


2. oldal 2014. november

Balaton nyugdíjasklub – szüreti mulatság

Fotók: Béres Istvánné
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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
november havi programja

November 3. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér

November 3. 18 óra Balatonfűzfői
Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 4. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 4. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

November 4. 18 óra Gyertyás megem-
lékezés a fűzfői mártírok emlékére
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (a
Kopjafánál)

November 7. 14 óra Iskolai énekkarok
Szent Imre napi találkozója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébánia -
templom

November 8. 19 óra Szent Erzsébet napi
Jótékonysági bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 10. 17 óra Az egészséges élet titkai
– előadás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 11. 16 óra Márton-napi lámpás
felvonulás
– az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében
Helyszín: indulás 15.45-kor az Irinyi
Iskolától a Közösségi Házon át a Rom -
templomig

November 11. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 13. 17 óra Civil Fórum
– az önkormányzat és a Művelődési
Központ szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 14. 17 óra Képzőművészeti kiál-
lítás
– Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőmű-
vész képei nyomaton
,,Arany János balladái.”
Megnyitja: Veszeli Lajos festőművész
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
kiállítóterme

November 15. 15 óra A Kézműves klub
foglalkozása
– karácsonyi készülődés
Helyszín: Jókai Közszíntér
(bejárat a Zombor u. felől)

November 17. 15 óra Pedagógus nyugdíjas-
klub
– előadás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 2. fele Vállalkozók estje
– a Balatonfűzfői Vácisz Egyesület szervezé-
sében
(Szervezés alatt)

November 20. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda

November 21. 16.30 óra A városi nyugdíjas
klubok találkozója
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 24. 17 óra Előadás az egészséges
életmód jegyében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 25. 10 óra A Pegazus Színház
bábelőadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 30. 16 óra Adventi koszorú első
gyertyagyújtás
Helyszín: Tobruk, óvoda

A helyszín és időpont változtatás jogát
fenn tartjuk!

Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Hetényi Attila Miklóst, 
Juhász Dóra Rebekát, Horváth Dominik Györgyöt.

Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

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

A negyvenkilencedik hónap a városházán
Péntek dél körül kihúztam a fiókomat. A
kedvenc tollaimat, a félig teli tintásüveget,
az irattartómat betettem az aktatáskámba.
Az egyik kedves tanítványtól kapott teás-
készletet gondosan becsomagolva betettem
egy szatyorba, és kiléptem az irodából. Még

visszanéztem, nem maradt-e ott valami fon-
tos. De csak a kép a székem fölött, ami a régi
iskoláról készült. De azt ráérek később is
elvinni, ha itt az idő. Egyszer már nem vol-
tam ennyire előrelátó. 2007 nyarán, a bezárt
Jókaiban maradt személyes dolgaimat csak

nehezen tudtam elhozni, mert a sietős zár-
csere miatt keresnem kellett egy illetékest,
aki beengedett elhozni azokat. 

Aztán vasárnap este visszavittem a pakkot
úgy tíz óra felé. De a közben eltelt időben a
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város választott. Az eredmény ismert.
Támogatásukat köszönöm.  Sokan gratulál-
tak üzenetben, személyesen, telefonon.  A
hívásnaplóból 292 hívást töröltem hétfőn
este. De az íratlan szabálytól eltérően négy
hívást hiába vártam. Nem érkezett meg a
választások estéjén. Öten indultunk a pol-
gármesteri székért. Gyermekeimnek, diákja-
imnak azt tanítottam, hogy a verseny végén
illik gratulálni a győztesnek. Mosolyogva
nyújtsátok a kezeteket, mert nélkületek nem
győzhetett volna, mert ti is kellettetek
ehhez.  Egy hívás érkezett aztán hétfőn dél-
előtt, ahogy illik, igen elegánsan, s szimpati-
kusan. Gratulált a győzelemhez, s felajánlot-
ta a segítségét. De a többiek nem hívtak.
Talán, mert nem sportoltak, vagy nem
figyeltek az iskolában, vagy nem volt senki,
aki a környezetükben erre figyelmezette
volna őket. Vagy nem volt meg a számom. A
rengeteg sms közül egyet írok ide. „A segít-
ségedet és a jóságodat nem felejtik el.” S
talán még mást sem felejtettek el a választók.

Az első ciklusban együtt dolgozó volt képvi-
selőtárs, Balogi András is gratulált. Azt
mondta, hogy egy nap ünneplés, és ötször
háromszázhatvanöt nap munka. Így van, erre
szegődtünk, és így is lesz. A cikk írásakor a
megbízólevelünket már átvettük, de még az
eskütétel előtt vagyunk. Az alakuló ülésen el
fogom mondani Szőnyeg János bátyám sza-
vait, amit az első ciklusban, egy nehéz, gon-
doktól terhelt, feszült politikai helyzetben
mondott. Arra kérte a képviselő-testület tag-
jait, hogy a munkában csak egy párt, a Fűzfő
párt legyen a meghatározó. Én erre fogom
kérni az alakuló ülésen a képviselőket. 

Nem először adtam vért. Csak azért lettem
véradó közel három évtizede, mert a katona-
ságnál járt érte három nap szabadság. Alig
vártuk már mindig a véradást. De most már

az első véradást nem ez motiválja. Talán a
példakövetés, de az önzetlen segítségnyújtás
biztosan.  A legutóbbi  véradásom sokáig
emlékezetes marad.  No nem azért, mert egy
velem nem szimpatizáló választó kést kérve
mentesíteni akarta a vérellátó munkatársait a
velem való bajlódástól, s önmaga kívánta
elvégezni a beavatkozást. Ezen kérése nyilván
nem talált támogatókra az adott körben.
Sokkal inkább azért, mert egy, a második
ikszet alig túlhaladó fiatalember a szemem-
ben hős lett. Első véradó lett. Nagy ügy,
mondhatják mások, de nem az. Aki életében
félt  a tűtől, minden injekciótól, annak ez
nagy dolog. Legyőzte a félelmét, legyőzte
önmagát. Ezzel sokkal több lett, önmaga
lépett feljebb egy lépcsőfokon az önmegvaló-
sítás felé. Örülök, hogy segíthettük, sokan
vigyáztuk az első véradását. Aztán este egy
rendezvényen beszélgetve a házigazda szer-
vezet vezetője elmondta, hogy utoljára adott
ma vért, mert a kora miatt nem adhat többet.
De hála Balogh Máténak, nem csökkent a
véradók száma Szabó Lajos kiválásával.

Menetel a csapat, a FAK labdarúgóinak tel-
jesítménye még a hazai legnagyobb sportlap
érdeklődését is kiváltotta, s megszólaltatta
Horváth Ferenc edzőt, kérdezve a titkait.
Csak így tovább, hajrá FAK!!!

