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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil
szervezetek programja 2015. június 10-től 2015. július 15-ig
Június 11. 18 óra Új színházi évad 3. előadása
,,Szögény Dankó Pista” nótaszínház
– a veszprémi Petőfi Színház művészeinek
közreműködésével
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem
Jegyek elővételben és a helyszínen kaphatók.
Június 13. 17 óra JÁDE 15 és JÁDE 25
– Zöld bakancsos túra
Helyszín: indulás és érkezés Fűzfőfürdő, Jókai
Közszíntér
Június 13. 19–22 óra Koncert a Frisson
zenekarral
Helyszín: Fűzfőfürdő, Béke tér
Június 16. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Június 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda

Június 24. 11 óra Bábszínház
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 24–27. Beach Fesztivál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand melletti
terület
Június 26. 17 óra Kiállítás megnyitó
– Baky Péter festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Veszeli Lajos festőművész, grafikus
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
kiállítóterem
Június 29. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Június 30. 17 óra Ungvári Gyermekpalota
gálaműsora
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Július
Július 1. 11 óra Bábszínház
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Július 3. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Június 22. 10 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– vezetőségi ülés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Július 4. 10 órától XVIII. Cseberei juniális
– vidém zenés gyermek- és felnőtt programok, grundfoci és főzőverseny
Helyszín: Tobruk, strand

Érdeklődő diákok a Balaton Csillagvizsgálóban
2015. május 11-én este látogatást tettünk a
fűzfői Balaton Csillagvizsgálóban. Már
napok óta terveztük a programot, de a kedvező időjárást meg kellett várni, ugyanis
optimális körülményekre van szükség ahhoz,
hogy gyönyörködni tudjunk a csodálatos
égboltban. amatőr csillagász segített a tájékozódásban, és mesélt nekünk az égitestek
állásáról. Mindenki belenézhetett a távcsőbe, hogy közelről megfigyelhesse az égitesteket. Megnéztük a Jupitert és mellette a négy
holdját, egy kettőscsillagot, a Sarkcsillagot, a
Kis Göncölt és a Nagy Göncölt. Nagy
élménnyel jöttünk el a Csillagvizsgálóból.

Mivel az égbolt mindig más képet mutat,
legközelebb ősszel folytatjuk az észlelést,
akkor a Szaturnusz gyűrűjét szeretnénk
tanulmányozni!
Köszönjük, hogy ott lehettünk!
SZEKÉR LIZA 10. G OSZTÁLYOS TANULÓ

Július 6. 14–15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége csoportja
– fogadóóra
15 óra Klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Július 6. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Július 7. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Július 7. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Július 8. 11 óra Bábszínház
Helyszín, Fűzfőfürdő, Fövenystrand
Július 8. 15 óra Családi programok
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand
Július 10. 19 óra Romkerti zenés esték
Helyszín: Fűzfőfürdő, romtemplom kertje
Rossz idő esetén a Jézus Szíve plébániatemplom
A helyszín és az időpont változtatás jogát
fenntartjuk!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi
adatokat szolgáltatta a
2015. áprilisi lapzártától
a 2015. májusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk
1 újszülöttjét, név szerint
Maurer Lilla Izabellát.
Gratulálunk a családnak,
és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt
balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki
a hozzátartozóknak!
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
május 11-én rendkívüli, majd május 19-én 16.00 órai kezdettel rendes testületi ülést tartott, melyen a következő határozatok születtek a
teljesség igénye nélkül:
– A képviselők Mézes Józsefet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Humán Bizottság nem képviselő tagjának választották.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete, mint a
SAL-X Kft. alapítója a társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját 113 497e Ft mérleg főösszeggel és 3.276 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel elfogadta. A kft. részére 4.000e Ft összegű támogatást
biztosított meghatározott feladatokra.
– A testület úgy döntött a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében és 76. §-ban foglaltak alapján,
hogy az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését
2015. szeptember 1-jétől továbbra is vállalja, a működtetési kötelezettség alóli mentesítést nem kéri.
– Balatonfűzfő város önkormányzata közbeszerzési bírálóbizottságába az alábbi teljes jogú tagot jelölték ki műszaki szakértelmet biztosító személyként:
• Nemesiné Bucsi Anikó települési főmérnök.

– Az önkormányzat a Balatonfűzfő, Jókai út 19. szám alatt lévő politechnika épület földszinti tantermét 2015. május 15-től határozatlan
időre 8000 Ft + áfa/hó összegért bérbe adja Jánka Anikó részére.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a helyi családok és tanulók támogatására nyári napközis ellátást biztosít 2015. július 20-tól 2015. augusztus 14-ig, 15
munkanapra vonatkozóan. A részletek kidolgozásával megbízza a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központot, egyeztetést
folytatva a Művelődési Központ és Könyvtárral, valamint a
Városgondnoksággal. Az önkormányzat a nyári napközis kiadások
fedezetére 400 ezer Ft keretösszeget biztosít.
– A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló, valamint a balatonfűzfői jelképek és Balatonfűzfő név
használatáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadta, a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet pedig módosította.
A rendeleteket városuk honlapján Önkormányzat /Balatonfűzfő
város önkormányzatának hatályos rendeletei menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2015. június 16-án lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Az ötvenhatodik hónap a városházán
Van egy tollam. Nem egy, hanem több. De ennek története van, és
most a tanév végén fontos az aktualitása. Ezt a tollat 2010 októberében kaptam. Az van ráírva, hogy Béla bácsi utolsó osztályától. Ez a
toll több mint egy íróeszköz. Sokkal több annál. Mindig nálam van,
mert ez a múltat a jövővel köti össze. Mert az a toll sok mindenre
emlékeztet. Elsősorban természetesen a diákokra, akiknek szüleitől
kaptam, akik közül többet is tanítottam. De emlékeztet arra, hogy a
zűrzavarban, a káoszban volt egy kis emberekből álló közösség, akiknél nyugalmat kaphattam. Átsegítettek egy nagyon nehéz helyzeten,
amit nemcsak nekem, de nagyon sokunknak rettenetes volt megélni.
És ezért nagyon hálás vagyok nekik. Már kisasszonyokká, legényekké
nőttek az akkori kedves diákok. Az idén ballagnak. Ilyentájt régebben három évtizedig szelíd, kedves diákok dalaira ébredtünk. Párat
daloltak, aztán bejőve jó sokáig, többször hajnalig felidéztük a diákévek korántsem könnyű, s sokszor csak utólag vidám pillanatait.
Most, szeretnék a volt diákjaimnak néhány dolgot útravalónak adni.
Egy filozófus így foglalta össze azt, ami meghatározhatja az ember
sorsát. „Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.” Ha gondolataink vidámak, mi is vidámak leszünk, ha gondolataink ijedtek, félni
fogunk, megbetegszünk. Ha balsikerre gondolunk, sikertelenek
leszünk, ha elmerülünk az önsajnálatban, mindenki igyekszik eltávolodni tőlünk, elkerülni bennünket. Nem azok vagyunk, akiknek hiszszük magunkat, de amit hiszünk, olyanok vagyunk. Higgyétek el,
amint az ember megváltoztatja gondolatait a dolgokról, más

emberekről, a dolgok és a más emberek is megváltoznak vele szemben. Tehát fontos, hogy mit gondolunk. Kontrolláld a gondolataidat,
és sokkal kevesebb gondod lesz!
Sajnos az iskola tanulóinak a létszáma drasztikusan csökken, már alig
éri el a kétszázat. 2007 óta eltűnt közel 120 gyermek. Ezek okai csak
részben ismeretesek, ezeket az iskolával, a szülőkkel együtt teljes
körűen fel kell deríteni, és cselekedni. El kell gondolkodnunk azon,
hogyan tudjuk a helyi gyermekeket itt tartani. Gondolkodnunk kell
azon, hogy az ide iratkozók milyen kedvezményeket kapjanak. Az
önkormányzat ebben az évben felújította a számítógép-parkot,
kapott az iskola műfüves pályát, digitális tananyagot az összes osztályra. Tervezzük a bitumenes pálya borítását is, megvizsgáljuk a tornaterem bővítésének lehetőségét.
A harangszóról eszembe jutott mindig a vasárnap. Nagycsaládban
nőttem fel. Drága nagyanyám sokat segítette édesanyámat, a vasárnapi ebédek mindig náluk voltak a kicsi lakásukban. Sokáig a fatüzelésű kályhán főzött, még nyáron is. Hiába volt ott a gáztűzhely,
szépen letakarva az általa varrott terítővel. Hát hova gondolunk mi,
csak nem főz olyanon. Nagyapám nem tudta rávenni, hogy azon
főzzön. Történt úgy közel fél évszázada, hogy az ebéd asztalra kerülését megelőzte a déli harangszó. Nagyapám – aki elég csendes
ember volt, nem sokat beszélt feleslegesen – halkan megjegyezte,
hogy „Mariska, a levesbe belelógott a harangszó”. Egy kis ideig
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csend lett, a szokottnál feszesebb volt az étkezés, de aztán többször
nem hallottam ezt a mondatot. Talán akkor született meg nagyanyámban az elhatározás, hogy áttér a gáztűzhelyre. Egyébként
nálunk is a déli harangszónál már ott ültek a gyermekek, s igen ritkán lóg bele a levesbe a harangszó. Na persze, mert nekünk gáztűzhelyünk van.

Továbbra sem tettünk le arról, hogy a sportolók fedett helyen való
edzéséhez, mérkőzéseihez megfelelő létesítménye legyen a városnak.
Ennek helyszínét, finanszírozhatóságát, hosszú távú fenntarthatóságát, ha megtaláltuk, akkor tájékoztatni fogom a lakosságot. Sajnálom,
hogy sokan nehezen értik meg, hogy a törvények maradéktalan
betartása nem a szándék hiányát jelenti, hanem a jogkövetést.

