a bölcsességet a
közjót szolgáló erkölcsi mértékkel. Ha meg
tudja közelíteni az örök emberi szépségeszményt. Mert csak a szépség mentheti meg a
világot!...
Vágfalvi Ottó teremtő művészi munkája e
fénygazdag tájékban teljesedett ki. Úgy tette
a dolgát, mint az ősidőktől hű idevaló ember.
Ahogy az eredendő tudással megáldott házépítő illesztette egymásra a faragott permi
vörös homokkövet. Ahogy a fehér-izzó vas-

ból szerszámot formált a kovács. Metszette
termőre szőlővesszejét a gazda. Kerített vizet
hálójával a halász. Faragott egy darab fából
korpuszt a pásztor. Amint tette mindenik a
maga tudományát. Felsőfokon!
Országszerte, megyénkben, s legtöbbször a
Dunántúlon mutatkozott be kiállításokon.
Külföldön is. Többek között Olaszországban, Ausztriában, Dániában, Finn- és
Németországban. Rangos kitüntetésekkel,
díjakkal ismerték el. 1969: Szocialista
Kultúráért. 1980: Veszprém megy művészeti
díja. 1988: Accademia Belriacense Arany
Diploma, Olaszország. 1995: Balatoni

Szövetség Díja. 2000: Veszprém város
Aranyérme. 2005: Veszprém Megye Érdemrendje, Balatonfűzfő Díszpolgára. Múzeumok, galériák, köz- és magángyűjtemények
őrzik alkotásait itthon és külföldön.
Tevékenységét szakmai folyóiratok, lexikonok, az országos – és kiváltképp a megyei sajtóirodalom ismertette s őrzi az emlékezetben.
Méltán övezte elismertség, megbecsülés, közszeretet Vágfalvi Ottó festőművész mestert.
Kilencvenéves korában, október 17-én hunyt
el. Életművében immár nélküle gyönyörködhetünk…
ALBRECHT SÁNDOR

Szivárvány nap
A hagyományokhoz híven, immár 9. alkalommal gyűltünk össze mi, a Szivárvány óvodások a Művelődési Központ nagytermében.
A változás csak annyi volt a korábbi évekhez
képest, hogy most délelőtt találkoztunk. Ez a
nap kiemelt jelentőséggel bír intézményünk
életében, hiszen egyszerre szimbolizálja az
összetartozást és a sokszínűséget, mit a négy
tagóvoda hordoz. Az intézményvezető –
Salamon Tamásné – köszöntője után teli

torokból hangzott fel a szivárványkiáltás:
Jókedvű az óvodás, szivárvány a kiáltás!
Szivárvány!
A papkeszi tagóvodánk meglepetést is hozott
nekünk, egy szivárványról szóló verset jelenítettek meg igazán óvodáshoz illő módon.
Utána következett a Művelődési Központ
ajándéka, a Mézengúzok zenekar műsora. A
sok ismert vidám dal játékra, táncra, éneklésre

buzdította a hallgatóság apraját-nagyját.
Produkciójuk fergeteges hangulatot teremtett.
Nagyon köszönjük Gróf Tibornak és munkatársainak az élményt!
Egy tartalmas, szép délelőtt emlékével tértünk vissza óvodáinkba és úgy éreztük, felettünk mindig ragyog a szivárvány!
BORONKAY ZOLTÁNNÉ
ÉS A SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

Őszi könyvtári napok Balatonfűzfőn
A balatonfűzfői Városi Könyvtár idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. A programok a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával és az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálásával valósulnak meg tizedik éve országszerte. A szervezők ebben az évben a ,,A könyvtárba mentem! Gyere utánam!” mottóval
buzdítottak a programokra. Az Országos
Könyvtári Napok legfőbb célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a könyvekre, az olvasásra és természetesen a könyvtárakra.
A rendezvénysorozat keretében Lőrincz
Gábor, Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület
elnöke a helyi általános iskolásoknak tartott
tartalmas előadást a biztonságos közlekedésről valamint a közbiztonságról. Fontos,
hogy a gyerekek ismerjék a főbb közlekedési
szabályokat és biztonságosan tudjanak közlekedni akár gyalogosan, akár kerékpárral.
Emellett szintén fontos, hogy halljanak az
alkohol, a dohányzás és a kábítószerek veszélyeiről – fogalmazott.

Október 8-án Tölgyes Beáta területi védőnő
a mesék szerepéről, jelentőségéről tartott
előadást. Mesékre mindig szükség van és lesz,
hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a csodák átélésének élményére. A mese ugyanakkor rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen a
gyermek fejlődése szempontjából, hiszen
annak segítségével gazdagodik fantáziája,
szókincse, a mese szereplőivel azonosulva
átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja a
benne felgyűlt feszültséget.
Másnap délelőtt a Mézengúzok gyermekzenekar tartott fergeteges bulit az óvodásokkal
és kisiskolásokkal zsúfolásig megtelt színházteremben. Zsuzsi néni és csapata nagyon jó
hangulatot teremtett. Az ismert gyerekdalok
szemmel láthatóan nem csupán a gyerekeket,
de bizony az őket elkísérő óvó néniket, szülőket is magával ragadták, a közönség együtt
énekelt, táncolt, tapsolt a zenekarral.
Az őszi könyvtári napokat R. Kárpáti Péter
vetítéssel egybekötött előadása zárta. A színész dokumentumfilm-sorozatot készített
„Élet az élet után" címmel, amelynek immár

második részét láthatta, hallhatta a közönség.
A filmsorozat és az abból született könyv azért
jött létre, hogy a tényszerűségre törekedve
bemutassa mindazt, amit a halál közeli élmények jelenségköréről a 21. század elején tudni
lehet. A filmben professzorok, kutatók, orvosok, pszichológusok mellett olyan hazai hírességek is elmondják véleményüket a halálon
túli élményekről, mint Jókai Anna, Vitray
Tamás, Vágó István, Réz András és még sokan
mások. Az orvostudományi, vallási szakértők
mellett a klinikai halál állapotából visszatért
átélők is beszélnek különös élményeikről.
Könyvtárunkban az egész hét a megbocsátásé volt: nem kellett késedelmi díjat fizetniük
azoknak, akik késve hozták vissza a kikölcsönzött könyveket.
Reméljük, hogy akik ellátogattak rendezvényeinkre, jól érezték magukat, és a jövőben
rendszeres látogatóink lesznek!
KISS IRÉN
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TURISZTIKAI ROVAT
Többen érdeklődtek, hogy mi a helyzet a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület és a kenesei turisztikai egyesülettel közösen

nyert pályázattal kapcsolatban. A sikeres pályázatot június végén zártuk le. A 11,6 millió forint értékben nyert eszközök listája:
Pályázatból
támogatott ár

Beszerzési ár

Beszerzés

400 000

400 000

2011–2013

0

200 000

2013. 10. 24.

4 000 000

4 000 000

2012. 5. 2.

Irodai szekrény

300 000

300 000

2011. 12. 21.

Katalógusos szekrény

100 000

100 000

2011. 12. 21.

3 db szék

45 000

45 000

2011. 12. 13.