„Igazi indián nyarat idéző napsütésben
indult a Nyugat Mountain Bike Maraton
Kupa utolsó, balatonfűzfői fordulója. A
Kupa harmadik, befejező versenyére össze-
sen 337-en neveztek. Tűző napsütésben,
emelkedett szurkolói hangulat közepette
gyűlt egybe a Nyugat Mountain Bike
Maraton Kupa versenyzői hada. A pálya vál-
tozatos, technikás volt, az akkurátus jelölés-
nek hála pedig eltévedni sem lehetett rajta”
– nyilatkozták a résztvevők. A High5 start-
kapuja előtt ennek megfelelően 32 fős

tömeg várakozott 10.30-kor, hogy nekivág-
hasson a hosszútáv 90 km-ének. A középtáv
10.45-kor startolt, a rövidtávon induló 190
sportoló pedig tizenegykor szakította át a
startszalagot. A leglelkesebb szurkolást ezút-
tal is a gyermekversenyek hozták, szülők és
nagyszülők hada rikoltozott, éljenzett, tap-
solt a startnál, a célnál és a pálya egyéb, meg-
közelíthető részein. A futóbringás apróságo-
kat igazi akadályversenyző anyukák lelkesí-
tették, akik a többi néző legnagyobb derülé-
sére hol előre, hol hátrafelé szaladva igyekez-
tek irányt mutatni a fiatalabb versenyzők-
nek.  A célnál valamennyi kis bringást okle-
véllel várták, ami úgy tűnt, megadta a kellő
sikerélményt és lendületet a jövő évi neve-
zéshez.

A rövidtáv első befutója valamivel dél után
érkezett a célba. Hattyár Dániel  1 óra 9 perc
kerekezés után Palumby Zsomborral majd-
nem egyszerre viharzott át a High5 kapuja
alatt. A 30 km-es rövidtáv abszolút győzte-
seként Dániel elmondta, nagyon élvezte a
versenyt, és igazi ajándék volt a húsz fok
feletti időjárás is – idéztem a tudósításból.
Ez a futam már a második volt a városunk-
ban. A tavalyihoz képest lényegesen nőtt a
versenyzők, kísérők száma, s sokan nemcsak
erre az egy napra érkeztek, családostól keres-
tek szállást a városban. 

A következő héten a horgász világbajnokság
szervezőivel tárgyalok, s szeretném, ha a
Balaton-partunk is bekapcsolódhatna ebbe
a versenybe minél több helyszínnel.
Remélem, áprilisban már itt helyben szur-
kolhatunk a versenyzőknek.

A legközelebbi KT-KÁVÉ:  2014. november
20. 17 óra, Tobruk, óvoda.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Alapítványi hírek
Az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratóriumában változás történt.

Az új elnök Kovács–Kozári Magdolna lett. A régi tagok közül Veisz László maradt az újjá alakult kuratóriumban is.
Új tagként Gibicsárné Orgován Erzsébetet választották meg. Október 15-én megtörtént az átadás-átvétel. Ezentúl az alapítványhoz
benyújtott kérelmekkel ők foglalkoznak. Kérem, hogy a munkájukhoz szükséges támogatásokkal a jövőben is segítsék a kuratórium

működését. Az adófelajánlásokon kívül is bármilyen csekély összegű támogatást szívesen fogad az alapítvány.
Az eddigi tagok, Széll Erika, Tarró Károly, Pogátsa József és Veisz László munkáját ezúton is megköszönöm. 

KOSÁR ENDRÉNÉ

VOLT KURATÓRIUMI ELNÖK
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Tájékoztató a 2014. évi települési polgármesterek és képviselők választásáról

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. október 12-én lezajlott települési polgármesterek és önkormányzati képviselők választása sikeresen és
problémamentesen zajlott le városunkban. A szavazások a jogszabályoknak megfelelően, rendben folytak, amelynek előfeltétele volt az állam-
polgárok és a helyi választási szervek fegyelmezett, jogszabálykövető magatartása.
Ezt ezúton is köszönöm! Egyúttal az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a választások balatonfűzfői eredményéről.

dr. Takács László jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Balatonfűzfőn a választásra jogosultak száma 3821 fő volt, amelyből 1872 fő jelent meg a választásokon. Ez 49%-os részvételi arányt jelent. A
választás mind a polgármester, mind az önkormányzati képviselők választása esetén eredményes volt.
A településen a megválasztható képviselők száma 6 fő.

1. Polgármester választás

A polgármester választás összesített eredménye a szavazólapon feltüntetett sorrendben, kiemelve a polgármesterré választott jelöltet:

Ennek alapján Marton Béla független jelöltet választották Balatonfűzfő polgármesterévé.

A polgármester választás eredménye szavazókörönként:

2. Önkormányzati képviselők választása

Az önkormányzati képviselők választásának eredménye a szavazólapon feltüntetett sorrendben:

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
1 Gyöngyösi Miklós Független jelölt 48 2,62
2 Kiss Zsuzsanna Független jelölt 492 26,84
3 Keil Norbert Független jelölt 101 5,51
4 Marton Béla Független jelölt 845 46,1
5 Szanyi Szilvia Független jelölt 347 18,93

Sorszám A jelölt neve Jelölő
szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat

1. szk.
( József Attila u.
13. (Közösségi

Ház)

2. szk.
Jókai u. 19–21.
(Volt általános

iskola)

3. szk.
Irinyi János u. 2.

(Általános Iskola)

4. szk.
Bugyogó Forrás

u.12. (Művelődési
Ház)

5. szk.
Radnóti u. 26.

(Cseberei Óvoda)

1 Gyöngyösi Miklós Független jelölt 9 4 6 20 9
2 Kiss Zsuzsanna Független jelölt 86 100 90 120 96
3 Keil Norbert Független jelölt 14 31 32 12 12
4 Marton Béla Független jelölt 223 174 149 132 167
5 Szanyi Szilvia Független jelölt 89 52 60 71 75

Sorszám A jelölt neve Jelölő
szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat

1. szk. ( József
Attila u. 13.
(Közösségi

Ház)

2. szk. Jókai
u. 19–21.

(Volt általá-
nos iskola)

3. szk. Irinyi
János u. 2.
(Általános

Iskola)

4. szk.
Bugyogó

Forrás u.12.
(Művelődési

Ház)

5. szk.
Radnóti u.

26. (Cseberei
Óvoda)

Összesen

1 Jenei István Független jelölt 63 48 63 119 113 406 

2 Gorza István Független jelölt 68 55 54 35 156 368 

3 Kontics Monika Független jelölt 115 91 121 93 95 515 
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Kedves Balatonfűzfőiek!
Ezúton szeretném megköszönni azok bizalmát, akik szavazataikkal megtiszteltek!

Külön köszönöm a családom türelmét, a barátaim, támogatóim segítségét! Sokaknak tartozom hálával. A férjemnek, aki támogatott és
megoldotta a ,,háttérmunkát". Az édesanyámnak és a húgomnak, akik kiálltak mellettem. A lányomnak, aki Angliából drukkolt.

A csapatomnak, akikkel összefogva végigcsináltuk a kampányt és számomra érthetetlen módon mégsem kaptak esélyt, hogy megmutat -
hassák, hogy ők hogyan képviselnék ezt a települést. Azoknak az embernek, akik változást akartak és a kampányunkban részt vettek,

támogattak, segítettek, kitartottak mellettünk. Sajnálom, hogy sok értékes jelölt kimaradt a megmérettetés alól!
Remélem, hogy a település jól döntött, és az új polgármester minden ígéretét betartja, lesz parti sétány, sportcsarnok, bevásárlóközpont,

városközpont, fejlődő turizmus, Tobrukban nagyobb nyugdíjasklub és nem lesznek összevonva az óvodák!
Legyen sikeres Balatonfűzfő, mert az adottságai megvannak hozzá!

SZANYI SZILVIA

3. A szavazás alapján a képviselő-testület összetétele

Sorszám A jelölt neve Jelölő
szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat

1. szk. ( József
Attila u. 13.
(Közösségi

Ház)

2. szk. Jókai
u. 19–21.