Egyesületek közgyűlésein ebben az időben sűrűn megfordultam. Itt
is megköszönöm a civil szervezetek munkáját. A FAK közgyűlésén
élesen felvetődött ismételten a csarnok kérdése. Olyan formán, hogy
nem akarásnak nyögés a vége, meg hogy az egyik felszólaló jogász
ismerőse nem úgy értelmezte a törvényt, amire az önkormányzat
hivatkozva nem adta a százmillióra értékelt telket ingyenesen az egyesület tulajdonába. Én nem vagyok jogász, s nem is akarok jogászkodni. De mi felesküdtünk a törvényre, s a törvényesség őre a jegyző,
illetve a Kormányhivatal. De ide másolom a törvénynek azt a részét,
ami az ominózus ingyenes tulajdonba adásról szól. Ez a 2011. évi
CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról: (16)Törvényben, valamint a
helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében
törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani – ha törvény kivételt
nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.52

A SAL-X Kft. ebben az előző évben 16 millió Ft-ot kapott az önkormányzattól, mint tulajdonostól. Ezt a szolgáltatási kötelezettség
teljesítésére és a működésre használta fel. 2014-ben a cég árbevétele
jelentősen csökkent. Az uszoda nem fizetése, a sportpályán az öntöző
rendszer kialakítása miatti kiesés, valamint a rezsicsökkentés miatt az
árbevétel 11 millió Ft-tal csökkent. Az előző évben a kapott tulajdonosi támogatásból jelentősen csökkentette a költségeket. Az áramon
négymillió Ft volt a spórolás, a vízkészletjáradékon 12 millió Ft
maradt meg. A vízi közmű vagyonból a stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítani, így azok hasznosítására megnyílottak a
lehetőségek. A kétéves fejlesztés a műszaki paraméterekkel kidolgozott tervdokumentációját a Magyar Energetikai Hivatal és a Vízügyi
Igazgatóság elfogadta, és elismerte az egységes vízi közmű rendszert.
Így került végérvényesen is hivatalossá az ivóvíz-rendszer és az iparivíz-rendszer összekötése. Az előző évi 16 milliós SAL-X támogatás
mértéke éppen megegyezik a Balaton Uszodának adott kedvezménynyel. Ez azt jelenti, hogy a település az előző évben ennyi támogatást
nyújtott az uszoda működéséhez. A 2012 előtt a kivett vízmennyiség
100–120 ezer köbméter/hó volt, ennek a vízkivételi járuléka évi
38 millió Ft/év, a mostani kitermelt havi 40-45 ezer köbméter járuléka 6 millió Ft/év. Az EON havi számla 2,5 millió Ft, az is lecsökkent
1,2 millió Ft/hóra. Az eddigi működés során keletkező több tízmilliós veszteséges évek után a cég eredménye 3 276 000 Ft nyereség volt.
Figyelemre méltó, hogy a cég kifizette még a 20 milliós likvidhitelét
az 5 milliós kamattal, s a további működésükhöz nem kell már likvidhitel. Ha hozzáadjuk a közel 20 milliós fogyasztói tartozásokat, akkor
elmondhatjuk, sikerült közel 5 év alatt stabilizálni a cég működését,
stabillá tenni a szolgáltatást.

(17)53 Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás
a) államháztartási körbe tartozó szervezet,
b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó
gazdálkodó szervezet, vagy
c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az
állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek
javára történik.
(18)54 A (16) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni,
amennyiben természetes személy vagy 100%-ban magántulajdonban
álló gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyon használója, és a használatában álló nemzeti vagyont hasznosítja.

A legközelebbi KÁTÉ-KV 2015. június 18., 17 óra, Tobruk, óvoda.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Tisztelt Polgármester Úr, Polgármester Asszony! Jegyző Úr, Jegyző Asszony!
A Banki és Végrehajtási Károsultak Egyesület az MNB Pénzügyi
Stabilitási Tanács együttműködő partnereként (Civil háló) segítséget
nyújt a lakosság részére az alábbiakban.

Kérem, hogy az önök részére biztosított információs csatornákon
keresztül értesítsék a lakosságot a segítségnyújtási lehetőségünkről.
AZ EGYESÜLET TANÁCSADÁSA INGYENES.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek
részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve
a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek)
esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk
(ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség).

TISZTELETTEL :
KOVÁCS LÁSZLÓ
BANKI ÉS VÉGREHAJTÁSI KÁROSULTAK FOGYASZTÓVÉDELMI
EGYESÜLET
FŐTITKÁR

+36-70/253-2910, 87/414-354
VALSAGKEZELES2008@GMAIL.COM
8253 RÉVFÜLÖP, CSÁRDA U. 1.
WWW.BANKIKAROSULTAK.HU
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Tájékoztató az Öböl kártya igényléséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a balatonfűzfői strandokra
érvényes kedvezménykártyákat az alábbi helyeken és módon lehet
igényelni:
Fövenystrand
– Szombat 9.00–12.00 óra (páratlan héten)
Tobruk strand
– Szombat 9.00–12.00 óra (páros héten)
Városgondnokság iroda (Fűzfőgyártelep, Szállás u. 8.)
– Kedd–szerda–csütörtök 9.00–12.00 óra
Ügyintéző: Némethné Kocsis Edit – telefon: 06-30/245-8463
Fontos!
A meglévő Öböl kártya érvényesítése vízhatlan, öntapadós,
hologrammal ellátott matricával történik, amelyet a kártya
bemutatásával, a jogosultság igazolásával és a kártya éves díjának
befizetésével a strandpénztárakban kezdeményezhetnek.

Az új kártya elkészítéséhez szükséges dokumentumok:
Felnőtt (3000 Ft) és diák (2000 Ft)
– személyi igazolvány, lakcímkártya, személyes megjelenés
Gyermek (4–14 éves korig, 1000 Ft)
– Lakcímkártya, személyes megjelenés, felnőtt kíséret
Üdülőtulajdonosok (5000 Ft), ingatlanonként két főre váltható
– Személyi igazolvány, lakcímkártya, személyes megjelenés, Önkormányzat adóosztályának igazolása az adótartozás-mentességről
– Az Adóosztály elérhetősége: Fűzfőgyártelep, Nike krt. 1.
(Városháza) – Ügyfélfogadás: hétfő–szerda 8.00–12.00 és
13.00–16.00, péntek 8.00–12.00
Az elkészült kártyákat az igénylés helyén adjuk ki. Gyártási idő
kb. 72 óra, ezen időszak alatt a befizetésről kapott nyugta és a személyi
igazolvány együttes bemutatása jogosít a strandra történő belépésre.
Kellemes időtöltést kívánunk!
BALATONFŰZFŐ VÁROSGONDNOKSÁGA

Ismételjünk! A kerékpáros közlekedésről…
Tudta, hogy járdán csak akkor biciklizhet, ha az úttest alkalmatlan a
kerékpáros közlekedésre? És azt, hogy lakott területen kívül kötelező
láthatósági mellényt viselni rossz látási körülmények között a gyalogosoknak is? Ha biciklire ül, ugyanúgy szigorú szabályokat kell betartania, mint az autósoknak?
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
• Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát „ittasan”
kerékpározni sem szabad)
• Ismerni kell a KRESZ szabályokat
A közúti közlekedésben részt vevő kerékpár kötelező tartozékai
• fehér színű első lámpa és fényvisszaverő
• vörös színű hátsó lámpa és fényvisszaverő
• borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken
• csengő hangú hangjelző
• két, egymástól független fék
Ajánlott tartozékok
• kerékpáros bukósisak
• borostyán színű fényvisszaverő a pedálokon
• a láthatósági mellény, hiszen viselése kötelező lakott területen kívül
rossz látási viszonyok között
Tudta, hogy tilos kerékpározni
• lakott területen belül a járdán, ha az úttest alkalmas kerékpározásra
minden 12 éven felüli személynek,
• áthajtani kijelölt gyalogátkelőhelyen,
• balra kanyarodni és hajtva megfordulni lakott területen kívül,
• egyirányú utcában a forgalommal szemben, kivéve külön jelzés
esetén,
• behajtani tilos tábla hatálya alatt, kivéve külön jelzés esetén,

• autópályán, autóúton, gyalogúton, gyalogos zónában, buszsávban,
• lakott területen kívül 12 éven aluli gyermeknek kísérő nélkül,
• járdán 10, gyalog és kerékpárúton 20, kerékpárúton 30, lakott területen belül 40, kívül 40–50 km/óránál nagyobb sebességgel?
A kerékpárt toló személy gyalogosnak minősül,
rá a gyalogos közlekedési szabályok vonatkoznak!
Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári szünet. Az iskolai fegyelem alól felszabadult gyerekek
figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért minden felnőttet terhel a
felelősség, hogy vigyázzon rájuk! Különösen fontos ez az utcán, utakon közlekedjenek akár gyalog vagy kerékpárral, egyedül vagy csapatosan egymásra figyelve, kevésbé érezve a veszélyhelyzetet.
A nyári idegenforgalmi szezonban nem csak a szünidőt töltő gyerekekkel lesz nagyobb a forgalom, hanem a területünkre érkező vendégekkel is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti jobban, de a háttér településeken is megnő az átmenő forgalom. Többen
kelnek útra! A gépjárművek közúti közlekedésre alkalmas állapota
mellett a forgalmi engedély érvényességét is érdemes ellenőrizni
indulás előtt. Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a vezetői
engedélyek érvényességi ideje a „jogsi kártya” hátoldalán található,
a kategória sorába bejegyezve. A fényképes oldalon olvasható érvényesség a vezetői engedély mint fényképes igazolvány személyazonosság igazolására szolgáló lejárati időt jelenti.
A közlekedés veszélyes üzem! Minden résztvevő egyenrangú!
KRESZ szabályok betartása a saját és mások testi épségét, élete
védelmét szolgálja!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. – minőség és tradíció