Laptop

120 000

120 000

2011. 11. 15.

Operációs rendszer

35 000

35 000

2011. 11. 15.

Office programcsomag

55 000

55.000

2011. 11. 15.

Kártyanaptár (2000 db): hűtőmágnes

34 500

81 280

2012. 3. 10.

Három nyelvű kiadvány A4-es, 2000 db

400 000

395 000

2013. 12. 26.

Általános ismertető a Fűzfő kártyáról (3000 db)

334 000

334 010

2012. 3. 10.

Honlapfejlesztés

250 000

250 000

2012. 2. 10.

BKV busz- és villamos-hirdetés

375 000

342 900

2013. 6. 10.

Imázsfilm

325 000

325 000

2012. 3. 8.

Nyereményjátékkal egybekötött rádiókampány

265 000

361 950

2013. 7. 12.

Információs táblarendszer

1 600 000

1 600 000

2011. 12. 5.

Hirdetőtáblák fából, térképekkel

1 900 000

1 900 000

2012. 6. 30.

Augusztus 20-i rendezvény 350 000 Ft, Gombócfesztivál 250 000 Ft

600 000

600 000

2012. 8. 4.

2 db vezeték n. mikrofon, mikroport, headset

175 000

140 340

2011. 12. 16.

1 db projektor

85 000

77 125

2011. 12. 16.

11 598 500

11 662 605

Megnevezés
Pályázatíró költsége (20%)
Angol tanfolyam
Tobruki színpadfedés

11 598 500 Ft = 9 858 725 forint + 1 739 775 Ft önrész
Egyesületünk végig jóhiszeműen járt el, az önkormányzat és a város
érdekeit tartotta szem előtt! A pályázatból megvásárolt eszközök
nem az egyesületet szolgálják, hanem a települést! A pályázati
pénzből egy forintot sem kapott sem az elnökség, sem a
menedzserünk. Munkánk viszont annál több volt és van még most is
vele. Az információs táblarendszer beszerzésének, engedélyeztetésének feladatait, költségeit a város válláról vettük le. A színpadfedés a városi rendezvényeket szolgálja ki. Mindenképpen tisztáznunk kell a testülettel, hogy az ezekkel felmerülő költségeket kinek a
költségvetéséből kell állni!
A fűzfői turisztikai egyesület átadott a keneseieknek 2013-ban
475 825 Ft kölcsönt, a pályázati eszközök egy részének a finanszírozására. Ezt még nem kaptuk vissza, így a balatonfűzfői önkormányzat részére sem tudtuk visszaadni.
Kenesének felmerültek olyan költségei (a pályázatíró díja), amelyet
mégsem támogatott a pályázat és előre nem számoltak vele. Erről
2015. 10. 28-án írt egy tájékoztatást elnökük, és kérte, hogy 482 600
Ft-ot vállaljunk át belőle. Az egyesületünknek nincs rá kerete és
kötelezettsége sem, de megértjük és elismerjük, hogy Kenese
önhibáján kívül történt ez. Kérésüket a fűzfői önkormányzatnak
továbbítottuk.
1 hónapon belül kiírják a következő TDM pályázatot. A két
egyesület továbbra is az együttműködésen gondolkodik, hiszen a

rengeteg rááldozott munkától függetlenül jól járt mindkét
település!
SZANYI SZILVIA, BLTE ELNÖK
Örömmel tudatjuk, hogy a nyáron meghirdetett Fűzfő kártya kampányunk egyik tablet nyereményét egy székesfehérvári tanárnő
(Harkai Tünde) nyerte meg, aki a Sportszállón szállt meg a diákjaival! A nyereményt férje vette át a közgyűlésünkön.
A szállásadók közül nyertesünk: Erődiné Piroska
Mindkettőjüknek gratulálunk!
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VÁCISZ hírek

Egyesületünk immár hatodik alkalommal,
október 9-én tartotta az Újszülöttek köszöntését a Balalton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpontban. Tizenhat mama és baba
fogadta el meghívásunkat.
A köszöntőben többek között elhangzott,
ezzel a rendezvénnyel is szeretnénk elérni,

hogy a fiatal családok jobban vegyenek részt
a település társadalmi életében. Ezért rendezzük többek között a Babakocsis túra
nemcsak babakocsival őszi megmozdulást is.
Marton Béla polgármester úr is meleg
szavakkal üdvözölte az apróságokat és
szüleiket.
A köszöntők után a műsort ismét a
Szivárvány óvoda nagycsoportosai szolgáltatták Dienes Andrea óvó néni vezetésével.
A nagyon kedves és lelkes énekekre és szavalatokra élénken figyeltek az ünnepeltek is.
A műsor végén egy-egy tábla csokival, az óvó
néninek egy szál virággal köszöntük meg az
előadást.

Ezután következett az ünnep fénypontja, a
névre szóló emléklapok átadása a babáknak,
a mamáknak pedig egy szál virág. Tölgyes
Beáta védőnő életre szóló bölcsességet rejtő
csomagocskái is gazdára leltek.
A gravírozott lakatokat Pintér István akadályoztatása miatt egy későbbi időpontban,
Tölgyes Beáta segítségével juttatjuk el az
ünnepelteknek.
Szeretném megköszönni Tölgyes Beáta
védőnő segítségét, amit a rendezvény
szervezéséhez és a lebonyolításhoz nyújtott.

KONTICS FERENCNÉ

Katonadalos találkozó a Művelődési Központban
A meghatározás szerint a katonadal, illetve
katonanóta a népi líra ideiglenes és kényszerű foglalkozáshoz kötött nagy csoportja;
besorozott, tényleges és leszerelt katonák
életéről, érzelmeiről szóló dal. Átmenetileg,
különösen háború idején, a társadalom szélesebb körében is ismert lehetett. A vitézi ének
leszármazottja, a történeti ének eszmeiműfaji rokona.
Október 3-án a balatonfűzfői Művelődési
Központ színházterme adott otthont annak a
katonadalos találkozónak, melyet a
Nyugdíjasok Életet az Éveknek Veszprém
Megyei Egyesületével szervezhetett közösen.
Az rendezvény alkalmával képviselte magát a
balatonfűzfői Balaton Dalkör mellett a megye
11 dalköre. Felléptek többek között gyulafirátóti, csopaki, balatonfüredi csoportok, de
érkeztek hozzánk Pápáról, Balatonalmádiból,

Szentkirályszabadjáról és Csajágról is. Az
aznap megjelent közönség egy rendkívül átfogó, a műfajt lelkiismeretesen bemutatni kívánó délelőttnek lehetett szem- és fültanúja,

melyről a rendezvény végén az egyesület vezetősége is elismerően nyilatkozott.
BÓNA VERONIKA