(Volt általá-
nos iskola)

3. szk. Irinyi
János u. 2.
(Általános

Iskola)

4. szk.
Bugyogó

Forrás u.12.
(Művelődési

5. szk.
Radnóti u.

26. (Cseberei
Óvoda)

Összesen

4 Bíró Katalin Ibolya Független jelölt 42 55 45 66 53 261 
5 Marton Béla Független jelölt 206 170 127 118 150 771 
6 Horváth István Független jelölt 14 18 35 18 12 97 
7 Balogh Tibor Független jelölt 30 21 20 24 36 131 
8 Illés Susan Független jelölt 76 78 91 110 82 437 
9 Ujváry Evelin Független jelölt 48 64 30 19 19 180 

10 Váróczi Kálmánné Független jelölt 113 70 25 44 44 296 
11 Erdősi Gábor Független jelölt 110 100 112 120 74 516 
12 Csomai Attila Független jelölt 35 44 82 89 20 270 
13 Benczéné Jánka Anikó Független jelölt 68 53 32 32 35 220 
14 Keil Norbert Független jelölt 41 74 74 61 26 276 
15 Fujszné Kőnig Zsuzsanna Független jelölt 53 59 44 67 63 286 
16 Lajkó Frigyes Károly FIDESZ-KDNP 173 159 112 150 129 723 
17 Györffy Gyula Független jelölt 34 22 39 55 37 187 
18 dr. Varjú Lajos Független jelölt 158 106 74 71 75 484 
19 Batyki Árpád István Független jelölt 12 28 20 6 7 73 
20 Gyurkovics Ágnes Független jelölt 60 42 63 69 134 368 

21 Szombathelyiné Bognár
Edit Független jelölt 33 11 15 19 96 174 

22 Oláh Miklós Független jelölt 58 71 48 57 62 296 
23 Szanyi Szilvia Független jelölt 220 132 142 162 144 800 
24 Kovács András Független jelölt 33 60 19 12 9 133 
25 Szlivka Sándor Független jelölt 93 69 70 61 97 390 
26 Gyöngyösi Miklós Független jelölt 19 15 28 61 11 134 
27 Mézes József Független jelölt 107 100 68 73 52 400 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Erdősi Gábor Független jelölt

Illés Susan Független jelölt
Kontics Monika Független jelölt

Lajkó Frigyes Károly FIDESZ-KDNP
Szanyi Szilvia Független jelölt

dr. Varjú Lajos Független jelölt
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Gyújtsunk gyertyát
Halottak napjára csak néhány gondolat: a vesz-
teség, az űr, a hiány, a cselekedet, a mosoly, a
szerettünk, az ismerősünk, a temető, a csend, a
gyertyák, a virágok, az eltűnő fények.
Mindenkinek hiányzik valaki, aki már az égben
ünnepel. Nekik, nekünk szól ez a dal: 

„A gyertya szépen lángol,
Nem fújja már a bántó szél.

A viasztest elolvadt,
Valahol új életre kél.
A föld már elengedte,
Az égen egy csillag ragyog.

Szelíden kérik Őt,
S Ő játszik egy égi dallamot.

Eggyé forrt kéz a húrral,
És már egy új ütembe kezd.
Lassúbb és csöndesen szól,
Úgy üzeni: megérkezett.

Lelkünkből szól ez a dal.
Örökre velünk maradsz, 
Őrizzük mosolyodat.”

(Edda: Lelkünkből)

Kedves Ismerős és Ismeretlen! Barátom!  
,,Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, gon-
dolj most arra, ki fentről vigyáz rád. A halál-
lal a létnek nem szakad vége, emlékezz Rá, s
veled marad örökre. Emlékezzünk rájuk, őriz-
gessük szívünkben létüket!”

„Mindazokért, kiket nem láttunk már
régen...
... mindazokért egy-egy gyertya ég jen!”
(Demjén Ferenc: Gyertyák)

HORVÁTH IRÉN

Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!
Balatonfűzfő város önkormányzata a bala-
tonfűzfői Balaton nyugdíjasklub és a
Városgondnokság együttműködésével
2014. szeptember 15-én BM pályázatot
nyújtott be az „Itthon vagy! Magyar -
ország, szeretlek!” programsorozat bala-
tonfűzfői programjaira, amelynek eredmé-
nyeként 325 000 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást nyert a Belügy -
minisztérium „Itthon vagy! Magyar or -
szág, szeretlek!” programsorozat támo -
gatására kiírt pályázatán. Ezzel Balaton -
fűzfő város önkormányzata második alka-
lommal csatlakozott a 2013-ban hagyo-
mányteremtő szándékkal életre hívott prog-
ramsorozathoz az alábbi programokkal.
2014. szeptember 27-én rendeztük meg a
balatonfűzfői Balaton nyugdíjasklub szerve-

zésében a hagyományos szüreti vigadalom
rendezvényt a fűzfőfürdői Közösségi
Házban. A Balaton Dalkör műsorát a
Nosztalgia Tánccsoport néptánc előadása
követte. Az este további részében Varga
József nóta- és dalénekes gondoskodott a
jókedvről, majd Csomai Zoltán tánczenei és
operett előadását láthatta és hallhatta a
nagyérdemű. Volt vacsora, zene és tánc.

A rendezvény záróakkordjaként a Közösségi
Házzal szembeni parkolóban pontban este
fél kilenckor a többi csatlakozott település-
sel egy időben lobbant fel a Szent Mihály
napi tűz – jelezve összetartozásunkat.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Meghívó
,,Álom, álom, édes álom…” 

című táncgálánkra szeretettel meghívunk minden érdeklődőt 
2014. december 11-én 17 órára a Művelődési Központ színháztermébe.

FŰZFŐ TÁNCOSAI
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A felújított „Kistenisz” pálya ünnepélyes átadása
2014. október 8-án ünnepélyesen átadták a „Balatonfűzfő sport- és
ifjúságturisztikai fejlesztése” című projekt keretében a
Fűzfőgyártelepen megvalósult multifunkcionális sportpályát. A
helyiek által „Kistenisz” pályának nevezett bitumenes pálya modern
gumiborítást kapott és multifunkcionális sportpályaként (kosárlab-
da, kézilabda, röplabda és tenisz) funkcionál, kiegészítve a Városi
Stadion nyújtotta lehetőségeket. A palánktartó acélszerkezet helyett
egy mobil állványt szereztünk be, valamint tenisz- és röplabdahálót
és kézilabda kapukat. A kerítés a meglévő oszlopok felújításával, rész-
beni pótlásával lett megépítve. A pálya déli oldalán egy asztalt
padokkal és egy hulladékgyűjtőt helyeztünk el.

Balatonfűzfő város fejlesztésének kiemelt iránya a sport- és ifjúságtu-
risztikai fejlesztés, az ilyen típusú projektek megvalósítása. Az elmúlt
években több ilyen beruházás is megvalósult, illetve előkészítés alatt
áll (csillagvizsgáló, ifjúsági szálláshely, strandfejlesztés, kerékpárút,
parti sétány).
Jelen projekt a közterületek vonzóbbá tételére irányult oly módon,
hogy az mind a helyi igényeknek megfeleljen, mind az ide látogató
turisták kényelmét, a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják.