Papír – hétköznapi szó, életünk szerves része,
nélküle nehezen tudnánk elképzelni civilizációnkat. De mélyebben nem gondolunk bele
naponta, csak használjuk, és kész. Nem így a
balatonfűzfői lakosok körében, akiknél e szó
hallatán generációk tagjainak szíve egyszerre
dobban. –Papír?! – munka, élet, család,
munkahely, biztos egzisztencia ezt jelenti a
papír a fűzfői embereknek. Sokan foglalkoztak egykor a „kishajós” emblémájú termékek
gyártásával, családi tradícióból nevelkedtek
ki az egykori papírgyár munkásai.
A „kishajós” emblémával ellátott füzetek,
rajzlapok, irodai papírok nem hiányozhattak
egyetlen magyar háztartásból sem.
A cég története mintegy nyolcvanhét évvel
ezelőtt kezdődött, 1928-ban, amikor megalapították, 174 nap alatt felépítették, s két
hónap után beüzemelték, majd december
végére már gyártották a papírt. A gyár mintegy 200 fővel kezdte meg a termelést egy papírgéppel, mintegy 4776 tonna papírt állítva
elő. A növekvő igények kielégítésére 1935ben egy második papírgép építése is szükségszerűvé vált. A papírok gyártása tekercses és
íves kiszerelésben történt, és a gyártott papírok nagyon jó minőségben készültek, összesen 10 900 tonna mennyiségben.
A háború utáni időszakban a papíripar nem
tartozott a kiemelt iparágak közé, 1960-ig a
fejlődés Fűzfőn nem volt jelentős. 1963-ban

a papírgyárak összevonásával létrejött a
Papíripari Vállalat, egymást követték a papírgépek rekonstrukciói, korszerűsítései, a gyár
a magyarországi finompapír-gyártás fontos
bázisa lett, s megkezdődött Fűzfőn a füzetgyártás, tetszetős, új termékválasztékkal.
1970-től jelentős műszaki fejlesztések valósultak meg, új anyagmozgató gépek beszerzése, a papírgyártás korszerűsítéséhez
modern anyag-előkészítő üzem épült, és új,
nagyteljesítményű tekercsvágó és ívvágó
berendezés lett felállítva. Az új feldolgozó
üzemépületbe automata iskolai füzetgyártó
és spirálfüzetgyártó gépek kerültek. Ekkor
volt a gyári dolgozók létszáma a legmagasabb, mintegy 1000 fő, több műszakban termelték a papírt és a különféle papíripari termékeket. 1980-ban már a teljes hazai füzetpiacot ellátta a fűzfői gyár, mintegy 8000
tonna mennyiségben, famentes író- és nyomópapírral együtt.
1990-től újabb fejlesztések valósultak meg,
beindult a borítékgyártás, a fedélnyomtatásban bevezették az ofszet nyomtatást, új gépsort szereztek be a másolópapírok kiszereléséhez. A papírgépeken megvalósult a hajtászszabályozás további korszerűsítése, valamint
egy számítógépes folyamatirányító rendszer.
A gyárat 1993-ban privatizálták. A magánosítás ún. belső kivásárlással történt: a többségi tulajdont a gyár felső vezetése szerezte
meg, és szinte valamennyi dolgozó részesült
a tulajdonból. A gyár részvénytársaságként
Fűzfői Papír Rt. néven működött tovább.
A fejlesztések folytatódtak, elsősorban a
papírfeldolgozás területén. Használt, jó műszaki állapotú gépekkel bővült a borítékgyártás, kapcsozottfüzet- és spirálfüzet-gyártás.
1995-ben haláleset miatt változás következett az Rt. élén, majd a következő tizenhárom évben rengeteg változáson ment át a
gyár. Végül a 2008. év elején a papíreldolgozás további folytatására a Fűzfői
Papírmanufaktúra Kft. jött létre, és jó eredménnyel zárta a 2008-as évet.
A tőkehiány enyhítésére sikerült olyan
befektetőt és kereskedelemben jártas és kiváló piaci ismeretekkel rendelkező szakembert
találni, akikkel a cég jelentősen bővülhetett.
2009 óta már jelentős gyártó és kereskedelmi
tevékenységgel méretteti meg magát a hazai
piacon és jelentős export törekvései is vannak.
És mi a helyzet napjainkban? Erről kérdeztem Karker László gyáregység vezetőt a

papírmanufaktúrában, aki lelkesen és elhivatottan beszélt a jelenről, arról a nagyon fontos sikerről, hogy jelenleg a hazai füzetpiac
80-85%-át a fűzfői termelés fedi le. Évente
mintegy 2000 tonna papírt használva fel
(finn import papírt), mintegy 20 000 millió
darab különféle iskolai füzetet gyártva.
A jelentős nagyáruházak részére mintegy
80–85%-os a gyártási kapacitás.

Külföldre is jelentős az export, főként
Németországba és Szlovákiába szállítanak
sok kamionnyi mennyiséget, főleg spirálfüzeteket, de nagyon népszerű a duóblokk termék is.

A termelékeny automata gépsorok nyolc óra
alatt több tízezer darab füzet előállítására
képesek. A régi gépek közül is jó néhányat
felújítottak, így folyamatosan dolgozik a kézi
spirálozó gép, a vágógépek, a ragasztó-kötő
gép és a regiszterező gép.
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A Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. kizárólag
kis- és nagykereskedők részére értékesít,
mely a budapesti telephelyükön történik.
Egyedi füzetek gyártására is, sőt újrahasznosított füzetek készítésére is van lehetőség. A
nyomdai kivitelezés a helyi nyomdában és
Budapesten történik.
A legnagyobb termelékenység májustól szeptemberig tart, a saját tervezésű különféle
füzetek közül a legismertebbek: a sportosak,
a Föld, az évfordulós (Semmelweis, Darvin),
a magyar tájak, az állatos és autós sorozat és a
„kishajós” vázlatfüzet. Készítenek még íróla-

pot, a fa- és félfamentes valamint műszaki
rajzlapot, szalvétát, naptárt és díszcsomagoló
papírt. A termékek nagyon népszerűek a
vásárlók körében, tetszetős kivitelűek,
modernek, lendületesek, a kor igényeinek
kiválóan megfelelnek, mind megbízható, jó
minőségű, magyar termék.
A bevezetett márka, a rugalmas, gyors kiszolgálás együtt jár a versenyképes árral, valamint a hazai munkaerő alkalmazásával. A
több mint 80 éves gyártói tapasztalat, valamint a Kelet-Európában egyedülálló géppark lehetővé teszi a piaci igények gyors és
rugalmas kiszolgálását.
A gyár mintegy ötven főt foglalkoztat,
főként helybeli és környékbeli munkaerőt,
egy-két-három műszakban, a rendeléstől
függően. Előnyt jelent a papíripari előképzettség, de sokan dolgoznak úgy, hogy már
korábban is dolgoztak a gyárban.
Megbecsült és elismert munka a papírmanufaktúrában dolgozni. Alkalmanként van
lehetőség a diák munkára is.
A cég tervei között szerepel, hogy a budapes-
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ti logisztikai központ Balatonfűzfőre költözzön. Ezen kívül szeretnék, hogy minden
helybeli iskolás hamarosan a cég által szponzorált fűzfői füzetben dolgozhasson egész
évben. A cég jelenleg alkalmanként szponzorálja a helybeli általános iskolát, a versenyek
eredményhirdetésein boldogan veszik át a
diákok a szép füzeteket. Köszönjük!
A gépsorok között járva folyamatosan kalapált a szívem, kattintgattam a fényképezőgéppel s eszembe jutott, amikor még (kilencvenes
években) évente folyamatosan hoztam a diákjaimat gyárlátogatásra, s ámulattal figyeltük,
hogyan gördülnek ki a jól ismert füzetek a
gépsorok végén. Most újra van lehetőségem
erre, szeretnék élni vele, hogy a mai gyermekek is megismerhessék és büszkék legyenek a
fűzfői „kishajós füzetekre”. Ezeket Fűzfőn
készítik, így egy kicsit a miénk is, fűzfőieké.
Tradíció és minőség immár nyolcvanhét éve
– ezt jelenti a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft.
nekünk, magyaroknak.
HORVÁTH IRÉN

Gombnyomásra a segítség!
Egy okos telefon is életmentő lehet!
Jászfényszarun 2015. május 20-án egy okos
telefonos alkalmazásnak, a mindenki számára ingyenesen letölthető HelpyNet-nek és a
helyi közterület-felügyelet intézkedésének
köszönhetően sikerült megóvni egy idősebb
házaspár épségét, megelőzve a nagyobb bajt!
De mi is az a HelpyNet és mi történt pontosan Jászfényszarun?
A HelpyNet egy mindenki számára ingyenesen letölthető telefonos applikáció, kitalálója
Gere Ferenc műszaki, rendőrtiszti és közgazdasági diplomával rendelkező szakember, 25
évig volt rendőr, az évtizedek alatt elképesztő, szomorú, de szerencsére sokszor jól végződő eseteket is látott.
Munkája során gyakran tapasztalta, hogy a
segélykérő rendszerek lassúak, esetenként
nem azok kapják meg a hívást, akik a leggyorsabban segíteni tudnak, és sok időt köt
le az adatok egyeztetése. A hagyományos
segítségkérések menete néha olyan, mintha a
18. században élnénk: az üzenet emberről
emberre halad, nagyon lassan, ez alatt percek
telhetnek el és egy vészhelyzet még súlyosabbá válhat, ha késik a segítség.
Úgy döntött, kidolgoz egy olyan rendszert,
amely kiküszöböli ezt a lassúságot, és egyet-

len gombnyomással értesíti a közelben levő
hivatalos segítőket, például a közterület- felügyelőket vagy a polgárőröket, illetve a település biztonsági központjában is jelez, emellett a
közvetlen hozzátartozókat is értesíti úgy,
hogy megosztja a segítséget kérő pontos helyzetét és azonnal útvonal tervet is kínál az eléréséhez!
Ahogy mondja: „A HelpyNet-tel a múltamat ötvöztem a jelenemmel, vagyis a közbiztonság iránti elkötelezettséget a gyorsan fejlődő digitális technológiával.”
Jászfényszarun ez a rendszer segített!
A Szentcsalád téren egy idős párt fizikailag
zaklatott egy fiatal férfi, ezt látva egy fiatal
hölgy – aki már hónapokkal ezelőtt letöltötte a HelpyNet-et – megnyomta az SOS
Azonnali Segítség Kérő gombot, ami a város
egyik biztonsági központjában riasztott és a
közelben levő segítőket is értesítette. A rendszer azonnal továbbította a pontos címet,
ezért ez nem rabolta az időt, az intézkedést
azonnal megkezdte a közterület-felügyelet és
menet közben a bejelentővel is felvették a
kapcsolatot telefonon, így megóvva az idős
házaspár épségét, egészségét a zaklató fiatalembertől! Egy biztos, itt ő nem fog ismét