Karácsony Julianna kiállítás megnyitója
Hippokratész, „Az élet rövid, a művészet
hosszú” idézetét vallja magáénak Karácsony
Julianna, aki Derecskén, egy kis alföldi város-

ban született, majd egyéves korában szüleivel
Balatonakarattyára költözött. Már gyerekkorában szeretett festeni és rajzolgatni.
Amatőr festőként mutatkozik be, aki, ha
ideje engedi, szívesen ül a vászon elé.
„Csodálatos ez a táj, és ami engem igazából
megfogott az a Balaton színvilága, mert mindig más arcát mutatja felénk, ezer színbe és
fénybe borulva. Képeim a Balaton iránt érzett
tiszteletem és szeretetem tükörképei, fantáziával és művészi identitással ötvözve.”
És valóban, az október 22-én nyílt balatoni
táj és miniatűr kiállítása nagyszerűen tárja

elénk ezt a színpompás világot a balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár kiállító
termében. Az ünnepségen Erdősi Gábor
alpolgármester hálás feladatnak tekintette a
kiállítás megnyitását, hiszen Juliannát, mint
helyi alkotót ő maga is jól ismeri.
A megnyitón balatoni dalcsokorral közreműködött Veres Györgyné Petrőcz Mária
énekművész, akit Varga Áron kísért zongorán. A tárlat november 14-ig látogatható, az
intézmény nyitva tartási idejében.
BÓNA VERONIKA
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Október 23-i ünnepi megemlékezés
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a
20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A balatonfűzfői megemlékezésre az 56-os áldozatok
emlékterén került sor, ahol a köszöntőt
követően Illés Susan önkormányzati képviselő tartott ünnepi beszédet, aki elmondta,
hogy ma már boldogok lehetünk mindannyian, hogy nem a félelem és rettegés

határozza meg mindennapjainkat. Ha figyelünk, meghallhatjuk, hogy mit üzen
nekünk, mai magyaroknak 1956. Mindenekelőtt azt üzeni, hogy legyünk becsületesek, kitartóak, állhatatosak és merjünk
szembenézni a kihívásokkal.
A megemlékező gondolatok után Kőrösi
Csaba, a veszprémi Petőfi Színház színművésze a szabadságharc és annak bukását

követő időszakot idézte fel a megjelent
közönségnek.
A megemlékezés koszorúit elhelyezte
Balatonfűzfő Város Önkormányzatát
követően a nagycétényi testvértelepülés
küldöttsége, valamint a helyi közintézmények, civil- és politikai szervezetek.
BÓNA VERONIKA

Kézművesek kiállítása a Közszíntérben
Immár harmadik alkalommal invitálta kiállítás megnyitóra vendégeit a Jókai Közszíntér
Kézműves Klubja október végén. Az elmúlt
évben alakult kör ezúttal is bemutatta a helyi
kézművesek szebbnél szebb alkotásait.
Marton Béla polgármester a kiállított
munkák értékelése mellett kiemelte az összetartozás fontosságát is, hisz – mint elmondta

– a civil szerveződések, a hasonló kiscsoportok viszik előre a város ügyeit. Jó példaként
említette a Kézműves Klubot, felajánlva az
intézményt más szerveződő kiscsoportoknak
is. A tárlaton 11 helyi kézműves (Cserna
Sándorné, Csuka Péterné, Karácsony
Julianna, Keczer Józsefné, Németh Lászlóné,
Osváth András, Papp Ferenc, Papp Józsefné,

Puskorics Jánosné, Rutterschmid Lászlóné,
Tóth Roland) mutatta be munkáit a megjelent szépszámú közönség nagy tetszésére.
A kiállítás megnyitóját a Balaton Dalkör fellépése és Kövécs Dániel zongorajátéka színesítette.
GRÓF TIBOR

Gyártelepi véradás
A Nitrokémia Véradó Egyesület október
16-án szervezte idei, utolsó kiszállásos
véradását.
A szokásos korteskedés, toborzó plakátok –
Pongrácz István elnöknek köszönhetően –
megtették hatásukat.
A felhívásra mintegy 35-en, közülük ketten
első ízben jelentkeztek a nemes cél
érdekében. Támogatóinknak köszönhetően
a véradás ezúttal is nyugodt körülmények
között, gond nélkül zajlott.
Ez alkalomból köszönthettük: Soltész
Ferencet 55., Perczel Nórát 30., Rózsa
Gábornét 20. véradása alkalmából.
Minden véradás alkalmával meg kell
említeni azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik nélkül mozgalmunk működése
nem, vagy nehezen valósulhatna meg.

Az ő anyagi és egyéb támogatásuk is emeli a
véradások magas szintű, sikeres lebonyolítását.
A mostani esemény támogatói voltak: Pók
Árpád, Simon Csaba, Orosz Péter, Koronczai
János, Lajkó Frigyes, Joker ABC (Borsos
József ), Szatuna Kft. (ifj. Tóth János), Pintér
István, Zenit 8 Kft. (Gergely Tamás) és a

gyártelepi Művelődési Központ, a helyszín
biztosításáért.
Támogatásukat ezúton is köszönjük a
jövőben is számítva rájuk.
A következő véradás 2016. január 22-én lesz.
DIÓSI PÉTER
NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET
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„Láthatatlan angyalok”
A balatonfűzfői és papkeszi nehéz sorsú családok számára várunk felajánlásokat. Szeretnénk, ha számukra is a felhőtlen boldogságról
szólna a szeretet ünnepe, ha a közös vacsora, ünnep érzése családjukhoz is beköltözne erre a pár varázslatos napra. Az adománnyal olyan
nehéz sorsú családokat segítünk, akik az év többi napján kemény harcot vívnak a létfenntartási gondokkal, nélkülözéssel.
Kérjük, adományával támogassa őket, hogy a karácsonyi ünneplés nekik is elérhetővé váljon. Tartós élelmiszer (liszt, olaj, cukor,
konzerv, édesség…), étkezési utalvány felajánlásokat várunk, amelyekből csomagokat állítunk össze számukra.
A felajánlásokat 2015. december 10-éig várjuk a Balatonfűzfői Családsegítő Szolgálatnál, Bugyogóforrás u. 1. szám alatt, hétfőtől
csütörtökig 8–16 óráig.
Érdeklődni: 06-88/451-051 telefonszámon Fekete-Kertész Istvánné, Förköli Katalin munkatársaknál.

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály december havi túraterve
• November 14. Gézaháza–Károlyháza–Lovász-kút–Zörög-hegy–Vinye
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.45 óra
Túravezető: Horváth István
• November 21. Balatonalmádi–Óvári-telep–Káptalanfüred– Köcsi
tó–Halacs–Balatonalmádi
Találkozás: Balatonalmádi, Volán pu., 8.15 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
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 Balatonfűzfő +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

Fűzfői Atlétikai Klub női labdarúgó-csapat
Az őszi szezon derekánál tartó bajnokságban hazai pályán pár percre voltunk attól, hogy újabb bravúrt végrehajtva pontot raboljunk a kétszer
annyi lányt foglalkoztató Balatonfüred csapatától. Veszprémben szakadó
esőben sima vereséget szenvedtünk, majd itthon a Devecser ellen már az
1. félidőben eldőlt a 3 pont sorsa. Csapatunk létszáma sajnos alacsony,

ami az edzéslátogatottságban is megmutatkozik. Klubunk szeretettel vár
minden focizni vágyó 14. életévét betöltött hölgyet, jelentkezni hétköznap délutánonként a Balatonfűzfői Városi Stadionban lehet.
RADNAI GÁBOR , EDZŐ

Shotokan karate világbajnokság
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület (Nippon-dojo) karatékái részt vettek a 2015. október 9–11. között megrendezett Shotokan karate világbajnokságon.
A világverseny Szerbiában, Subotica városában
volt. 34 ország több mint 1200 versenyzője
mérte össze tudását, minden korosztályban.
A Balatonalmádi csapat hét versenyzővel
nevezett erre a magas színvonalú eseményre,
és érmekkel, kupákkal érkeztek haza.