A fejlesztés keretében gondot fordítottak arra, hogy Balatonfűzfő
mindhárom településrészén valósuljon meg fejlesztés. A „Kistenisz”
pálya mellett így további három helyszínen valósult meg sport- és
ifjúságturisztikai fejlesztés.

Tobruk városrészben a Kölcsey Ferenc utcában játszótér kialakítá-
sára került sor, ahol három játszótéri eszközt, asztalt, padokat és sze-
meteseket helyeztek el. A játszótér területét 85 cm magas fakerítéssel
határolták, három helyen kiskapukkal megnyitva.

Szintén Tobruk városrészben a Radnóti utca végén megtisztított
területen, a Bringakörút közelében fitnesz parkot, kerékpáros
pihenőpontot alakítottak ki, ahova asztalt, padokat, szemetest és

négy szabadtéri fitnesz eszközt helyeztek ki. A pihenőpont utcai
vonalát 85 cm magas fakerítéssel határolták. A parkban füvesítés és
növényültetés is történt.

Balatonfűzfő Fűzfőfürdő városrészén, a Millennium Parkban bőví-
tették a meglévő játszóteret, ahova asztal, padok, szemetesek és
három játszótéri eszköz lett telepítve. A játszótér területét 85 cm
magas fakerítéssel határolták, két helyen kiskapukkal megnyitva.

A projektet a Balatonfűzfőért Alapítvány 29 985 359 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásból valósította meg a Darányi
Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2013. évi
LEADER pályázata keretében, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület LEADER HACS által meghirdetett 2. számú
intézkedéshez kapcsolódóan.

Az átadó ünnepségen köszöntő beszédet mondott Marton Béla pol-
gármester, Kontics Monika, a BBKKKE munkaszervezet vezetője és
Gyurkovics Ágnes, a Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke. Beszédükben elmondták, hogy a pályázat keretében megvalósuló
fejlesztés eredményeként a város mindhárom városrészében eddig
nem használt, elhanyagolt területek kerültek újra a település „vérke-
ringésébe”. A fejlesztésnek köszönhetően minden korosztály számára
elérhetővé és biztosítottá válik használatuk. Az elkészült multifunk-
cionális sportpálya, a szabadtéri fitnesz park és a játszóterek biztosít-
ják a helybeliek és a városba látogató turisták szabadidejének hasznos
és közösségteremtő eltöltését.
A projektben résztvevők elismerést vehettek át Marton Béla polgár-
mestertől. Az ünnepséget a Szivárvány óvoda fűzfőgyártelepi óvodá-
sainak műsora színesítette. A projektzáró esemény ünnepélyes
szalag átvágással zárult.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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„Itt van az ősz, itt van újra…”
Már „a vénasszonyok” nyarának is vége, egyre
többször ködösek a reggelek, nedvesek a köz-
utak, járdák. Nyakunkon az óraátállítás, ami
megint csak a rövid nappalokat jelenti. Így
ismét eljött az ideje a megváltozott közleke-
dési feltételekre történő figyelemfelhívásnak.
A jó látás és láthatóság, mint baleset-meg-
előzési feltétel, nemcsak a gépjárművekre,
hanem minden közlekedőre, a gyalo-
gosokra és kerékpárosokra is vonatkozik! 
A KRESZ által előírt gyalogos és
kerékpáros láthatósági felszerelések,
kiegészítők komoly sérülésekkel járó balese-
tek megelőzését szolgálják, ezért – ugyan
csak külterületen kötelező – tanácsos azokat
lakott területen belül is viselni este, éjszaka,
rossz látási viszonyok között.
A téli közlekedésre való felkészülés elsősor-
ban a gépjárművekkel közlekedőket érinti. A
műszaki állapot felülvizsgálata mellett las-
san itt az ideje a gumicserének. A fagyos,
jeges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári
gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással
rendelkezik, így használata veszélyes lehet.
A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették
ki, hogy alacsony hőmérsékleten is rugalmas
marad, megnő a tapadási értéke, és rövidebb
lesz vele a fékút is.

A látási körülmények romlása szükségessé
teszi a gépjárművek világítóberendezé-
seinek gyakoribb, hosszabb ideig történő
használatát, ezért is nagyon fontos, hogy
azok megfelelően működjenek. A fényszó-
rókat és a többi lámpát gyakrabban kell
tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb út- és
látásviszonyok miatt nagyobb követési
távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így
kisebb a balesetek bekövetkeztének kocká-
zata, és rossz manőverezés esetén a hibák
könnyebben korrigálhatók. 
A sérüléssel járó balesetek közel egyharma-
dát az útviszonyoknak nem meg felelően
megválasztott sebesség okozza. Nem a traffi-
pax által mért sebesség túllépésre gondolok,
hanem az úgynevezett relatív sebességre,
amely az út- és látásviszonyoktól, a vezető
gyakorlottságától, a forgalmi helyzettől függ. 
A téli felkészülés nemcsak a közlekedés rész-
vevőire vonatkozik, hanem mindnyájunkra.
A tüzelő és tárolható termények beszerzésé-
nek napjait éljük.
Találkozunk krumpli, káposzta, gyümölcs és
más termények árusítóival, ugyanakkor gya-
koribb a téli tüzelőt, tűzifát ajánlók megjele-
nése is. Ha vásárlási szándéka van, inkább a
már ismert eladókat, forgalmazókat keresse. 

Az újságokból, internetről választott
ismeretlen, csak mobiltelefonon utolérhető
személyek körében fordul elő gyakran, hogy
nem a kialkudott, hanem nedves vagy jóval
kevesebb fát szállítanak, esetleg a kifizetett
előlegre nem is szállítanak semmit.
A termény, a fa felvásárlók, eladók, a házalók
köréből kerülhetnek ki a terepszemlét tartó
bűnözők, akik időseket, értékes dolgokat
őrző vagy szállásnak használható lakatlan
nyaralókat keresgélve járják a környéket. 
Kérjék számon a látszólag céltalanul nézelődő,
sétálgató idegenektől, mit keresnek az utcában,
és azonnal értesítsék a rendőrséget!

Ha már fűtésre készülünk:
• Legyen elegendő tüzelőanyag a háznál, ne

alkohollal tartsuk melegen magunkat,
mert az bágyadtsághoz, csökkenő fizikai
teljesítő képességhez, így könnyen kihűlés-
hez vezethet.