próbálkozni! És ez a rendszer egyik fő előnye: a megelőzés!
Ezt a funkciót ismerte fel Sinka Vivien, az
Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány
képviselője is, és együttműködési megállapodást kötött a HelpyNet-tel.
Ahogy Vivien nyilatkozott: „Magyarországon is, mint a világ többi táján, az idősek,
nők és gyerekek, illetve a fogyatékkal élők és
a hátrányos helyzetben lévők vannak kitéve
nagyobb kockázatnak, a biztonságuk megóvása érdekében még nagyobb a felelősségünk!
Mi módon segíthet a HelpyNet a lakosságnak?
Ha belegondolunk, akkor gyerekeink és idősebb szüleink, szeretteink biztonsága az
egyik legfontosabb dolog a számunkra, nem
lehetünk mindig mellettük, de alkalmazhatjuk a technológia adta lehetőségeket!
A gyerekek a szüleiket megszégyenítő gyorsasággal és logikával kezelik az okos telefonokat, az azokon levő játékokat és egyéb
applikációkat.
Az esetükben nincs más dolgunk, csak
együtt ingyenesen regisztrálni és megadni azt
a 3-3 mobil telefonszámot és e-mail címet,
amire, ha nem érzik magukat biztonságban
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és használják a HelpyNet-et, akkor a családtagok és barátok megkapják az értesítést smsben, illetve e-mailben, a gyermek valamennyi
elérhetőségével és pontos helyzetével együtt,
megelőzve ezzel a nagy-nagy ijedtséget és adott
esetben a bajt is!
Kezdődik a nyár, a gyerekeknek több az ideje
és szabadabban mozognak néha egyedül,
néha a barátaikkal együtt, mi pedig nyugod-
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tabbak lehetünk, ha zsebükben a biztonságuk
a HelpyNet-tel!
Az SOS Azonnali Segítség Kérés mellett
Egészségügyi Riasztás is adható, illetve
jelezhetjük, ha a környéken olyan idegen
vagy Gyanús Alakokat látunk, akik veszélyt
jelenthetnek ránk vagy a hozzátartozóinkra.
Amennyiben a település megrendelte a háttérszolgáltatást, úgy nemcsak a beállított barátok
és családtagok értesülnek a segítségkérésről,
hanem a település hivatalos segítői, illetve a
biztonságért felelős központok is, akik hatékonyan tudnak segíteni.
A HelpyNet országos kiterjesztése márciusban
indult, néhány hónap múlva már az ország
több részén is, ha bajban vagyunk és használjuk a HelpyNet-et – akár a lakóhelyünkön,
akár csak átutazva ismeretlen helyeken, segítséget kaphatunk!
Jászfényszaru mellett már Sülysáp, Tápió-

szecső, Úri, Gomba, Pécel, és a Szolnok melletti Szajol is megkezdte a HelpyNet rendszer
bevezetést, településtől függően időszakosan,
illetve Budapest egyes kerületeiben elindult a
szimulációs teszt, a rendszer bemutatása a
vezetők részére.
Településfejlesztés!
Hogyan tud tenni a HelpyNet-tel a polgármester, a bizottsági tagok és a testületi tagok a
lakosság érdekében?
Tesztelje „ingyen” most, majd vezessen be a
segélykérésre, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési riasztások kezelésére alkalmas rendszert, és rövid időn belül növekedni fog a település biztonsági szintje, a lakosság biztonságérzete!
Ezt tudja nyújtani a HelpyNet a településnek
és lakosságnak!
DR . SINKÁNÉ VATI JÚLIA

Turisztikai rovat
Balatonfűzfő is indított versenylovat a
Bakonyi Vágtán
Balatonfűzfő is ott szerepelhetett egy országos hírű és rangú versenyen, a Zirc melletti
Tündér farmon megrendezett Bakonyi
Vágtán, mely minden év augusztusában, a
budapesti Hősök terén megvalósuló Nemzeti Vágta egyik előfutama volt.

Sajnos nem nyert a lovunk, és ugyanezt elmondhatjuk a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületet támogató Litér és Papkeszi
települések versenyzőiről is, akiknek szintén
szurkoltunk!
A döntő futam győztesei:
1. Vörös József, Csetény, Csipa nevű lovával;
2. Farkas Ferenc Aba, Ozora Gábriel
(Kenézzel); 3. Somogyi József, Kapuvár, Bob
Herceg Boszorkával
Gratulálunk a nyerteseknek!
Ettől függetlenül turisztikailag mégis nyert a
településünk! Ugyanis szombaton 2800 fő
látogatottságú, vasárnap 7800 fő látogatottságú volt a rendezvény, ahol a turisztikai
egyesületünk képviselői a településünkről
szóló marketing anyagával ismertették meg
az érdeklődőket!
Köszönhető ez Czibor Andrásnak, aki annak
ellenére, hogy városi támogatást nem kapott,
a helyi vállalkozókkal összefogva előterem-

tette a nevezési díjat, mert úgy gondolták,
hogy Almádi, Papkeszi, Litér, Szentkirályszabadja mellett Balatonfűzfőnek is ott a helye!
Ezeknek a vállalkozóknak köszönhetően a
két nap alatt minden fűzfőit – aki megkereste a sátrunkat – megvendégelhettünk itallal és egy Pongrácz István által főzött bográcsos ebéddel!
Támogatók: Böröczky Zsolt, László Gábor,
Stein Mihály, Németh Miklós, Mátrai Róbert,
Vándor Róbert, Semeniuk Ferenc, Borsos
József, Székely Péter, Czibor András.
Köszönjük Balatonfűzfő nevében!
SZANYI SZILVIA MEGBÍZOTT ELNÖK
BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI
EGYESÜLET
Tisztújító Közgyűlésünk eredményei
2015. május 4-én 17 órai kezdettel tartottuk
tisztújító Közgyűlésünket, melyen a
következő eredmények születtek:
Választmányunk tagjai: Szanyi Szilvia elnök,
Jánka Anikó titkár, Szombathelyiné Bognár
Edit pénztáros, Koronczai János, Marton
Béla polgármester Balatonfűzfő Önkormányzat képviseletében, Takács Tibor
Papkeszi község képviseletében, Lukáts
Gábor Litér község képviseletében, Szabó
Lajos, Huzsvárné Fejes Dóra.
Felügyelő bizottságunk tagjai: Grünwald
Pálné, Antal Anett, Szabó Tünde.
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Győrffy Sándornak és Tollner Károlynénak
ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy
munkájával segítette egyesületünket!
Búcsú és köszönet
Tisztelt Lakosság, szállásadóink, partnereink, ügyfeleink!
Június 1-jétől Talamár Viktória kolléganőm
és én búcsút veszünk az egyesülettől, így
Önöktől is. Hat év közös munka után nehéz

szívvel, de szabadon meghozott döntéssel, az
Egyesület vezetőségével történt közös meggyezéssel állunk fel és lépünk tovább. Ezúton
szeretném megköszönni Talamár Viktóriának a kitartó és lelkiismeretes munkáját,
Szanyi Szilviának a sok biztatást, a munkát,
és hogy mindig kiállt mellettünk, Jánka
Anikónak a támogatást!
Természetesen minden tagunknak, szállásadónknak, partnerünknek köszönöm,
hogy segítette munkánkat, hogy megmu-
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tathattuk, összefogással nagy eredményeket
lehet elérni. Én a továbbiakban is erre biztatom Önöket és kérem, hogy utódainkat is
ugyanezzel a segítőkészséggel vegyék körül!
A nem örökre szóló búcsúban bízva: Valczer
Éva TDM menedzser
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel.: 00-36-20/341-5504
Irodánk nyitva tartása: Hétfő–csütörtök:
08.00–16.00, Péntek: 08.00–13.00

Búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt…
Szeretettel búcsúznak 2015.
június 20-án a Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos
tanulói tanáraiktól, diáktársaiktól és szeretett
iskolájuktól. A szívük mélyén örökre irinyis
diákok maradnak.
8. a osztály
Baráth Valéria osztályfőnök
Angyal Krisztofer, Borsos Blanka Laura,
Bozsoki Klaudia, Buza Bettina, Gáspár

Zsófia, Klemencz Gergely, Kovács Anita,
László Kornél, Maszarek Bálint, Nagy
Benedek, Nagy Liliána, Simon Nóra, Simon
Vivien Alexandra, Stolmár Kristóf, Varga
Bálint, Varga Veronika

Barnabás, Nagy Blanka, Nyírő János Bence,
Papp Levente Péter, Sipos Regina, Szabolcs
Krisztián Balázs, Szijjártó Aliz, Tóth Gergő,
Vaczola Kamilla, Vadas Martin, Weisz
Martin, Zigó Zsombor

8. b osztály
Bittmann László osztályfőnök
Czellár Nikolett, Galambosi Petra, Gyalog
Henrietta, Halmai Krisztina Roxána,
Hegedűs Félix, Horváth Renáta, Huzsvár
Flórián, Illés Patrícia Zsófia, Kovács Levente
István, Kurucz Márton, Magas Míra, Nagy

Álmaik, vágyaik, céljaik megvalósítása után
örömmel visszavárja az Irinyi Iskola kedves,
volt tanítványait, Balatonfűzfő városának
pedig leendő választópolgárait.
POLYÁK ISTVÁN
IGAZGATÓ

Jó tanulónk, jó sportolónk

Tizenegy éves, jó testfelépítésű, gyors ötödikes fiú, aki óvodáskora óta rúgja a „bőrt”, s
csapatának biztos tagja, Nagy Ágoston kiváló
tanuló.
Ágoston mindene a labdarúgás, hátvédként
harcol naponta a focipályán a jobbnál jobb
eredményekért. Középsős óvodás volt, amikor elkezdte az Irinyiben a focit, s nagyon
hamar (másodikos korában) felfigyelt rá
Varga Tamás edző egy Bozsik-torna mecscsen. Meglátta a lehetőséget Ágoston játékában, s a Veszprémi Futball Clubhoz igazoltatta.