Morvai Anna kumitébe (küzdelem) korcsoportjában világbajnoki második helyezést ért el.
Csontos Tamás kumitében (küzdelem) korcsoportjában világbajnoki harmadik helyezett lett.
Szombathelyi Klaudia a magyar válogatott
csapat tagjaként csapat kumite csapat küzdelem versenyszámokban kétszer állt a dobogóra, mindkétszer világbajnoki harmadik
helyezést értek el.
Kiss Maja kata (formagyakorlat) versenyszámban negyedik helyezett lett.
A Nippon-dojo többi versenyzője: Varga
Orsolya, Pahola Eszter és Rézmüves Ádám
szintén bekerültek versenyszámaikkal a nyolcas döntőkbe.
Minden versenyzőnek gratulálunk, és
nagyon büszkék vagyunk rájuk ezért a fantasztikus teljesítményért.
RÉZMÜVES MIKLÓS
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Szakmai előrelépés
A Szitakötő program hét évvel ezelőtt indult
az országban, azóta az iskolánk folyamatosan
részt vesz benne, hiszen a kíváncsi gyerekek
folyóirata témái kimeríthetetlenek, a lelkesedés nem lankad.
A Szitakötő országos és határontúli ökológiai program alapvetése, hogy a környezet
fogalmát a természeti környezetnél tágasabban értelmezi; az épített és a szellemi környezeten túl a társadalom egészére, a másik
emberre is kiterjeszthetőnek véli. A projekt
éppen ezért nemcsak a veszélyeztetett természeti értékek megismerését és megóvását
tartja fontosnak, hanem a szellemi, erkölcsi
értékek gondozását is, és kiemelt figyelmet
fordít a hátrányos helyzetű gyerekekre.
A program kiválóan illeszkedik az örökös
Ökoiskola profiljába. Az Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában több mint hét éve folyó kiváló,
pedagógiai alkotó munka eredményeként az
iskola elnyerte a SZITAKÖTŐ OKTATÁSI PROGRAM BÁZISISKOLÁJA
címet 2015-ben, így a kilenc iskolát összefogó mentorháló tagja. A vezető mentortanár: Horváth Irén.
Az olvasókat rendszeresen tájékoztattam az
elmúlt években erről a programról, most
továbbra is ezt teszem. A bázisiskolában
foglalkozásokat, bemutató órákat, előadásokat tartunk gyermekeknek, felnőtteknek
és érdeklődőknek egyaránt a Szitakötő

folyóirat cikkeivel, írásaival kapcsolatban,
rendszeresen gyermekpályázatokon vesznek
részt tanítványaink, résztvevő iskolákat
mentorálunk.
E program támogatja a gyerekéhezés elleni
kezdeményezést, a Nemzeti Minimum
Napját, mely 12 órás zene, koncert és programok a Papp László Sportarénában,
Budapesten. A Program vezetését a Nemzeti
Minimum Alapítvány végezte. Iskolánk egy
teljesen ingyenes lehetőséget kapott, hogy
részt vegyen ezen a koncerten, mely kétnapos kirándulás formájában valósult meg, a
részvételi díjat egy veszprémi cég szponzorálta. A program 2015. szeptember 25-én volt,
iskolánkból 40 diák és négy kísérő
részvételével. Nagyszerűen érezték magukat
a résztvevők, megismerkedhettek a
Csillebérci Szabadidőközponttal, utazhattak
a kisvasúton, játszhattak az improvizációs
színházzal, s mintegy harminc előadóval
koncertezhettek a Papp László Sportarénában. Nagyon köszönjük a fantasztikus
élményt!
2015. október 16-án a Varázsjogar
foglalkozáson vett részt 24 (3–6 évfolyamos)
Diákönkormányzati és ZÖLDÖK vezető
diák, valamint hat szülő és hat Szitakötő
pedagógus. Az izgalmas délelőttön játékos
módon, sok-sok gyakorlattal megismerked-

hettek a résztvevők a gyermekek jogaival és
kötelességeivel, egymás jogainak tiszteletben
tartásával, fejlesztették szociális készségeiket,
gyakorolták demokratikus jogaikat. Az elgondolkodtató, gondolatébresztő témák
felvetése lehetőséget adott a gyerekeknek a
saját véleményük megfogalmazására, mások
véleményének meghallgatására, esetleges
véleménykülönbségek megfogalmazására, a
másság elfogadására. A közös viták során is
nagyon értékes és érdekes, a beszélgetést
előremozdító hozzászólások születtek a tanulók részéről. Végül, de nem utolsósorban a
résztvevők láthatóan nagyon élvezték,
érdekesnek tartották a foglalkozást, sok
ismerettel, élménnyel gazdagodtak. A foglalkozást Horgas Judit, a program alapítója és
vezetője tartotta. A feladatokat segítette a
Családsegítő Intézet, az Irinyi Pedagógus
Szakszervezet Alapszervezetének képviselője, valamint az Öveges Szakközépiskola diákjai.
Örülünk, hogy iskolánkban ilyen lehetőség
adódik tanítványainknak, teljes erőbedobással, boldogan dolgozunk továbbra is a
nagyszerű ökológiai programban. Köszönjük!
HORVÁTH IRÉN

Kampány az eltűnt gyermekekért
Az Együtt az eltűnt gyermekekért
Alapítvány és a Pannon Várszínház „Együtt
a fiatalok kulturális támogatásáért” elnevezésű kampányt indított. A fiatalokért
érzett közös felelősség hívta életre az
egyedülálló kezdeményezést, melynek
keretében diákjaink 12 bérletet kaptak volt
tanítványunktól, az Alapítvány elnökétől,

Sinka Vivientől. Cél, hogy a kultúrát még
közelebb vigyük a fiatalokhoz, az így megszerzett élményekkel is védjük, óvjuk őket!
Az Alapítvány munkájához sok sikert kívánok
az Öveges diákjai és dolgozói nevében!
MÉZES JÓZSEF IGAZGATÓ
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Az Irinyi Iskola megemlékezései
Október 6.
Aradi vértanúk néven őrzi a magyar nemzet emlékezete az
1848/49-es szabadságharc tizenhárom hős vezetőjét, akiket
október 6-án Aradon végeztek ki.
Rájuk, és minden mártír társukra emlékeztek ünnepi műsorukkal a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola tanulói.