• Ellenőriztessük a fűtésre használt – külö-
nösen a gázzal működő – eszközök
állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a
tragédiát elkerülhessük.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Fix, hosszú távú munkalehetőség
A Veszprém megyei központú Man at Work
Kft. 1998-as megalakulása óta elkötelezett a
térség munkaerő-piaci helyzetének javítása
mellett azáltal, hogy elősegíti az álláskere-
sők, valamint a Veszprémben és környékén
működő munkaadók sikeres egymásra talá-
lását. Tevékenységünk során olyan termelő
vállalatokkal alakítottunk ki stabil kapcsola-
tokat, amelyek az általunk toborzott mun-
katársakat – folyamatos fejlődésüknek
köszönhetően – hosszú távon kívánják
alkalmazni. Az elmúlt másfél évtizedben
folyamatosan bővülve immáron elmondhat-
juk, hogy az észak-nyugat Dunántúlon
működő partnereinknél jelenleg is több,
mint 1300 munkatársunk dolgozik.
Veszprémi, folyamatosan fejlődő és bővülő
autóipari beszállító, elektronikai és gázipari
alkatrészeket gyártó partnereink részére az
alábbi munkakörökbe keresünk hosszú távra
munkatársakat:
• gyártósori összeszerelő
• raktáros-targoncás

• lakatos, marós, esztergályos, CNC gépke-
zelő, műanyag fröccsöntő

Elvárások a gyártósori összeszerelő munka-
körben:
• legalább általános iskolai végzettség
• pontos, precíz, önálló munkavégzés
• megbízhatóság, terhelhetőség
• monotonitás tűrés
• folyamatos és három műszakos munka-

rend vállalása

Elvárások a raktáros-targoncás, és a szakmun-
kás végzettséget igénylő munkakörökben:
• targoncavezető OKJ-s szakmai képesítés
• lakatos
• hegesztő
• marós
• esztergályos
• CNC gépkezelő
• műanyag fröccsöntő végzettség

Amit kínálunk:

• hosszú távú munkalehetőség (megbízónk
1 éven belül saját állományba veszi az új
munkatársakat)

• kiemelt bérpótlékok
• 8–12 000 Ft-os étkezési támogatás
• cafeteria (Szép kártya, egészségpénztár,

önkéntes nyugdíjpénztár)
• gyermekek iskolakezdési támogatása
• 13. havi bér
• 100%-os munkába járási támogatás
• kulturált, európai színvonalú, tiszta mun-

kakörnyezet

Bővebb tájékoztatás és regisztráció:
Man at Work Kft.
Ügyfélszolgálat: Veszprém, Ady E. u. 3.
(hétfőtől péntekig: 8–16 óráig)
Tel.: 88/400-453, 20/929-2430
www.manatwork.hu 
Regisztrációs szám: 3440/2001 munkaerő-
kölcsönzés

JÁGER LÁSZLÓ
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A Kulturális Örökség Napjairól
A Fűzfőfürdői Öregdiá-
kok és Tanárok Baráti Köre
(FÖDTBK) 2010-től
immár ötödik alkalommal
rendezi meg a szeptember

3. hétvégéjén a Kulturális Örökség Napjait
(KÖN), bemutatva természeti-, épített- és
szellemi kulturális örökségeit. A KÖN 2014.
szeptember 20–21-i ünnepségsorozat szín-
helye a Klebelsberg-iskola, épített és szellemi
örökségünk, gazdag programmal várta a
látogatókat. A kétnapos rendezvény lebo-
nyolítója dr. Makra Ernő nyá. honvéd mér-
nök-alezredes, a FÖDTBK pártoló tagja
volt, az elnökasszony sajnálatos betegsége
miatt. Megnyitójában felhívta a figyelmet gr.
Klebelsberg Kunó és a Forsterek azon szere-
pére, amit a műemlékvédelem, valamint a
település, benne iskolánk megteremtése
érdekében tettek. Jelezte, hogy a 7 paravá-
non elhelyezett új tablók, fényképek repre-
zentálják a két nap alapinformációit.  
Szombaton 10 órától tudományos ülést tar-
tottunk dr. Tölgyesi Józsefnek, a székesfehér-
vári Kodolányi Főiskola tanárának, a MTA
VEAB Neveléstörténeti Bizottság titkárának,
a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
elnökségi tagjának, a Neveléstörténet c.
folyóirat főszerkesztőjének elnökletével. Az
emlékülés fő témája Ybl Miklós születésének
200. évfordulója. Élettörténetéről, alkotásai-
ról személyesen én – M. Mészáros Éva – tar-

tottam előadást. Hangsúlyozva, hogy a 19.
század legnagyobb magyar építésze, akinek
művei az embert szolgálják, munkássága
nemzeti kincsünk, a historizmus európai
jelentőségű képviselője. Korai stílusát a
romantika jellemezte – román elemekkel –,
később a neoreneszánsz vált stílusa jellemző-
jévé. Sokat foglalkoztatott nagy hatású
művész volt, akit életében elismertek. Számos
alkotása közül fő művének a Magyar Állami
Operaház épülete számít.
A bicentenárium másik fontos személyéről
Ganz Ábrahám vasöntőről Szűcs György, az
Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi
Ipartestület elnöke emlékezett meg, aki a
fémipar szerepét emelte ki az építészetben, a
Magyar Építészet Évében. Előadása rendkí-
vül érdekes volt, az általa bemutatott képek
bizonyították, hogy milyen „csodák” szület-
hetnek a fémekből és a fémekkel.
Az I. világháború centenáriumára, tragikus ese-
ményeire Kalas Károly öregdiák társam emlé-
kezett, s felhívta a figyelmet a világháborús
emlékművekre, mint épített örökségekre is. 
A második napon megtekinthettük Fűzfő
régi épületeit, kulturális örökségeinket. A
régi és új fotókon is összevethettük a múltat
és a jelent. Szomorú, hogy néhány régi épü-
letünk már enyészetté vált. Kár veszni hagy-
ni őket! Jó volt visszaemlékezni a múltra és
felidézni, hogy hány helyen is jártunk isko-
lába. A mai gyerekek már egészen más

körülmények között tanulhatnak. A jelen
fotóit Fekete István, baráti körünk pártoló
tagja készítette és mutatta be.
A kétnapos rendezvény kísérő programja a
FÖDTBK Kézműves kiállítása volt, ami szom-
baton 10 órától vasárnap 18 óráig egyben kere-
tet is adott a Kulturális Örökség Napjai 2014.
évi,  ötödik fűzfőfürdői rendezvényének. 
Szűcs György, aki 2011-től védnökünk is, a
kézműiparról, a művészi kézművességről,
annak fontosságáról szóló előadásával nyitotta
meg a kiállítást, név szerint is köszöntve a kiál-
lítókat, akik valamennyien a nyári AMKA
országos kiállításon oklevelet szereztek. A
kézműves kiállítás az idén élőmunka bemuta-
tóval kezdődött. Németh László esztergomi
gyapjúfeldolgozó, a Dorogi Ipartestület tagja
bemutatóval egybekötött előadása során meg-
ismerhettük a gyapjú kézi feldolgozását. 
A kézműves kiállítás fő szervezői és kiállítói:

– Fenyvesiné Varga Judit  fafaragó és gyöngyfűző,
– Kaics Julianna szalma-, csuhé- és vesszőfonó, 
– KissFerenc gobelinhímző,
– M. Mészáros Éva a. festő,
– Varga Jánosné kézi- és gépi hímző 

A kiállítás és a rendezvénysorozat színes és
sokrétű volt, melyről sok dicsérő visszajelzés
érkezett.