Azóta szorgalmasan, hetente hét órában jár
Veszprémbe edzésre, hétvégenként meccsekre. Nagyon szereti ezt a posztot, irányítja,
szervezi a védekezést, de folyamatosan segíti
a támadásokat is. Rengeteget fut előre és
hátra egyaránt. Nyaranta edzőtáborban vesz
részt, ahol a nap nagy részét a koordinációs
és erőnléti edzések teszik ki.
A legbüszkébb eredménye a regionális kupán
elért 1:0-s győzelem a Felcsút ellen, U13-as
korosztályban, illetve U11-ben a dorogi
5:0-s győzelem. A legyőzöttek között szerepel a Videoton, a Tatabánya, a Pápa csapata
is. Jelenleg a dobogós helyért küzdenek.
A napi edzések mellett a tanulást sem hanyagolja el. Naponta egy órát tanul rendszeresen, sokszor igen szoros időbeosztásban.
Kedvenc tantárgya a magyar. Tanórákon
figyel, összeszedetten dolgozik, lazításnak
helye nincs. Bizonyítványában a jelesek és
kitűnők szépen sorakoznak.
Ha teheti (külön tornákon) az Irinyi csapatát
is erősíti. Elég kevés szabadideje van, főleg
kirándulással és kerékpározással a családdal
tölti. Szeretnek együtt focimeccset nézni a

televízióban is, kedvenc csapata a Real
Madrid, Ronaldonak lelkes híve. A példaképe Sergio Ramos.
Kedvencét, Ropi kutyát, a berni pásztort sem
hanyagolja el, jókat játszanak együtt. Édesapja a mai napig focizik kedvtelésből a barátaival, testvére vízilabdázik. Igazi sportos
család az övé, anyukája szervezi, kézben tartja a család életét.
Nagyon fontosnak tartja a sportolást, a friss
levegőt, a mozgást, a betegség elkerülését, a
jó szórakozást, a jó időtöltést. Nincs is jobb
érzés a gólörömnél, tudni azt, hogy a passzot
ő adta.
Szeretne mindig a focival foglalkozni, mert
neki ez igazán fontos. Csak így tovább,
Ágoston!
HORVÁTH IRÉN
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Retro majális Balatonfűzfőn – Május 1., a munka ünnepe
Ismét eljött május elseje, mint már annyiszor
életünk során.
2015-ben már 125. alkalommal érkezett meg
minden országba, kivétel az Amerikai
Egyesült Államok és Kanada, ezekben az
országokban szeptember első hétfőjén tartják a munka ünnepét.
Régi emlékek képei tárulnak elénk, amikor
még édesapáink vittek bennünket a vállukon, kezünkben zászlócskát lobogtattunk.
Lufikat engedtek a magasba és vidáman,
kacarászva kapkodtunk utánuk.
A májusfa állítása a mai napig egyik jellegzetes színfoltja ennek a szép tavaszi ünnepnek.
A májusfa is a természet újjászületésének
szimbóluma, és nemcsak magyar szokás.
Csoportba szerveződve állították a legények
a lányoknak, ez nagy megtiszteltetést jelentett. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak,
melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel
vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal díszítették. Általában
az udvarló legény vezetésével állították a fát,
de egyes területeken a legények a rokonlá-

nyoknak is kedveskedtek ezzel. A két háború
között divatba jött a szerenád, az éjjeli zene is
május elsején.
Május elseje a szerenádok ideje, a ballagó diákok hangos énekszóval köszöntik tanáraikat,
akiknek hálával taroznak a négy évért.
Mára már csak emlékek maradtak ezek, és
emberek százai, ezrei nosztalgiáznak és próbálják ismét hagyománnyá tenni.
Mára már újra és újra előássák a régmúlt
emlékeit és a városok, falvak vezetői színes
programokkal indítják ismét útjára e felejthetetlen régmúltat.
Balatonfűzfőn már kora délelőtt elkezdődött
a vidámság, énekszóval köszöntötték május
elsejét.
Kirakodóvásár, vidámpark csalogatta ki az
embereket a „placcra”.
A Kid Rock and Roll SE csapata modern táncaikkal színvonalas műsort adtak, a vidám
táncosok már nagyon ismertek.
Majd a Balaton-felvidéki Borvirág Kamara
Táncegyüttes emelte a hangulatot. A Tihanyi
Musical Stúdió adta elő produkcióját, híres

Nyugdíjas úszóverseny
Az ,,Életet az éveknek!” Veszprém megyei
szervezete területi nyugdíjas úszóversenyét
rendezték meg ünnepélyes keretek között a
Balaton uszodában.
Beszámolómnak azt a címet is adhattam
volna, hogy taroltak a Csebszalto nyugdíjasklub versenyzői.
Mind a három női versenyszámot – mell, hát,
gyors – Vágfalvi Kata nyerte, sőt, a legjobb eredményt elért versenyző különdíját is ő kapta.
A férfi verseny is a csebszaltósok diadalát
hozta, Simon István mind a három számot
megnyerte. Németh Gábor mellen és háton
2., gyorson 3. lett.
A Balaton nyugdíjasklubból Hasznos Ferenc
gyorson 2., Szirmai József mellen 3. lett.
A 70 éven felüli kategóriában mellen Váróczi
Kálmán (Balaton nyugdíjasklub) 3., Rostás

István (Balaton nyugdíjasklub) mellen
4. lett.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás
után a Balaton Csillagvizsgáló Leader
Kultúrközpontban, majd a bobpályán folytatódott a program.
Finom sütemények, italok, jókedv, baráti
beszélgetés, fogadkozások – majd jövőre mi
is megmutatjuk – tették emlékezetessé ezt a
napot.
A két balatonfűzfői nyugdíjasklubon kívül
részt vettek a versenyen a Tűzoltó,
Egészségügy, Ajka, Fegyveres Erők, Veszprém
és a Cholnoky nyugdíjasklub csapatai is.
Gratulálunk a versenyzőknek és a szervezőknek!
BÉRES ISTVÁNNÉ

Abba és Neoton örökzöld dallamok csendültek fel.
Mint mindig, most sem maradhatott sztárvendég nélkül a közönség, hatalmas tapsviharral fogadták és köszöntötték Soltész Rezső
művész urat.
Ismert dallamok csendültek fel előadásában.
A pódiumról egy ugrással a közönség soraiban termett és éneklésre ösztönözte a lelkes
hallgatóságot.
Szűnni nem akaró taps közepette újra és újra
belekezdett egy-egy dalba.
S végül, de nem utolsósorban következett a
LUX 73 zenekar mindenki örömére, és a táncos lábú lányok-fiúk táncra perdültek. Vági
Gyula és „pajtásai” a „lovak közé” csapott és
vidám, ismert számokkal szórakoztatta a lelkes közönséget.
Az egész napi program szervezőinek gratulálni lehet, akik ismét vidámmá, széppé varázsolták ezt a május elsejét, és a lakosság szórakozás iránti vágyát kielégítették.
HEGYI ILONA
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Gratulálunk, irinyisek!
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola egyik fontos
feladata a tehetséggondozás. Olvasóink mindig időben értesülnek a friss hírekről, a szülők, nagyszülők, ismerősök büszkén olvassák
gyermekük, unokájuk, szomszédjuk sikereit
a lap hasábjain.
A Veszprém megyei Virtuális Ipari Park tervezői versenyén Ticz Balázs 7. b és Benkő
Sándor Dominik 6. b osztályos tanulók
megyei első helyezést értek el. Továbbfejlesztett motoros poloskájuknak élethű,
látványos pályát is készítettek.
A „Ki a mester két keréken?” kerékpáros közlekedésbiztonsági vetélkedő megyei döntőjén
Kiss Dávid Balázs 4. osztályos tanuló megyei
hatodik helyezést, míg Karancsi Szonja 3. a
osztályos tanuló, megyei nyolcadik helyezést
ért el. Pahola Virág 6. a osztályos tanuló a

sítmény után, 2015. május 19–20–21-én
Veszprém megyét ő képviselte az országos
döntőn, ahol a középmezőnyben végzett.
Ezek a kerékpáros versenyek rendkívül nehezek, nemcsak közlekedés elméleti jártasságot, hanem gyors és hibátlan kerékpározást is
igényelnek, zárt, ügyességi pályán és az éles
forgalomban egyaránt.
Így tanév végén megszaporodnak a versenyek, a felkészülés külön energiát igényel
gyermektől, tanártól és szülőtől egyaránt,
miközben teljesíteni kell a napi feladatokat, a
témazárokra gőzerővel kell készülni, hiszen
fontos az év végi bizonyítvány minősége!
Gratulálunk a szép eredményekhez, köszönjük
az áldozatos munkát a gyerekeknek és a felkészítő tanárnak, a támogatást a szülőknek!
XXIII. Kerékpáros Iskola Kupa megyei döntőjén az első helyezést érte el. A remek telje-

HORVÁTH IRÉN

Élet az élet után
Izgalmas és elgondolkodtató előadást hallgathatott meg a szép számmal megjelent
érdeklődő közönség a balatonfűzfői Művelődési Központban április 29-én R. Kárpáti
Péter filmvetítéssel egybekötött Élet az élet
után című előadásán.
R. Kárpáti Péter a 6 részes dokumentumfilm
rendezője, producere, az interjúk készítője a
tényszerűségre törekedve tárta fel mindazt,
amit a halál közeli élmények jelenségköréről
a 21. század elején tudni lehet. Nem volt
célja a halál utáni bárminemű létezés tagadása, igazolása, megkérdőjelezése vagy misztifikálása, mindvégig meghagyta a hallgatóságnak a szabad véleményalkotás lehetőségét.
A témáról önmaga így nyilatkozott: „Az

ország különböző pontjain forgatva meglepő
felismerés volt számomra, hogy lényegesen
többen vannak ma Magyarországon azok,
akik saját tapasztalattal rendelkeznek e témában, mint azt korábban feltételeztem. A film
forog tovább. Célom, hogy a halál közeli
élmények magyar ajkú átélőinek történeteit
közreadva minél több ismeretet szerezhessenek az érdeklődők ebben a kissé még ma is
tabuként kezelt témakörben."
A színész előadássorozatainak állomásain
folyamatosan gyűjti a személyes tapasztalatokat, így különleges élmény volt hallgatni a
közönség megosztásait is.
BÓNA VERONIKA

Tóparti őrség
(strandőrség)
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság és a
Balatonfűzfői Önkormányzat kezdeményezésére egy diákokból álló bűnmegelőzési csoport megalakítása folyik az Öveges
Iskolában.
Cél, hogy a zsúfolt nyári hónapokban minél
több oldalról szervezzék és támogassák a
település biztonságát, így mind a helyi lakosság, mind az itt nyaralók kellemesen tudják

tölteni a nyarat. A diákok a strandolók értékeit figyelnék, vigyáznák a parkoló autókat,
járőröznének a családi házas külterületeken.
Jelenlétükkel a biztonságra őrködők száma
növekedne, és ez reményeink szerint segíthet
a bűnözők elriasztásában.
Az első találkozón Stanka Mária rendőr
őrnagy, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
bűnmegelőzéssel is foglalkozó munkatársa

beszélt a leendő feladatokról. Marton Béla
Balatonfűzfő polgármestere pedig elmondta,
mennyire fontosnak tartja, hogy diákokat is
sikerült megnyerni a település biztonságának
érdekében végzett feladatok ellátásához.