Hajtsunk fejet, és ne felejtsük bátor katonáinkat: Aulich Lajos,
Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác,
Vécsey Károly.
SZENTIRMAI EDIT

Október 23.
2015. október 21-én a Művelődési Központban emlékeztek meg a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai az 1956-os eseményekről és a szabadságért vérüket
áldozó hős magyarokról.
A meghitt, fennkölt műsort az 5. osztályos tanulók adták elő, Kissné
Györke Eszter tanárnő felkészítésével.
A diákok nevében köszönjük a színvonalas ünnepi megemlékezést,
mely méltó volt az 1956-ban hozott hősies áldozatokhoz.
HORVÁTH IRÉN

Csebszalto kirándulás Lentibe
Munkatervünknek megfelelően szeptember 16-án a reggeli órákban
elindultunk a zalai erdőség megismerésére, Lenti fürdővizének
jótékony hatásával javítani egészségünket. Az út felénél tartott pihenő
után érkeztünk meg Csömödérre, ahol az erdei kisvasút egyik

állomása van. A Zala erdő Rt. területén 109 km hosszúságban kisvasút
hálózat van kiépítve, amelyből 32 km személyszállításra is alkalmas.
Ebből 14 km-t tettünk meg az erdőségben, a tájban gyönyörködve,
szép napsütésben. A kisvonat jobb oldalán ülőknek egy ülő szarvas is
megmutatta magát. Az egyórás utazás a Lenti vasútállomáson ért
véget, ahol az erdészet műszaki igazgatója, Kaliba Mihály úr már várta
a csoportot. Az állomás épületébe telepített erdészeti múzeumba
kalauzolt bennünket. Beavatta a csoport tagjait az erdő életébe, a
fakitermelésbe, a faszállítás módozataiba, a fafeldolgozás munkálataiba a múlt és jelen gépeivel. Egy muzeális értékű erőművet láttunk,
amely a fatelep villamos gépei számára szolgáltatta az energiát. Az
udvaron csodálhattuk meg azt a kis gőzöst, amely ma már nyugdíjban
van, de külső formájával megragadja a látogatók figyelmét. Az idő
délutánra járt, Kaliba úrtól elköszönve sétáltunk át szálláshelyünkre a
Denis Hotelbe. A szálloda tulajdonosa, Dénes Elek úr fogadott bennünket, és mindenki elfoglalta kényelmes, szépen berendezett
szobáját. Az esti vacsoráig maradt még időnk a város központjában egy
kis sétát tenni, ismerkedni a nevezetességekkel. Vacsoránkat a hotel
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éttermében halk, nosztalgikus zene mellett fogyasztottuk el, majd
zenész barátunk táncritmusra váltva folytatta játékát. A tagjaink zöme
a napi fáradalmat félretéve ropták a táncot, némelyek baráti beszélgetéssel vidáman töltötték az estét. Másnap reggeli után átsétáltunk a
városi fürdőbe egy kicsit lazítani, az energiaparkban feltöltődni, a
gyógyvízzel az ízületek állapotát regenerálni. A délutáni órákban
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indultunk vissza, mely utat egy badacsonyi pihenővel egészítettünk ki,
majd az esti órákban szerencsésen haza érkeztünk.
Egy hónap elteltével, október 16-án a Natúrkertben ünnepeltük a
második féléves névnaposainkat és a férfinapot. Ez alkalommal asszonyaink kitettek magukért. A szokásos köszöntésen túl meglepetésünkre külön kis műsorral készültek. Gyurkovics Ágnes konferansz szerepében tudomásunkra adta az öregek-idősek fogalmak
meghatározásait, majd Mariska (Szekeres Péterné) és Juliska (Nagy
Sándorné) néni találkozásának lehetünk szem- és fültanúi, hallgathattuk végig régi történeteiket sok-sok vicces csattanóval fűszerezve.
Ezután Németh Gáborné szavalt egy verset a férfiak dicsőítésére, majd
egy átköltött dal szövegével énekeltek, melyhez az asztalnál ülők is
besegítettek. Végül az ünnep emlékére egy nyakba akasztható
„Büszkeségünknek” kitüntetést kaptunk, melyen a dátum és a másik
oldalon két sörös korsó kíséretében olvashattuk: „Már megint ünnepelsz, de jó Neked”. A férfinap vacsorával, majd zene mellett egy kis
tánccal folytatódott, míg kellemesen elfáradva mindenki hazatért
otthonába.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Jó tanulónk, jó sportolónk

Korábbi lapszámainkban többször írtam jó
tanuló, kiváló vízilabda sportágat űző tanítványaimról. Nagy tisztelettel teszem ezt
most is, s örömmel mutatom be a kedves
olvasóknak Nagy Dominik 8. a osztályos
tanulót. Három évesen, gyermeki kíváncsiságtól vezérelve kezdett el úszni a fűzfői

uszodában. Nagyon megszerette a vizet, a
könnyed mozgást, a gyors haladást.
Másodikos korában barátja ajánlására látogatta meg a vízilabdaedzést, amely rögtön
megtetszett neki. Hamar kiderült, hogy a
kapus poszt lesz az övé, s azóta is a legjobb
kapusa csapatának. 2012-ben válogatott
kerettag volt a 2001-es korosztályban.
Nagyon szereti a jó csapatmunkát, a taktikus
játékot, a labdázást a vízben, s a felelősségteljes irányítást. Mindezekért érdemes a kitartó,
sokszor sok áldozatot követelő heti hatszor
két óra esti edzést teljes erőbedobással,
komolyan tenni, napról napra. Nagyon büszke a csapatára, főleg a tavalyi, Dunántúli
Bajnokságban elért 3. helyükre. Korábban,
korosztályukban az első helyezést is elérték,
ami meghozta a csapattagok kedvét a kitartó
munkára. Edzője Kerekes Csongor. A meccse-

ket hétvégén bonyolítják, így nagyon kevés
szabadidővel rendelkezik, s akkor is a mozgásé a főszerep: kerékpározik, focizik. Családja
mindig mellette áll, támogatja és segíti a tervei megvalósításában.
Az iskolában a kedvenc tantárgya a testnevelés, de a többi tárgyat sem hanyagolja el,
igyekszik a 4-5-ös bizonyítványt folyamatosan tartani. Naponta két órát tanul, mivel
célja, hogy Székesfehérváron tanulhasson
tovább a „vízilabda suliban”, s ezért minden
tőle telhetőt megtesz.
Komolyan vallja: A vízilabda egy szuper
sportág, gyertek minél többen jót játszani,
egy jó csapatban!
Jó sportolást! Hajrá Dominik! Drukkolunk
Neked!
HORVÁTH IRÉN