M. MÉSZÁROS ÉVA

Országos Könyvtári Napok
Könyvtárunk az idén is csatlakozott az
Országos Könyvtári Napok programsoroza-
tához, melyet ezúttal is a Nemzeti Kulturális
Alap támogatott. 
Az októberi napok egyik fő célkitűzése az
volt, hogy megmutassuk, hogy milyen sokfé-
le kulturális lehetőség rejlik a könyvtári talál-
kozásokban. 
Október 15-én Gerendás Lajos, a Helyi
Értéktár Bizottság tagja „Múltunkban a
jövőnk” címmel tartott előadást a település
értékeiről. Másnap családi kézműves játszó-
házba vártuk az érdeklődőket, kicsiket és
nagyokat egyaránt, ahol Adél néni (Zsapka
Jánosné népi iparművész) segítségével az
ügyes kezű gyerekek gyöngyökből állatos
kulcstartókat, ékszereket készítettek. 
Október 17-én délelőtt Tölgyes Beáta védőnő
az egészséges életmódra nevelés fontosságára

hívta fel a figyelmet. Következő vendégünk
Reider József optikus volt, aki a látásról, a szem-
betegségek megelőzéséről tartott előadást. A
látszerész szakember a rendszeres évenkénti
látásvizsgálaton való részvétel fontosságát
hangsúlyozta, ami nemcsak a látásproblémák
és a szembetegségek diagnosztizálása miatt
fontos, hanem segítségével egyéb betegségek,
mint például a cukorbetegség vagy a magas
vérnyomás jelei is korábban felismerhetők. Ezt
követően a közönség szemészeti szűrővizsgála-
ton vehetett részt. A várakozás percei Reider
úr jóvoltából kávé, ásványvíz, pogácsa fogyasz-
tása mellett, baráti beszélgetéssel teltek el.
Reméljük, hogy akik ellátogattak programja-
inkra, jól érezték magukat, és a jövőben
rendszeres látogatóink lesznek!

KISS IRÉN
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„Közös kincsünk a gyermek”
Az Országos Könyvtári Napok keretében
2014. október 17-én a Városi Könyvtárban
„Közös kincsünk a gyermek” címen tartot-
tam előadást. Több oldalról is meg lehet
közelíteni ezt a témát, én a környezet -
tudatos életmódra való törekvést emeltem
ki, hiszen a környezetvédelem fontossága az
élhető környezet végességének felismerésén
alapszik. Gyermekeinknek, a jövő nemzedé-
kének ezt az élhető környezetet kell biztosí-
tanunk.

A téma érintette a hulladékproblémát, az
egyre fogyó édesvízkészletet, az energiafel-
használást, az élelmiszerproblémát és a ház-
tartásokban történő vegyszerhasználatot. 

Általános tippekre igyekeztem rámutatni: 
– hogyan csökkentsük a hulladékot, 
– tudatos vásárlás, tudatos fogyasztás,
– energiahatékonyság,
– tudatos vízfogyasztás, vízgazdálkodás,
– vegyszerhasználat.

Az ember saját érdekében sajnos még min-
dig sok helyen beleavatkozik a természet
működésébe. De vigyáznunk kell, mert mi is
a természet részei vagyunk, ne zavarjuk meg
túlságosan.

„Ha kíváncsi vagy a múltadra,
nézd meg a jelen körülményeidet.

Ha kíváncsi vagy a jövődre,
nézd meg a jelen cselekedeteidet.”

TÖLGYES BEÁTA TERÜLETI VÉDŐNŐ

V. Újszülöttek köszöntése
Hagyományosan, immáron ötödik alkalom-
mal rendezte meg a Balatonfűzfői
Vállalkozások és Civil Szerveződések
Egyesülete az „Újszülöttek köszöntése” ren-
dezvényét. A programra 15 kisebb, nagyobb
baba érkezett anyukával, apukával, és volt
olyan, akit a nagymama is elkísért. A
Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont nagytermében idén is telt
ház volt. Kontics Ferencné, az egyesület elnö-
ke köszöntötte a vendégeket és elmondta,
hogy a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesülete

azért alakult, hogy a magánszemélyeket és a
különböző civil szervezeteket egyaránt
támogassa, valamint a város közösségét erő-
sítse programokkal, fórumokkal; ez a ren-
dezvény is ezért jött létre. Ezt követően
átadta a szót a város polgármesterének,
Marton Bélának, aki hangsúlyozta, hogy a
legfontosabb dolog a világon gyermekeink
szeretete, s a velük eltöltött idő pótolhatat-
lan. Gyöngyi óvó néni vezetésével a
Gyártelepi Szivárvány óvoda négy nagycso-
portosa verssel köszöntötte az apróságokat.
Ezt követően egy kis szerény meglepetéssel
ajándékoztuk meg újszülötteinket és az
édesanyákat.  Minden anyuka egy szál virá -
got és egy emléklapot, valamint Pintér
István, egyesületünk elnökségi tagja által
készített gravírozott lakatot kapott. Ezeket a
névvel és születési évvel ellátott lakatokat
reményeink szerint felhelyezik majd a
Csillag vizsgáló lakatfájára, és pár év múlva,
amikor már olvasni fognak, ellátogatva hoz-
zánk, örömmel keresik majd a saját kis névre
szóló lakatkáikat.

A rendezvény természetesen nem jöhetett
volna létre a „mi” drága védőnőnk, Tölgyes
Beáta segítsége nélkül, akinek ezúton is
köszönjük a szervezői munkát.
Öröm volt megtapasztalni, hogy ilyen sok
fiatal szülő él itt, és gyönyörű városunkba
tervezik az életüket gyermekeikkel. 
Ennél csak az volna nagyobb boldogság, ha
a már itt élő fiatal és középkorosztály is aktí-
van részt venne a közösségi életben.
Remélem, az ilyen rendezvények is segítenek
abban, hogy jobban megismerjük egymást
és nyitottabbak legyünk.

Ezúton is kívánok jó egészséget drága újszülöt-
teinknek, valamint szüleiknek, családtag jaik-
nak!

KIRÁLY ANITA

BALATON CSILLAGVIZSGÁLÓ LEADER
KULTÚRKÖZPONT

KULTURÁLIS MENEDZSER

Szivárvány nap
Immár hagyománnyá válik, hogy minden év októberében bemutat-
koznak városunk óvodásai a Művelődési Központban.
Az idei Szivárvány napon is bemutatták produkcióikat a kis óvodá-
sok. Színes, ötletes műsoruk az óvó nénik odaadó, áldozatos munká-
ját dicsérik.
Ének, tánc, balatoni kavalkád, mesejátékok váltották egymást a szín-
padon. A nézőközönség – szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök –
fergeteges tapssal jutalmazták az előadást.
Köszönet az Árpád utcai, a Radnóti utcai, a gyártelepi és a papkeszi
tagóvoda gyermekeinek és felkészítőiknek az élvezetes műsorért.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Október hónapnak számos elnevezése van a népi hagyományban, hívták Mindszent vagy Magvető havának is. Idén azonban egy másik fontos
eseményt kötöttünk a tizedik hónaphoz, mégpedig az önkormányzati választásokat. Őszintén bízunk abban, hogy mivel a jelenlegi Testület
tagjai kampányuk során nagy hangsúlyt fektettek a turizmus fejlesztésére, így ezért a célért együtt tudunk dolgozni a jövőben is.
Egyesületünknek számos terve van a 2015-ös évre is, lássunk ezek közül néhányat:
– új, korszerű és vendégeink fogadására teljes körűen alkalmas turisz tikai iroda kialakítása, ennek tervezése már folyamatban van,
– pályázat benyújtása annak érdekében, hogy megvalósíthassuk a „Karnyújtásnyi Balaton” nagyszabású akcióját kiegészítve egy olyan országos

hírű rendezvénnyel, mely egyúttal felhívja a figyelmet a fogyatékkal élők mindennapi problémáira,
– továbbra is változatlan feltételekkel szeretnénk működtetni a Fűzfő kártya rendszert, némileg korszerűsítve azt. Terveink között szerepel a

digitális kártyarendszer bevezetése, mely sokkal átláthatóbbá, mérhetőbbé tenné a kártya felhasználását, szállásadói oldalról pedig lényege-
sen megkönnyítené a nyilvántartások vezetését, visszatérő vendégek esetén pedig a kártyák kitöltését,

– természetesen továbbra is szeretnénk biztosítani civil tagjaink számára a rajtunk keresztül történő pályázást,
– továbbra is aktívan fogunk szerepet vállalni a Balaton és az ország turizmusának alakításában a Turizmus regionális szövetségeiben való tagságon keresztül.