HORVÁTH LILLA
NEVELŐTANÁR
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály június havi túraterve
• Június 13. Porva–Ménesjárás-puszta–Újszépalmapuszta–Kisszépalmapuszta–Gerence– Tekeres–Bakonybél
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Június 20. Autóbuszos túra
Fűzfőgyártelep–Iharkút–Pápa–Csót–Bakonybél–Fűzfőgyártelep
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, 8.00 óra
Túravezető: Gyuricza László
• Június 24. (szerda) Farkasgyepű–Pisztrángos–Németbánya–
Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Június 27. Nosztori pihenő–Nagymező–Király-kúti-völgy–Malom-völgy–Lovas
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.15 óra Táv: 6 km
Túravezető: Király István
• Július 4. Vinye–Hódos-ér–Hátsó-irtás–Porva
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál

• Július 11. Aszófő–Nyereg-hegy–Csúcs-hegy–Belső-tó–Aranyház–Tihany
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Király István
Fontos! A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig
alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni
a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629

Labdarúgás
• Elmaradt mérkőzés
• Peremarton SC Berhida–FAK 1:2 (1:0)
Góllövők: Kakas József, László Gábor
Ifjúsági: Peremarton SC Berhida–FAK 1:3 (0:1)
• FAK–Balatonalmádi SE 2:2 (1:1)
Góllövők: Kakas József, Farkas Attila
Ifjúsági: FAK–Balatonalmádi SE 4:3 (2:2)

Férfi – eredmények
• FAK–Ugod SE 2:0 (0:0)
Góllövők: Humli Péter, Gál Krisztián
Ifjúsági: FAK–Ugod SE 0:4 (0:3)
• Alsóörs SE–FAK 0:3 (0:2)
Góllövők: Gál Krisztián (2), Kakas József
Ifjúsági: Alsóörs SE–FAK 5:1 (1:1)
• FAK–Sümeg VSE 3:0 (2:0)
Góllövők: Szántó Csaba, Sipos Martin, Farkas Attila
Ifjúsági: FAK–Sümeg VSE elmaradt
• Úrkút SK–FAK 3:0 (1:0)
Ifjúsági: Úrkút SK–FAK 9:0 (4:0)

Női – eredmények
• VFC Sport Kft.–FAK 0:1 (0:1)
• FAK–Balatonfüred FC 0:5 (0:1)
• Csabrendek FC–FAK 6:2 (4:2)
• FAK–Bakonynána SK 0:4 (0:2)

Májusi hullámvasút
A Fűzfői AK női labdarúgó-csapatának a tavaszi szezon közepén
lejátszott mérkőzéseit a címben is említett hullámvasúthoz tudnám
hasonlítani. Először is az év bravúrját bemutatva nyerni tudtunk

annak a Veszprémnek az otthonában, ahol több korábbi NB II-es
játékos is futballozik.
Ekkor a korábbi eredményeinket is figyelembe véve joggal hihettük,
hogy felszálló ágba kerül együttesünk, a következő két mérkőzésen
azonban meghatározó játékosaink hiányában törés keletkezett a csapat életében.
A Balatonfüred ellen először nem tudtunk javítani az őszi produkcióhoz képest, majd Csabrendeken a tavaszi szezon leggyengébb játékát
bemutatva maradtunk alul. A legutóbbi – a dobogóra nagy eséllyel
pályázó – Bakonynána elleni mérkőzésen bár ismét vereséget szenvedtünk, már ismét egymásért küzdöttek a lányok, és a mutatott játék
is bíztató volt a jövőre nézve.
RADNAI GÁBOR
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Shotokan Karate Diákolimpia
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do
Sportegyesület versenyzői részt vettek a
Mogyoródon megrendezett XII. Ippon
Shobu Diákolimpián. A versenyt a Magyar
Karate Szakszövetség szervezte. Ezen a ver-

senyen Magyarország összes Karate
Szövetsége indította legjobb versenyzőit.
Több mint ötven sportegyesület közel négyszáz versenyzője mérte össze tudását ezen a
rangos sporteseményen.
A Balatonalmádi Nippon-Dojo nyolc versenyzővel vett részt az eseményen.
Korcsoportos (évenkénti) kategóriák voltak,
övfokozati megkötés nélkül. A verseny Kata
(formagyakorlat) és Kumite (küzdelem)
kategóriákban voltak megrendezve, korosztályonként nagy számú, sok esetben 20–30
indulóval.

– Farkas Bence: Kumite (küzdelem) versenyszámban harmadik hely – bronzérem
– Gondos Dávid: Kata (formagyakorlat) versenyszámban második hely – ezüstérem
– Kiss Maja: Kata (formagyakorlat) versenyszámban kategória győztes – aranyérem
– Kumite (küzdelem) versenyszámban második hely – ezüstérem
Ez a verseny azért is nagyon fontos, mert
valamennyi helyezést elért versenyző – első
négy helyezett – oklevelet kapott, amelyet
beszámítanak a felsőoktatási intézményekbe
való jelentkezéskor a felvételi pontszámokba.
RÉZMÜVES MIKLÓS

Az Almádi Egyesület versenyzői minden
versenyszámban nagyon szépen szerepeltek,
valamennyien bejutottak a nyolcas döntőbe:
Szombathelyi Klaudia, Pahola Eszter,
Csontos Tamás, Rézmüves Ádám.
Négy versenyző helyezést ért el:
– Gyüre Dóra: Kata (formagyakorlat) versenyszámban negyedik – oklevelet kapott

Műsorváltozás!!!
Az élet muzsikusai a Művelődési Központban!
Kellemes élmény a programszervezőnek, ha
a színházi előadás előtt kígyózó sorokat lát a
jegypénztár előtt, s folyamatosan megtelő
széksorokat a nagyteremben. Pedig május
elején a Szeles József által rendezett operettgálán efféle élményben lehetett része a
Művelődési Központ dolgozóinak. A majdnem teltházas előadás keretében a veszprémi
Petőfi Színház művészei – kiegészülve az
Operettszínház kiválóságaival – fergeteges
produkcióval mutatták be az operett halhatatlanjait, felidézve a műfaj legnagyobb slá-

gereit, mindezt tánccal, humorral, kifogástalan koreográfiával spékelve. Az előadás
végén méltán kaptak vastapsot a közönségtől….
Ez a tudósítás kb. eddig tartott volna, ha az
előadás után a programszervezők nem gondolkodnak el a folytatásról…
A június 11-re hirdetett interaktív előadásra
a megfelelő miliő kialakítása miatt a 80 bérletes mellé 40-50 jegyet tudtunk volna eladni. Az eddigi érdeklődés alapján azonban
senkitől nem akarjuk elvenni a színházi

élmény örömét, ezért műsorváltozás keretében június 11-én 18 órától ,,Szögény
Dankó Pista” címmel az operett-gálához
hasonló fergeteges előadást hirdetjük, főszerepben ezúttal a magyar nótával. A színvonalról többek között a Kossuth-díjas
Kalmár Magda és a Dankó Cigányzenekar
gondoskodik.
A szervezők pedig ígérik, hogy az interaktív
előadást az ősz folyamán megtartják.
GRÓF TIBOR
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Madarak és Fák Napja
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola alsó tagozatos diákjai számára
május 8-án rendeztük meg a már hagyományossá vált Madarak és Fák Napját. A Művelődési Központ és Könyvtár valamint a Balatonfűzfői Horgász Egyesület közös szervezésű rendezvényén a gyerekek csapatokban versenyeztek egymással az egyesület horgásztanyájá-

nak területén, és ügyességi, valamint gyorsasági
versenyszámokkal mérhették össze tudásukat
és kitartásukat. Amíg az egyik csapat aszfaltrajz-versenyen vett részt, addig a többiek íjászkodtak, célba dobtak, vagy éppen érdekes horgászati előadást hallgathattak meg. A versengés
végén emléklapokat kaptak a diákok, valamint
az egyesület megvendégelte őket.

A rendezvény célja minden évben az, hogy
már fiatal korban felhívja a figyelmet a természetvédelem iránti elkötelezettség kialakítására, mindezt olyan egyedülállóan szép és
rendezett körülmények között, amire méltán
lehetünk büszkék.
BÓNA VERONIKA

Udvardi-termet avattunk…
Tavaly novemberben a Gyuricza házaspár
felajánlásával Udvardi Erzsébet Kossuthdíjas festőművész Arany János balladáit megjelenítő nyomatsorozattal gazdagodott városunk. Az anyag sokáig látható volt a
Művelődési Központ kiállítótermében, ám
május közepén végső helyére kerültek a
képek, innentől kezdve a Könyvtár Teleházát
díszítik. A helyiséget el is neveztük Udvarditeremnek, az ünnepélyes szalagátvágásra természetesen az adományozókat kértük fel. Az
ünnepség keretében Gyuricza László mesélt
a két család kapcsolatáról, elérzékenyülve
idézte fel munkásságuk közös pontjait. A
rendezvény kötetlen beszélgetéssel fejeződött be.
GRÓF TIBOR

Csebszalto nyugdíjasklub
Májusban terveztünk egy kirándulást, amikor is a nádasdladányi kastélyt,
Székesfehérváron a Bory-várat, és Pákozdon
a Katonai Emlékpark látogatását céloztuk
meg. Már a szervezés elején gondot jelentett,
hogy a nádasdladányi kastély tíz órától van
nyitva a látogatók részére, mi pedig reggel
indultunk. Szerencsénkre a kastély személyzete megértette gondunkat, és lehetőséget
kaptunk a reggel nyolcórai látogatásra. Így
sikerült idegenvezetéssel megismerni a kas-

tély múltját, jelenét és a jövő terveit (pályázati lehetőségek). Vezetőnk részletesen elmesélte Nádasdy Ferenc életútját, és a kastély
helyiségeit végigjárva megmutatta azt a
hagyatékot, amit Nádasdladányra hagyott. A
kastély körül elterülő parkra csak visszapillantottunk, mivel a következő úti célunkon
már vártak bennünket. A Bory-vár Bory Jenő
(1879–1959) és felesége, Komocsin Ilona
munkáinak összessége, amit egy unoka feleség a vár megtekintése előtt készségesen
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mutatott be. A mester építész, szobrász,
festő, költő lévén kamatoztatta tehetségét.
A kiválasztott terület a vár megépítésére egy
szőlőhegy, a város rózsadombja, ahol lépcsőzetes kialakítással folyamatosan építette ki az
épület szintjeit. Belépéskor találkoztunk az
eredeti lakóházzal, a mellette álló kúttal, és
emelkedően egy virágos udvarral, a vár alsó
sorával, majd a százoszlopos belső udvarral és
a vár kétszintes épületegyüttesével. Erre
épült két torony, ami kilátónak is megfelel.
A mester legalapvetőbb anyaga a beton, ezért
a látottak szinte kivétel nélkül betonból voltak. A magyar királyok, történelmi személyiségek, híres emberek szobrai, az épületek
tartó szerkezetei részletes kidolgozással, de
mind-mind betonból készültek. A képtár
külön felügyelettel látogatható, ahol a házaspár alkotásait – mivel felesége is festő volt –
és a baráti, ismeretségi kör munkáit láthattuk. A sok látnivaló csodálattal töltött el
bennünket, sokkal több időt is eltölthettünk