Mindenki hozzon egy díszt!
A Faiskolai Áruda – Mics Jenő és a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület felhívással fordul a város lakosságához.
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.
Készítsünk fotókat is. A díszeket le is lehet adni a kertészetben, és azokat folyamatosan feltesszük a fára.
Ezen a forgalmas útszakaszon – lámpás kereszteződés – haladóknak maradjon meg emlékezetükben egy hangulatos kép
a városunkról. Legyen ez is hagyomány a település életében, mint a tojásfa.
Kérünk mindenkit, óvodásokat, iskolásokat, felnőtteket, hogy csatlakozzanak felhívásunkhoz!
MICS JENŐ, BÉRES ISTVÁNNÉ
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Minden nap egy alma…
Egészségnap az Öveges Iskolában
2015. október 15-én az Öveges Iskola aulája
adott helyet az egészségnap megrendezésének. Az előkészületek már kora reggel
megkezdődtek, hiszen az első „vendégek”
már nem sokkal 10 óra után megjelentek. A
program azonban már egy órával korábban
kezdetét vette, hiszen a Vöröskereszt 9
órakor várta a lelkes véradókat, tanárokat,
diákokat egyaránt.
A rendezvényt Mézes József igazgató úr és
Bocskay Zsuzsa tanárnő nyitotta meg,
bátorítva a fiatalokat az újdonságok megismerésére. Az egészségnap keretén belül
különböző gyümölcsökkel és zöldségekkel
teli asztalok várták tanulóinkat. Az
egészséges ételeket szülői felajánlásoknak
köszönhetjük, melyet munkaközösségük, a
tanárok és önkéntes diákok állítottak össze.
Az évfolyamok egy-egy óra különbséggel
váltották egymást, és örömmel próbálták ki
az új ízeket. A húsmentes szendvicsek teljes

kiőrlésű kenyérből vagy puffasztott rizsből
készültek, a házi lekvárok közül pedig a
zöldparadicsomos aratta a legnagyobb sikert. Különféle müzliket joghurtokkal kóstoltak, innivalóként pedig természetes szörpöket és üdítőitalokat kínáltak. Az alternatív édességek (pl.: répás-diós golyó) is
nagyon finomnak bizonyultak. Az ebédidő
ellenére is sokan csemegéztek az asztalokról,
a program végére szinte minden morzsa
elfo gyott. Az aulát a gyönyörűen megterített asztalokon kívül az eseményre
készített tanulói rajzok is díszítették, a
legjobbakra pedig szavazataikat is leadhatták a diákok. Szerencsére nemcsak a program, hanem a véradás is nagy sikerrel zárult,
hiszen 29 fő menthet életet vérével.
A rendezvénysorozat azonban korántsem ért
véget a délután folyamán. A kollégium
szervezésének köszönhetően 16 órától vérnyomás-, cukor- és koleszterinmérést tartottak,

Kakas Renáta és kollégái közreműködésének
köszönhetően. Akik a vizsgálaton túl voltak,
őket egy táplálkozási totó várta, majd asztalitenisz verseny az aulában. Természetesen
lehetőséget adtunk kollégistáink számára,
hogy az Öveges Gálán szurkolóként is részt
vehessenek. Reméljük, hogy a programokkal
sikerült hozzájárulnunk a tanulók egészséges
életmódjának jobbításához.
LÉGRÁDI CSILLA NEVELŐTANÁR

Honvédelmi verseny
2015. október 14-én 9 órai kezdettel Veszprémben rendezték meg a Honvédelmi
versenyt. A rossz idő dacára iskolánkból négy
fő indult a megmérettetésen, Birinyi Tamás,
Szilágyi Milán, Torkos Marcell és Pintér
Márton. A 12 induló csapat közül érkeztek
még Pápáról, Várpalotáról, Veszprémből.
Egy rövid eligazítás után katonák segítségével járták körbe a terepet versenyzőink.

Diákjaink az 5. állomáson kezdtek, ahol egy
10 kérdésből álló honvédelmi totót kellett
kitölteniük. Ezt követte a fegyveres váltófutás 4x400 méteren, a feladatot azonban
nehezítette a már átázott salakos pálya,
ennek ellenére 5 perc 15 másodpercen belül
teljesítették a távot. Az elsősegélynyújtás
során sebesült ellátását és a beteg hordágyon
való biztonságos eljuttatását kellett végrehajtaniuk. Az akadálypálya bizonyult a legnehezebbnek függeszkedéssel és gumiabroncsok közötti szökdeléssel. Ezután az úgynevezett pétanque (petáng) golyójátékkal
kapcsolódtak ki tanulóink.
Pihenőként a sátorban egy rövid fegyverbemutatót is tartottak a fiúk számára, szemmel
láthatóan ez kötötte le őket a legjobban. A
kézigránát dobása újabb kihívásnak
bizonyult számukra, hiszen a cél egy 2 mé-

teres átmérőjű terület eltalálása volt három
dobásból, ha pedig ez nem sikerült, úgy büntetésként meg kellett kerülniük a legtávolabbi célt a lőszeres ládával kezükben. A katonai
sátorban a tereptan során újabb tesztlap
kitöltésével kellett pontokat gyűjteniük.
A Mátrix futásnál a csapat egy elkerített
területen különböző ellenőrzőpontokat
érintve olvastak le betűkódokat a pályán
található bójákról. Az utolsó próbatétel a légpuska lövészet volt, ahol 20-20 lőszer állt rendelkezésre a céltáblák eltalálásához.
A fiúk végig hihetetlenül kitartóak voltak a
szakadó eső ellenére. A 12 versenyző csapatból a 8. helyezést sikerült elérniük diákjainknak, így egy elismerő oklevélben
részesültek. Ezúton is gratulálunk nekik!
LÉGRÁDI CSILLA NEVELŐTANÁR

Minyonok öldöklő küzdelme
Balatonfűzfő – Miközben az Öveges suli elsősei készülődtek az iskola aulájában a Csipetke
napra, a világot jelentő deszkákon (ami jelen
esetben a pontozó tábla előtti kőpadlót jelentette) toporgó ifjaktól megtudhattuk, hogy
„kocsmára nyílik az utcaajtó”.

A spontán nótaszóból valószínűleg semmit
nem érzékelt Horváth Lilla főszervező, aki
igazi villámemberként hol a terem egyik
végében, hol a másikban bukkant fel és osztotta ki a feladatokat a kezdést megelőzően.
Hirtelen ritmusos gépzene harsant és László

Martin robotszerű mozgással nyűgözte le a
nagyérdeműt. A különleges remegésekkel,
gépies és hullámzó mozdulatokkal előadott
táncot elismerő tapssal jutalmazták a diákok.
A résztvevők akkor csendesedtek el először
igazán, amikor Tóth Lajos Péter igazgatóhe-
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lyettes óriásminyonnak öltözve bejelentette,
hogy az idén ahhoz, hogy a csipetkékből
galuskák lehessenek, a minyon állapoton
keresztül vezet az út.
Az elsősök öt osztályának nebulói ugyanis
kivétel nélkül a népszerű rajzfilm figura
jelmezét választották, még az „A”-sok is, akik
utcai minyonnak öltöztek, vagyis civilben
vonultak fel. A „Tibi a király” fantázianevű
alakulatot a Harcosokk követték (9/c), majd
a Villámtesók (9/e), a Sárga Konnektorok
(9/h) és végül a Villám minyonok (9/i)
mutatkoztak be.
Aztán kezdetét vette a küzdelem, az Öveges
legújabb tanulói próbálták eldönteni, hogy