Természetesen a terveink kovácsolását megelőzte egy értékelés, mely minden évben terítékre kerül az év ezen szakaszában. A Fűzfő kártyák
kiértékelése megtörtént, az alábbi számok remekül mutatják a rend szer fejlődését (minden itt feltüntetett adat a kártyákra vonatkozik):

Turisztikai rovat

Vendégéjszakák alakulása (Fűzfő kártyán regisztrált
éjszakák)
Vendégéjszakák száma 2009 3380
Vendégéjszakák száma 2010 4051
Vendégéjszakák száma 2011 4873
Vendégéjszakák száma 2012 6195
Vendégéjszakák száma 2013 6797
Vendégéjszakák száma 2014 7957

Vendégek számának növekedése
Vendégek száma 2009 780
Vendégek száma 2010 997
Vendégek száma 2011 1058
Vendégek száma 2012 1771
Vendégek száma 2013 1974
Vendégek száma 2014 2260

2009 2010 2011 2012 2013 2014
3 vagy annál kevesebb eltöltött vendégéjszaka 373 485 582 1084 1207 1376
4 vagy annál több eltöltött vendégéjszaka 407 512 476 755 767 884

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Magyar vendégek száma 682 929 934 1602 1800 2049
Külföldi vendégek száma 98 68 110 169 174 211

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Összes vendég 780 997 1058 1771 1974 2260
Gyermekkel érkező vendégek 249 292 382 532 545 637

A számok függetlenül az időjárástól, folyamatosan nőnek, ebben természetesen nagy szerepe van az egyesületünk turisztikai marketingjének,
és természetesen szállásadóinknak is, akik megfogadják tanácsainkat és fáradhatatlanul dolgozzák végig a nyarat. Nekik is köszönjük!

VALCZER ÉVA, TDM MENEDZSER

Huszonkettedik életévemet betöltve szán-
tam el magam – Pongrácz István barátom-
mal többszöri beszélgetés után – a véradásra.
Az instrukciókat betartva jöttem a
Művelődési Központba, ahol az összes szük-
séges iratomat leadva, kitöltöttem a megfe-
lelő okmányokat, majd a mintavétel után
orvosi vizsgálatra soroltam be. Ezt követően
befeküdtem a véradó székbe. A szúrás után
pillantottam rá az automata mérlegre, ahová
csörgedezett a ’0’-s vérem. Ekkor toppant be
a donor helyiségbe az újraválasztott polgár-

mesterünk, aki örömmel fogadta jelenléte-
met. Véradásomat folyamatosan nyomon
követték a kedves nővérek, akik végig bátorí-
tottak! Úgy érzem, ezzel a tettel csatlakoz-
tam a véradók táborához, és megmentettem
3 életet. A fiataloknak bátran ajánlom, hogy
kövessenek! Nem utolsósorban a Véradó
Egyesületnek és a támogatóknak köszönhe-
tően pazar ellátást biztosítottak.

BALOGH MÁTÉ

Első véradásom



2014. november 13. oldal



14. oldal 2014. november

A 100 éves harmónium – 4. rész – elszámolás
Az idén 100 esztendős Hoffmann Czerny harmóniumról, amely a
Támasz Idősek Otthonában lévő ökumenikus kápolnában szolgál,
már az újság júniusi, augusztusi és októberi számaiban is publikál-
tam.
A cikk írásának pillanatában, október közepe táján még nincs egé-
szen kész a hangszer, és az egy hét múlva, október végén megszólaló
hangszeravató koncert is a jövő zenéje még. A köszönet szava azon-
ban úgy érzem, nem várathat tovább magára!
Szervezetek, alapítványok, egyházak, cégek, amelyek támogatták
ügyünket (betűrendben): Balatonfűzfőért Alapítvány, Balaton -
fűzfő–Litér Turisztikai Egyesület, Balatonfűzfői Református
Egyházközség, Támasz Idősek Otthona, Veszprémi Evangélikus
Egyházközség. Civilek, akik a közadakozás során csatlakoztak
gyűjtésünkhöz (betűrendben): dr. Kassai Katalin, dr. Légrádi László,
dr. Varjú Lajos, Boros Istvánné, Inhoff László, Pintér István, Szabó
Lajos, Szalcer József, Szanyi Szilvia, Várajjai László, „Névtelen Úr, aki
a 100 Ft-os boltban hagyta felajánlását”, „anonimitását kérő Egyéni
Vállalkozó”. Köszönet médiatámogatóinknak: a Balatonfűzfői
Hírlapnak, az Öböl Televíziónak és a Művelődési Központnak.
Mindösszesen 289 ezer forint gyűlt össze. Ebből 200 ezer forintot
kóstált a hangszer konkrét mechanikai-esztétikai felújítása anyag-
költséggel és munkadíjjal együtt. A hangszeren helyet kapó kottavi-
lágítás további 22 ezer forintba került. A hangszer mellett szolgáló
állítható magasságú szék rendbetételére, kárpitozására, szúirtására és
festésére mindösszesen közel 20 ezer forintot költöttünk. Az avató
ünnepségen közreműködő művészek, a bő egyéves szervezési munká-

latok kiadásai, benzin- és telefonköltségek összesen 40 ezer forintot
emésztettek fel. Néhány ezer forintból az ökumenikus kápolnában a
hangszer melletti apró felújítások, beszerzések valósultak meg. Végül
még mindig maradt néhány ezer forint a hangszer további karbantar-
tására.
Jó volna, ha Balatonfűzfő lakosságát a jövőben gyakrabban szórakoz-
tathatná ez a hangszer. Bízom benne, hogy a jövőben lelki alkalmak,
kisebb koncertek, ünnepi rendezvények szereplőjeként is helyt állhat
ez a koros, mégis immáron kiváló állapotú harmónium!
Végezetül október 25-i hangszeravató ünnepségünk, hálaadó isten-
tiszteletünk, ha úgy tetszik, zenés áhítatunk első gyülekezeti éneké-
nek verseivel, a 150. zsoltárral fejezem be soraimat: ,,Dicsérjétek az
Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmá-
nak boltozatán! Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának
gazdagsága szerint! Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán
és cziterán; Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel
és fuvolával; Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt har-
sogó czimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az
Urat!”

KÖSZÖNETTEL ÉS ÁLDÁSKÍVÁNÁSSAL,
VARGA ÁRON

REFORMÁTUS KÁNTOR, KARVEZETŐ

(Az október 25-i hangszeravató ünnepségről következő havi lapszá-
munkban olvashatnak. – Szerk.)