volna, de a következő programunkra is gondolni kellett. A déli órákban már vártak bennünket Pákozdon, a katonai emlékparkban.
A buszunk érkezésekor már az idegenvezetőnk a parkolásban is segített. Az emlékpark
bemutatása egy rövid animációs film megtekintésével kezdődött, amikor is minden látogatóban felelevenítették az 1848. szeptemberi eseményeket. Május 21-e a honvédelem
napja, ez alkalommal Erdélyből, Sepsibikszádról a helyi fúvós zenekar baráti látogatásra érkezett éppen ottlétünkkor.
A fúvósok a magyar Himnusz eljátszásával
kezdtek, majd a bemutatkozásuk után a székely Himnusszal folytatták. Meghatódottság
nélkül nem lehetett ezt az előadást megélni,
több tagunk könnyes szemmel hallgatta
őket. Műsoruk további részében katonadalokat adtak elő. Ezután vezetőnk egy barakkba
kísért bennünket, ahol az első világháborús
tárgyi emlékeket láthattuk. Végül a közös
csoportkép elkészülte után, ami a felállított
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obeliszk lépcsőjén készült, a másik épületben
a szabadságharc idején használt ágyúval
ismerkedtünk meg. Itt találkozhattunk
a 48-as kormány panoptikumával, amely a
pákozdi ütközet előtt tárgyaltak éppen. Az
idő előrehaladtával már csak elköszönni
maradt időnk, ugyanis egyik nyugdíjas
tagunk, Czibor András pihenőre, erőgyűjtésre, borkóstolóra hívott bennünket Lepsénybe, a saját pincéjéhez. Ezúton is köszönöm a
lehetőséget a klub nevében, hogy feleségével,
Anival vállalták ezt a feladatot. Itt már
kötetlen beszélgetés közben ízleltük meg a
domboldal szőlőjének levét. A meteorológia
egész nap esőt, viharos szelet jósolt, szerencsénkre csak az esti órákban, hazautazásunkkor ért erre a vidékre. Az égiek megkegyelmeztek nekünk, így kirándulásunkat napsütésben tettük meg, sok-sok kellemes élménynyel zártuk, írhatjuk be emlékeink közé.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Fiatal helyi művészek klubja
A jól megérdemelt nyári vakáció előtti utolsó bemutatkozását tartotta május végén a
Fiatal helyi művészek klubja a Művelődési
Központ kiállítótermében. Az áprilisi klubnapon még meghívottként szereplő Fülöp
Barnabás immár moderátorként köszöntötte

a jelenlévőket és a főszereplőket: Kiss Bettina
grafikust, Horváth Eszter klarinétost és
Szabó Jonatán szaxofonost. A programot
Kövécs Dániel zongorajátéka, majd Tóth
Eszter szavalata színesítette, de természetesen – a szokásoknak megfelelően – a meghívott vendégek is vallottak terveikről, a művészet szerepéről mindennapjaikban. Hangszeres bemutatójuk méltán aratott nagy
sikert a közönség körében. A rendezvény
végén Gróf Tibor, az intézmény igazgatója
méltatta a kezdeményezés sikerét, a plénum
előtt köszönte meg Varga Áron sikeres szervező munkáját, s tett ígéretet az őszi folytatásra. A program nem hivatalos zárásaként
vendégül látta a korábbi fellépőkkel is kiegé-

szülő vendégeket, s a kötetlen beszélgetés
közben újabb nagy célt tűztek maguk elé,
amelyről természetesen idejében beszámolunk…
GRÓF TIBOR

Gyermeknapi sokadalom
Idén is megtartotta május utolsó vasárnapján
a Művelődési Központ és Könyvtár a városi
gyermeknapot, melyet a stadionnal szemközti parkolóban rendeztek meg. A csalóka
időjárás is megkegyelmezett a rendezvénynek, így verőfényes napsütésben ünnepelhettük a neves napot, melynek története közel
száz évvel ezelőtt kezdődött.
Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, majd később a genfi Gyermekjóléti
Konferencián,
1925-ben.

Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor
még gyermekhétnek hívták), 1950 óta már
csak egy napig tart, május utolsó vasárnapján.
Egész nap kirakodóvásár és vidámpark várta
az érdeklődőket. Színpadunkon köszönthettük Tóth István zenészt, aki ismert dallamokkal szórakoztatta a közönséget, majd ezt
követően megérkeztek a tűzoltó- és rendőrautók is a gyerekek legnagyobb örömére, hiszen
kis időre birtokba vehették a jól felszerelt
készenléti gépjárműveket. A Dog Plusz
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Felelős Állattartók Egyesülete kutyabemutatóval érkezett hozzánk, valamint hasznos
állattartási tanácsokkal is ellátták az érdeklődőket. Az egyesülettel és a kutyusokkal július 31-én ismét találkozhat a publikum,
hiszen idén második alkalommal szervezzük
meg a fűzfői kutyaparádét, ahol a bemutatók
mellett többek között kutyaszépségversenyt
is tartunk értékes ajándékokkal.
A Kedvcsinálók Társulata gólyalábas interaktív műsora mozgatta meg a kicsiket és nagyo-

kat egyaránt, majd Pintácsi Viki gyermekdalai csendültek fel a színpadon. A műsorokat
a szintén közkedvelt Varnyú Country zenekar
zárta.
A sok vidám és mosolygós gyermekarc viszszajelezte számunkra azt, hogy idén is eredményes gyermeknapot zárhattunk, egy
napot, mely „igazán csakis az övék”.
BÓNA VERONIKA

Horgássz! Ne drogozz! – Gyermek horgászverseny
Immár 15. alkalommal rendezte meg a
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége
gyermekek részére ezt a versenyt a
Balatonfűzfői Horgász Egyesület kikötőjében. A rendezvény társrendezője a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. volt.
Balogh Tibor elnök megnyitójában hangsúlyozta, hogy milyen fontos a környezetünkben élő gyermekek egészséges sport és szabadidős tevékenysége, természetszerető,
környezettudatos nevelése.
Marton Béla polgármester a drogfogyasztás
veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Stanka Mária rendőr őrnagy asszony pedig
különböző esetek ismertetésével mutatta be
a drogfogyasztás veszélyeit.
Ezután Németh László vezetésével kisorsolták a horgászhelyeket. 9 órakor dudaszóra
indult a verseny.
A versenyen 9 iskolából, 2 óvodából és 2
egyesületből 43 gyermek – 10 gyermek és
11 ifjúsági csapat – vett részt. A verseny két
kategóriában zajlott, 6–12 évesek és 12–16
évesek részvételével.
A 6–12 éves kategória első helyezettje a
balatonfüredi Református Általános Iskola

csapata, Pocsaji Bence és Nagy Richárd lett.
A 12–16 éves kategóriában szintén a balatonfüredi iskola csapata, Herczeg Richárd és
Pohl Kristóf győzött.
Az abszolút legnagyobb halat fogó/egyéni
6–12 éves kategória: Pocsaji Bence
(Református Általános Iskola, Balatonfüred)
12–16 éves kategória: Koós Kolos (Irinyi
János Általános Iskola, Balatonfűzfő) és
Urbancsok Kristóf (Tihanyi Bencés Iskola).
Legfiatalabb résztvevők: Daubner Anna, 6
éves (Cholnoky óvoda, Veszprém) és a
Balogh ikrek, Bogi és Kincső, 6 évesek
(Szivárvány óvoda, Balatonfűzfő).
A szépszámú szponzor jóvoltából értékes
díjakat vehettek át a győztesek és a helyezettek, de minden résztvevő is kapott ajándékot.
Nagyon jó hangulatban zárult a 15.
Horgássz! Ne drogozz! verseny.
Köszönet a szervezőknek!
BÉRES ISTVÁNNÉ

Barátság határtalanul: Balatonfűzfő–Barót nemzeti önismereti program
Az Öveges József Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium a Határtalanul
program keretében pályázaton nyert támogatást a Baróti Szabó Dávid Technológiai
Líceummal közösen lebonyolított programokra.
A balatonfűzfői látogatást követően azonnal
indul az egész csapat Erdélybe, Barótra. Az
egy buszon töltött kilométer és idő már teljes barátságban telik.
„Hozunk az osztálynak egy kabala macit!” –
felkiáltássál indul a különjárat. Az első úticél
Arad, ahol megállunk a tizenhárom vértanú
emlékművénél. „Mi még nem jártunk itt!”

„Ti sem?” – kérdezzük az Erdélyieket hitetlenkedve. Hiába a nyugati része Barót
Kovászna megyének, mégis több mint

400 km választja el Aradtól. Ez nagyobb táv,
mint Balatonfűzfő–Arad. Most együtt teszszük meg tiszteletünket.
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A további úton ugyan kissé hátráltat a forgalom, de így is sikerül éjfél előtt megérkeznünk. Csak a wifi, az nem akar csatlakozni.
Ez az informatikus társaságnál elég borzasztó kezdet.
Reggel igazi meglepetés ér minket. „Ezt
mind nekünk hozták reggelire?” „A teát
kóstoltátok már? Az felejthetetlen!”
Kezdjük magunkat szégyellni a fűzfői vendéglátás miatt. „Mire haza érünk, biztosan
hízok 1–2 kilót.”
Azért, hogy ez ne következzen be, valamint
a lelkünk is kellő táplálékot kapjon, jönnek
sorban a programok. Ismerkedés az iskolával, Baróttal és a környékkel. Fele csoport
matekórára ül be, a másik fele magyarra.
„Nálatok tízes a legjobb jegy?” „Persze, de
ötös kell ahhoz, hogy ne bukj meg.”
Kisbaconban Benedek Elek emlékhelyein
kívül egy igazi vízimalmot és borvizeket láthatunk, kóstolhatunk. „No, gyerekeim, álljatok egy kicsit hátrébb, beindítom kicsit.”
„Forog! Őröl!” „Itt meg láthatjátok a fényképen a családom!” „Ki ez itt középen? Nem
lehet! Maga Charles herceg?!” „Volt itt párszor. Szeret nálunk Erdélyben. Aztán a
múltkor rávett, hogy álljak rá egy fényképre.” – mondja Eta néni legyintve.
Nézzünk meg pár népi mesterséget, amelyet
errefelé még művelnek! „Ez a láda most
készült el, még nyers. Az már festett. Ezt a
saroktékát az ükapám készítette még inas-