melyik osztály a legrátermettebb, a legokosabb, a legügyesebb. A közös tánc betanulására sok időt nem fecséreltek a résztvevők
(volt, aki egy percet sem), de a különböző
feladatok minden csapattagot próbára tettek.
A hattagú zsűri pedig szorgalmasan töltötte
ki a ponttáblázatot, értékelve a látottakat, a
hallottakat, a tapasztaltakat. Voltak sportos
feladatok, ügyességet igénylő vetélkedők,
sőt szellemi versenyek is. Például bizonyos
szavak felhasználásával kellett verset írni,
betűkből szavakat kirakni, az iskolai tablói
között futkosva kitölteni a kérdőívet,
egymás hátára írni, osztályfőnököt WC
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papírba bugyolálni, puzzlet kirakni,
tojáshabot felverni, aktivitizni, méteres
szívószállal vizet inni, kártyavárat építeni,
végül karaokizni. A két műsorvezető, Aporfi
Fanni és Ferenczi Dominik profi módon
irányították az eseményeket, hirdettek részeredményt, vagy éppen intették csendre a
megjelenteket, ha kissé hangosabb volt a társaság a kelleténél.
A húsz feladatból álló kellemes délután
végén a pontok összesítését követően
kiderült, hogy a 9/i-sek diadalmaskodtak, a
további sorrend: 9/c, 9/h, 9/e és 9/a.
NOVOTHNY OTTÓ NEVELŐTANÁR

Fiúk szoknyában, lányok bajusszal
Balatonfűzfő, Öveges iskola – Furcsa látvány
fogadta az aulába igyekvő nevelőket és
diákokat szerdán délután: a folyosón tüll
szoknyába, harisnyába bújt fiúk igyekeztek
az utolsó mozdulatokat is átismételni, mások
fürdőköpenyben várták a fellépést, míg
néhány hölgy festett szakállal adott utasításokat a táncos lépésekre.
Az elsős kollégisták bemutatkozó estjére öt
szoba készült lázasan az idősebb felkészítő
diákok segítségével. Légrádi Csilla szervező
látszólag nyugodtan várta a kezdést, nem
véletlenül: pontosan tudta, hogy az alapos
előkészítő munka és rengeteg próba után
nem csúszhat hiba az előadásba.
Így is történt, Szekér Liza, illetve Sós Dániel
műsorvezetők felszólították az első fellépőket, a Makk 7-es csapatot, hogy kezdjék
meg a műsort. A próbákon készített videót
szoknyás és harisnyás fiúk tánca követte,
óriási derültséget keltve a lelkesen tapsoló

nézők között. A Harco-sokk alakulat különleges koreográfiát választott: ketten-ketten
közös nadrágszárba bújtak, így alkotva
négyes csapatot. A sok próba meghozta
gyümölcsét, nem tévesztett lépést a társulat.
Őket a Kis vörösök követték: bemutatkozó
videójukat igazi vegyes vágott követte: a
kacsatánctól megkezdve, a Barbie girl-ön át a
Gangman style-ig sok minden belefért az
ütős előadásba. A kimondhatatlan nevű
Steckverbinder alakulat szintén videóval
indított, hogy aztán a remek tánchoz „csatlakozzanak” a mozgás megértését segítő
szöveges táblák is. A Balett patkányok zárták
az estet, alaposan feladva a leckét a négytagú
zsűrinek, akik különböző szempontok
alapján értékelték a látottakat. A fürdőköpenybe burkolt csoport gyorsan megvált a
vastag frottírtól és tüll szoknyájukban felejthetetlen produkciót varázsoltak elő, amelyben volt balettos betét, de kánkán is.

Ezután a diáktársak szavazhattak a látottakra
(később a voksolók között iskolai felmentéseket sorsoltak ki, egy-egy ilyen a felelés
megúszását jelentő papírra úgy vigyáztak a
nyertesek, mintha aranyórát kaptak volna),
miközben ismét László Martin profi előadását élvezhették a nézők. Az ifjú köhögve,
hörögve érkezett a terem közepére, ahol gyorsan el is terült, ám a pattogós zene hatására
újjáéledt és feltette a koronát az estre.
A képzeletbeli korona viszont a Balett
patkányok fejére került, akik megnyerték a
vetélkedőt, megelőzve a Kis vörösöket, a
Steckverbindert, a Makk 7-est és a Harcosokkat. A győztesek ismétlését hatalmas ováció kísérte, többen is beszálltak a táncosok
közé, majd boldogan vitték a kollégiumba a
résztvevők a megérdemelt tortákat, táblás
csokoládékat.
NOVOTHNY OTTÓ NEVELŐTANÁR

Operakaland
1492-ben Kolombusz Kristóf kikötött
Amerikában, 1597-ben Shakespeare megírta
a Rómeó és Júliát, 1957-ben New Yorkban
debütált a West Side Story, és most 2015
októberében Budapesten az Erkel Színház
mutatja be Leonard Bernstein remekművét,
a filmes változattal 10 Oscar-díjat nyert
alkotást az Operakaland sorozatban. Így
ebben az évben több tízezer magyar
középiskolás diák színpadon is megismerheti
az immár klasszikusnak számító opera/musical darabot, a világ zeneirodalmának páratlanul fülbemászó, megrázó, elgondolkod-

tató, lüktető alkotását. Fiatal New York-i srácok farmerben és tornacipőben késsel
támadnak egymásra, miközben operába illő
nehézségű dalokat énekelnek és megállás
nélkül táncolnak.
A szerzők egy klasszikushoz nyúltak vissza,
Shakespeare Rómeó és Júliáját vették alapul
művükhöz, és súlyos társadalmi problémára
mutattak rá. Az egymással szemben álló két
banda tagjai nehéz sorsú fiatalok: a Jetsek
javarész második generációs amerikaiak, a
Cápák pedig Puerto Ricó-i bevándorlók. A
közöttük kialakuló rivalizálás a végsőkig

fokozódik, mindennaposak az utcai
összetűzések. Csakhogy a szerelem beleavatkozik az eseményekbe. A Jets egyik
alapítója, Tony ugyanis szemet vet a Cápák
vezetője, Bernardo gyönyörű húgára,
Máriára. Szerelmük azonban – akárcsak
Rómeó és Júlia történetében – tragédiába
torkollik.
A West Side Story fiataljai vad, lázadó életet
élnek, és ennek megfelelően beszélnek a színpadon is. A szerelmesek romantikus megnyilvánulásait a bandák és a rendőrök nyers,
olykor durva megszólalásai ellenpontozzák.
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Az Erkel Színházban egy olyan rendhagyó
előadás jött létre, amelyben duplán formálják meg a fő karaktereket: operaénekesek
éneklik és balettművészek táncolják a
szerepeket – így e két művészeti forma a
maga teljességében tud érvényre jutni.
Diákjaink így látták az előadást: „Nagyon
tetszett. Úgy rendezték meg a színdarabot,
hogy a mai fiatalok nyelvén is érthető legyen.
Különösen tetszett, hogy a szereplők kijöttek a nézőtérre, és ott is táncoltak; valamint,
hogy valóban fiatalok játszották a
szerepeket. Igazán színvonalas volt. Szívesen
megyek máskor is.”
Az darab rendezője, Novák Péter színész,
énekes, szövegíró, koreográfus, zeneszerző,
műsorvezető talán legfontosabb gondolata a
történet kapcsán a következő: „A felnőtté
válás kihívásokkal teli folyamat. Olyan
mintát kell tanulnunk és mutatnunk, ami
alapján egy élhető világ tárulhat a szemünk
elé.”
Az előadást 88 diákunk tekintette meg, és
gazdagodott egyedülálló élményekkel.
2013 júniusában voltunk először részesei
annak a merész, de az eddigi tapasztalatok
szerint sikeres kezdeményezésnek, melynek
jóvoltából több ezer középiskolás diák rendkívül kedvező áron kaphat bepillantást a