ként. Azokat az egymásba rakható ládikákat
egy legény csináltatta az apámmal, de úgy
látszik a leány elvetette a sulykot, mert a
végén itt maradt.” „Melyik itt a legdrágább?” „Nem is tudom! Nekem mind az.
Talán mégis az a saroktéka, mert igaz, hogy
a 19. század húszas éveiben készült (nem
régi), de ritka szép darab.” Persze vannak
faragások is, a porta bejárata pedig székelykapu. Kint vár az igazi meglepetés. Hajtják
be a nyájat, és még egyet, majd a gulyát is.
Ebben a házban szőnek-fonnak. Ma már
csak szőnek, de igazi szőtteseket.
„Ne álljunk meg!” „Ez még egy templom?”
Bizony sok szépet látni ezen a vidéken.
Mindnek megvan a maga különlegessége. Ez
Makovec, itt a harang, ott a millenniumi
emlékmű a hat- felé szakított Magyaror-
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szágot jelképező hat kopjafával. „Azt mondtuk a biztonsági szerveknek, hogy ez a hat
erdélyi unitárius egyházkerületet jelképezi.
Azóta nem kérdezték.”
A nagyváros Sepsiszentgyörgy. Itt áll a székely múzeum mindenféle csodáival. Nem
szabad kihagyni, mint a rengeteg egyéb látnivalót és borvizet sem.
„Azért még maradhatnátok egy kicsit.” „Jó
veletek. Ne menjetek!” „Micsoda! Már
indulnunk kell haza?” „De a medve. Az még
kell nekünk!”
Igaz, hogy medve nélkül tért haza a csapat,
de egyöntetű a vélemény. „Ennek folytatódni kell.” „Mindent köszönünk!” „Hozzátok
máskor is jövünk.”
TÓTH L. PÉTER KÍSÉRŐTANÁR

Iskolai Közösségi Szolgálat az Övegesben
Te Szedd Balatonfűzfőn 2015!
Immár két éve segítünk, a Te Szedd! országos
akció keretei között környezetünk tisztántartásában. Az idei évben május 15-én a reggeli

órákban 250 lelkes diák és közel 20 pedagógus indult útnak, hogy Balatonfűzfő,
Fűzfőgyártelep utcáit, tereit, parkjait bejárja,

és az ott található szemetet összegyűjtse. Az
időjárás is kedvezett az akcióhoz, hiszen csak
az utolsó pillanatokban kezdett esni az eső.
Mindannyiunk érdeke, hogy városunk tiszta
és szép legyen. Örömmel jelentjük – néhány
helyet kivéve –, alig találtunk szemetet és
hulladékot. Jövőre is itt leszünk!
Úgy gondolom, diákjaink nemcsak feladatot
teljesítenek, hanem többségük jó szívvel és
lelkesedéssel vesz részt a munkában. Azok a
diákok, akik csak az iskolában szervezett
lehetőségeket használják ki, évente 10–15
órát tudnak teljesíteni, így az érettségi évében már csak a tanulással kell foglalkozniuk,
hiszen közösségi szolgálati óráik már az
előző években hasznos tevékenységgel teltek.
NOVÁKNÉ SZILAS SZILVIA
ISKOLAI KOORDINÁTOR
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Konferencia és kerekasztal-beszélgetés

A „TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI.
századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)
II. szakasz” kiemelt projekt 4. és 5. alprojektjeinek összegző konferenciájára 2015. április
28–29-én Budapesten került sor az

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet rendezésében. A konferencia célja volt a kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások legfontosabb eredményeinek bemutatása és
azok megvitatása. A rendezvényen megismerhetővé váltak a köznevelési rendszer
átalakulásának első átfogó tapasztalatai.
A rendezvényen ,,A köznevelés társadalmi
szerepvállalása” elnevezésű kerekasztalbeszélgetés résztvevője lehettem K. Nagy
Emese iskolavezető, Hejőkeresztúr; Szűcs
Norbert szakértői csoporttag, Tanodaplatform; Kővári László igazgató, Don Bosco
Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és
Kollégium; Kerényi Mária igazgató, Zöld

Kakas Líceum társaságában. Alföldi Zoltán
moderálása mellett az oktatás/nevelés és civil
szervezetek kapcsolatáról, Iskolai Közösségi
Szolgálatról, hátrányos helyzetű tanulók
eredményességének növeléséről, pályaorientáció kérdéseiről cseréltünk tapasztalatokat,
osztottuk meg egymással és a jelenlevő 150
fős hallgatósággal a gondolatainkat.
Kép forrása: http://www.ofi.hu/
http://www.ofi.hu/hir/tamop-311-1112012-0001-xxi-szazadi-kozoktatas-fejleszteskoordinacio-ii-szakasz-kiemelt-projekt
MÉZES JÓZSEF
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Kézműves alkotások kiállítása
A Dorogi Ipartestület 2015-ben rendezett
Kézműves alkotások kiállítására meghívást
kapott a Fűzfőfürdői Öregdiákok és
Tanárok Baráti Körének mind az öt hagyományőrző kézművese: Fenyvesi Ádámné
Varga Judit fafaragó és gyöngyfűző, Kaics
Julianna szalma-, csuhé- és vesszőfonó, Kiss
Ferenc gobelinhímző, M. Mészáros Éva amatőr festő és Varga Jánosné kézi- és gépi hímző.
A kiállítás megnyitása március 22-én volt
nagy érdeklődés mellett, sok résztvevővel. A

kiállított tárgyak sokszínűsége és művészi
kivitelezése igazi tehetségekről tanúskodott.
Leírni sem lehet azt a sok ötletes, csodálatos
alkotást, amit ott láttunk.
A kiállítás legidősebb résztvevője a 87 éves
Kiss Feri bácsi volt, 3 db gobelinképével. Őrá
mi nagyon büszkék vagyunk. A résztvevő
kiállítók emléklapot kaptak, és értékes
könyvjutalomban részesültek, így természetesen mi is. A kiállítással egy időben rendezték meg a Dorogi Ipartestület közgyűlését,

ahol újra Szűcs Györgyöt választották elnökké.
A FÖDTBK nevében dr. Makra Ernőné
köszöntötte a közgyűlést és Szűcs Györgyöt,
megköszönve azt a partnerkapcsolati segítséget, amit nyújtanak a balatonfűzfői kézművesek elismertségének növelésében.
Sok szép és értékes tapasztalattal gazdagodva
értünk haza, és készülünk az újabb kihívásra.

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

A város fotósa – a fotós városa©

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.

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

M. MÉSZÁROS ÉVA

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
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Múltunk
I. évfolyam júniusi szám
Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 716 Szo: 712
Üzletek:
Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

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

Napló, alkalmanként
szórólap terjesztésére
munkatársat keresünk
Balatonfûzfõ településre.
Érdeklõdni: 06-88/541-681
telefonszámon lehet.
SÜRGŐSEN ELADÓ!
Tobruki városrészhez közeli társasházi
lakás. Fűtés gázcirkó. Teljes berendezéssel
azonnal beköltözhető!
Irányár: 8 millió Ft
Érd.: 06-30/360-9287
Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással.
(06-30/262-2103)

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©
Ezzel a beszédes címmel alkotói pályázatot hirdet Balatonfűzfő város 15. évfordulójára a Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv közösen.
A pályázatot három kategóriában írjuk ki, az értékes díjak átadása a 2015. augusztus 20-i ünnepi sorozat keretén belül lesz.
1. Felnőtt kategória: Fotó (legalább 2 MB), vagy PowerPoint bemutató városunkról
2. Középiskolás kategória: Maximum három perces kreatív film városunkról (CD-én, vagy DVD-én), készülhet bármely technikával, zenei
aláfestéssel vagy szövegalámondással
3. Általános iskolás kategória: alkotás (rajz A4, A3-as méret, bármely technikával vagy makett) városunkról
Beküldési határidő: 2015. augusztus 10.
A beküldött pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A jeligés pályázatok mellé zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, címét, elérhetőségét
feltüntetni. Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőség, Művelődési Központ, I. emelet (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
fuzfohirlap@gmail.com
A kiírók fenntartják a jogot, az alkotások közzétételére, felhasználására.
Örökítsük meg a pillanatot, tegyük emlékezetessé városunk ünnepét! Munkára fel! Induljon az alkotás, a méltó örökség állítása!
BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE
BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ

ÖBÖL TV SZERKESZTŐSÉGE
BALÁZS GYULA ÜGYVEZETŐ

Júniusi rejtvény
A májusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Ó csermely hangú csízek,
Illatos édes ízek.
(Tóth Árpád: Áprilisi capriccio)
Könyvet nyert: Sárzó Ferenc és Kovács
Levente balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Június havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2015. június 26.
A meg fejtést nyílt levelezőlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)
Felelős kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet
Főszerkesztő: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztők: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén, Fujszné Kőnig Zsuzsa (fotók) • Külső munkatárs: Sebestyén-Tóth Orsolya

Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4.
Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISSN: 1587-2483
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,,Operakaland” – 5. felvonás
Május 12-én az Öveges József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 34
tanulója, valamint három kísérő pedagógus
immár ötödször vett részt opera-előadáson
Budapesten, a felújított Erkel Színházban.
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, aki menekülne a
pasa udvarából, ám Ozmin, a hárem felügyelője mindig útjukat állja. Mielőtt a cselekmény tragikus fordulatot venne, happy end
alakul ebben a kimondottan vicces, sok-sok
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.
A Magyar Állami Operaház valóban missziót vállalt e sorozat elindításával. Nem titkolt
céljuk volt, hogy olyan közönséget nyerjenek
meg maguknak, amely diákélete után is
opera-/színházlátogató lesz. Különösen
szimpatikus számunkra, nézők számára,

hogy a színház munkatársai minden alkalommal megszólítják az ifjú nézőket, valóban szolgálatnak tekintik munkájukat, a
humor, közvetlenség, 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

Hirdessen 2015-ben Ön is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com vagy telefonon: 06-20/925-4515

Almádi üveges
Nyitva: HP: 916, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521
Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

– 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

Az akcióról érdeklõdjön üzletünkben.
Az akció 2015. 05. 04-tõl 2015. 06. 30-ig tart!

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra

88/428-838,
06-20/388-5411
Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési
szolgáltatás!
E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu
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Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