komolyzene világába. Elsőként Erkel
Hunyadiját mutatták be nagy sikerrel, 2014
őszén Kodály Zoltán Háry János című
daljátéka került a palettára, 2014 tavaszán
két egyfelvonásos mű szórakoztatta a fiatal
közönséget. Az idei tanévben egy klasszikus
vígopera került sorra hagyományos kivitelben: Donizetti Szerelmi bájitalát „kóstolgathatta” a fiatal közönség, legutóbb pedig
Mozart Szöktetés a szerájból című operáját
tekinthettük meg.
Ezúttal a szervezők egy daljátékkal
rukkoltak elő: keleti kaland várt ránk az
Erkel Színház falai között. A daljáték annyit
jelent, hogy az áriák, duettek között nem
énekelnek, hanem prózában beszélgetnek a
szereplők, természetesen magyar nyelven.
Egzotikus történet két fogságba került európai szerelmespárról, akik menekülnének a
pasa udvarából, ám Ozmin, a hárem felügyelője mindig útjukat állja. Mielőtt a cselekmény tragikus fordulatot venne, happy
end alakul ebben a kimondottan vicces, soksok vígjátéki helyzettel és szomorúsággal is
vegyes műben. Törökös környezet és
kosztümök jellemzik Káel Csaba rendezését,
és újra több garnitúra fiatal énekes. A híres
akasztófa-ária képében pedig a nagy Mozart
sikermelódiák egyike van jelen.

Városunk fényei – PÁLYÁZAT
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap közös
pályázatot hirdet minden balatonfűzfői ingatlantulajdonos részére, a FÉNY ÉVE és
városunk 15. évfordulójára alkalmából. 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 bemutatjuk és értékes
díjazásban részesítjük.
Jelentkezési határidő: 2015. december 1.
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

A Magyar Állami Operaház valóban missziót vállalt e sorozat elindításával. Nem titkolt
céljuk volt, hogy olyan közönséget nyerjenek
meg maguknak, akik diákéletük után is
opera/színházlátogatók lesznek. Különösen
szimpatikus számunkra, nézők számára,
hogy a színház munkatársai minden alkalommal megszólítják az ifjú nézőket,
valóban szolgálatnak tekintik munkájukat, a
humor, a közvetlenség, a korrekt tájékoztatás, a közönség bevonása a darabba néha
meghökkentő, néha életszerű, néha felemelő
mozzanattal olyan vonzerő, mely úgy tűnik,
mindig beválik. Valóban ismerősként
üdvözöljük egymást, és már várjuk a folytatást.
Különösen öröm számunkra, pedagógusok
számára, hogy sok diákunk már több előadáson is részt vett, sőt vannak olyanok is, akik
valamennyin. Érdekes hallgatni beszélgetéseiket az előadásokról; most már össze is
hasonlítják a látottakat, véleményt formálnak róluk.
Ősszel színpadon Bernstein West Side
Storyja.
Jöjjetek, jöjjetek, kalandozó élményvadászok!!!
Varga Anikó
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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 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 folyamatosan, 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 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! 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

Múltunk I. évfolyam novemberi szám
Juhász Bence

Csendes éjszakában
Csendes éjszakában csillamik meg egy lélek.
És boldog szívvel emlékszek vissza a régi emlékekre.
Visszahívnám, de már sajnos nem lehet.
Sok-sok csodás emlék,
melyek régi jó gyerekkori élmények.
Fentről néz le és vigyáz reánk
és úgy szeret minket tovább.
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A rémségek estéje
Az Irinyi Iskola őszi hagyományai közé tartozik a Halloween nap megünneplése. Így
van ez több mint egy évtizede, jó lehetőséget
adva az angol és a német nyelvet tanulóknak,
illetve a Cukorfelhő bábcsoportnak, hogy
bemutassa vicces produkcióit.

A partira a ráhangolódást a bábosok
„Vámpírok tánca” című, sikeres, zenés produkció biztosította. A közönség igazán jól
szórakozhatott az 5.-es és a 8.-os német csoport, valamint a 6. a, a 6. b és a 8-os angol
csoport nagyon humoros jelenetein.

versenyt hirdettek a szervezők, az első
helyért Cziborné Kovács Piroska, a másodikért Polyák Petra, a harmadikért Wielhelm
Nikoletta anyuka vehette át a kedves
ajándékokat a fantasztikus, kreatív alkotásokért.

Az őszi szünet előtt, október 22-én rendezte
meg Bittmann László tanár úr az Irinyi
Szülői Munkaközösséggel együtt a
Halloween partit. Az iskolát ellepték az
ijesztő jelmezbe öltözött jókedvű diákok,
akik mindent megtettek, hogy elűzzék a
rossz szellemeket.

A bemutatókat finom falatozás követte,
majd tánc kifulladásig. Ezen az estén volt a
tökfaragó verseny eredményhirdetése, melyben első Marton Luca 4. b, második Maurer
Bazsó Dávid 1. b és a harmadik helyezett Kiss
Rebeka 4. a osztályos tanuló lett. A szülők
körében, a jeles napra Halloween süti

Köszönjük minden elégedett résztvevő
nevében a szervező pedagógusoknak, a
szülőknek, akik munkájukkal hozzájárultak
a program sikeréhez! A hagyomány jövőre is
folytatódik.
HORVÁTH IRÉN

Novemberi rejtvény
Az októberi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Üres már a gólyafészek
Tetejében a kéménynek…
(Petőfi Sándor: Ősz elején)
Könyvet nyert: Kovácsné Vagyócki Helga
balatonalmádi és Németh Lászlóné balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
November havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2015. november 27.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
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Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4.
Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISSN: 1587-2483
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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

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 716 Szo: 712
Üzletek:

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

Szőnyegtisztítás
mélymosással
háztól házig
Normál: 1100 Ft/m2
Segi: 1300 Ft/m2
Gyapjú: 1500 Ft/m2
Bőr- és szövetkabátok,
szőrmebundák, sí- és télikabátok,
gyapjú áruk
Egyszeri kiszállási díj: 500 Ft
Átfutási idő: 1 hét
Tihanytól Balatonakarattyáig,
8-as útig bezárólag.

Fehér Imre
Telefon: +36-20/316-6971
E-mail:
balatoniszonyegtisztitas@gmail.com
Weboldal: www.fehertisztito.hu

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

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

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

Általános iskolások órára felkészítését és korrepetálását vállalom angol
nyelvből is. Telefon: 20/452-2572
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Katonadalos találkozó
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Szivárvány nap

Újszülöttek köszöntése

Karácsony Julianna kiállítása

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

A Kézműves klub kiállítása