Véradás a Gyártelepen
A Nitrokémia Véradó Egyesület október 17-én rendezte meg idei
utolsó kiszállásos véradását. Pongrácz István elnökünk szervezésének
köszönhetően mintegy 56 fő, közülük négy fő első alkalommal
jelentkezett a nemes cél érdekében.
Új hagyomány lett egyesületünknél, hogy a kerek számú – vagy annak
közelébe került – véradóinknak kisebb ajándékokkal kedveskedünk.
Ezúttal: Marton Péter (10), Tuli Lajos (30), Horváth Ferenc (50),
Polgár Istvánné (51), és Németh Gábor (175) részesült ez alkalomból
ajándékban.
Nekik, és valamennyi véradónknak további jó egészséget kívánunk!
Ezzel egyesületünk teljesítette a megyei vérellátóval és vöröskereszt-
tel kötött szerződését. 

A következő véradás 2015. január 16-án lesz.
Nem lehetne egy kiszállásos véradás eredményes az alkalmi és állan-
dó szponzorok támogatása nélkül. Segítségüket ezúttal is tisztelettel
köszönjük és a továbbiakban is számítunk rá.

A mostani véradás sikeréhez anyagi és egyéb támogatásukkal hozzá-
járultak: Művelődési Központ és Könyvtár a helyszín biztosításáért,
Hegedüsné Klári gyártelepi CBA bolt, Lajkó Frigyes vállalkozó, Orosz
Péter, Pók Árpád vállalkozók, Jenei István, László Gábor.

DIÓSI PÉTER

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET
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Kirándulás véradóinkkal
Véradóink erkölcsi elismerése mellett gondot fordítunk más formá-
ban történő megbecsülésükre is. Jó alkalom erre az évi két alkalom-
mal szervezett kirándulás valamely közeli meleg vizes fürdőbe. A
regenerálódás mellett az ilyen találkozások még jobban összeková-
csolják az amúgy is szoros kapcsolatban álló társaságot. Őszi soros
kirándulásunk úticélja ezúttal a Velence-tavi Agárd fürdője volt.
Kellemes, esőmentes, igazi nyárvégi időben keltünk útra. A szomba-
ti nap ellenére nem volt zsúfoltság a fürdőben. Elfogadható árak, kel-
lemes barna sör fogyasztása színesítette a napot. Az egész napi szóra-
kozás, felüdülés után a kora esti órákban indultunk haza.

Sajnos a felhőtlen szórakozást beárnyékolta egy nem régen történt
tragikus esemény: egy csaknem 300-szoros véradó, mellesleg prog-
ramjainkon rendszeres résztvevő társunktól – Dévényi Imrétől – kel-
lett búcsúznunk. Emlékét megőrizzük.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Zenit 8 Kft.-nek a kiránduláshoz
nyújtott anyagi segítségét.

PONGRÁCZ ISTVÁN

EGYESÜLETI ELNÖK

Köszönet és búcsú
2014. szeptember 24-én tartotta értékelő és búcsúztató találkozóját a
balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Baráti Kör. A jó hangulatú
találkozót Fejes Károly, a balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros
Baráti Kör elnöke nyitotta meg, üdvözölve a meghívott vendégeket,
köztük a veszprémi veterán klub tagjait, akiknek külön megköszönte
segítségüket és részvételüket az augusztusi fűzfői veterántalálkozón. 
Az összejövetel első napirendi pontjaként az elnök úr képes beszámo-
lóval egybekötött értékelőt tartott a „Nyitva van az Aranykapu”,
négynapos rendezvénysorozat keretében megrendezett IV.
Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozóról. Értékelésében kiemelte a
rendezvény színvonalas rendezését, mely felejthetetlen élményt nyúj-
tott a járművek iránt érdeklődőknek. Megköszönte a fáradhatatlan
munkát minden szervezőnek, akik sikeressé tették az igazi program-
csemegét kínáló veterántalálkozót. 
A könnyed estén nehéz pillanatok következtek, mert az elnök úr, a
baráti kör nevében személyes, meghitt búcsút vett örökös vezetőjük-
től, Kreitli Ferenctől. Feri bácsi, aki négy évvel ezelőtt alapítója és
vezetője lett a balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Baráti
Körnek, fájdalmas betegség után elhunyt. A baráti kör méltón, és fájó
szívvel kísérte utolsó útjára a fűzfői temetőben. Feri bácsi pontos,
precíz, a veteránozás mellett elkötelezett, nagy szakértelemmel ren-

delkező igazi vezető és veterános volt. Fáradságot nem kímélve gya-
rapította szakmai tudását, mindent megtett egy-egy működőképes,
eredeti állapotú jármű felújításáért. Képes volt a legkisebb alkatrész
eredetének felkutatására, lerajzolására, megszerzésére, beépítésére.
Nagy szakmai tudással, nagy gyakorlattal rendelkezett. Nem volt
olyan probléma, amit ne tudott volna megoldani. Áldozatosan segí-
tett bárkinek, ha veterán járműről volt szó. Életcélja volt, hogy meg-
őrizze a harminc évnél idősebb járműveket működőképes, eredeti
állapotban, ő volt a fűzfői veterános baráti kör lelke, a Csepel moto-
rok nagy szerelmese. 
Feri bácsi szellemi öröksége áthatja a fűzfői baráti kör munkáját,
meghatározza jövőbeli céljait, amit minden fűzfői veterános magáé-
nak érez, és folytat mindaddig, amíg a baráti kör létezik. Nem ment
el, nem hagyott itt senkit, köztünk van, irányít, szellemi útmutatást
ad mindnyájunknak, akik ismertük, becsüljük és szeretjük őt. 
A megemlékezést a baráti kör tagjai személyes élményekkel folytat-
ták a finom vacsora közben, a jó falatok társaságában, méltó jutalom-
ként a IV. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó sikeres lebonyolí-
tásáért.

HORVÁTH IRÉN

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály november havi túraterve
• November 8. Bakonyszentlászló–Kenyri-erdő–Ördög-rét–Alsó-
Cuha szurdok–Pakust pihenő–Kőpince-b.–Cuha-völgy–Porva-
Csesznek vá. 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István
• November 15. Mencshely–Dobogó-hegy–Bán-kő–Fenyves-
hegy–Árokfői-templomrom–Csuk-rét–Szentantalfa 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 8 km
Túravezető: Király István
• November 22. Bakonybél–Szent-kút–Bányász-kút–Oltár-
kő–Judit-forrás–Kertes-kői-szurdok (gugyor)–Pénzesgyőr 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
• November 29. Veszprémfajsz–Király-kút–Tóti mező–Paloznak 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 9 km
Túravezető: Lipták Pál

Fontos!
Mivel a menetrend és az időjárás nem mindig alkalmazkodik túrater-
vünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra vezetőjénél!

Tájékozódási lehetőség a Szakosztály honlapján:
www.termeszetjaras.gportal.hu

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:

Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629
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Örömmel fogadtam a meghívást Gyuricza
Laci bácsitól a Balatonfűzfő éjszakai körtú-
rára (FÉK-5). Közel fél éve költöztem
Északkelet-Magyarországról ide, a „Balaton
partjára”, ugyanis Balatonfűzfőn dolgozom.
Gyerekkorom óta kiváltságosoknak éreztem
azokat, akik itt élhetnek vagy itt nyaralhat-
nak. Páratlan hangulata van a Balatonnak és
környékének. 
Újdonsült „balatoni” polgárként kaptam az
alkalmon, hogy az éjszakai körtúra keretei
között ismerjem meg munkahelyem városát,
Balatonfűzfőt. A túra napja augusztus
23-ra,i szombatra esett. Délelőtt még napsü-
téses helyen jártunk, délutánra erősen fel-
hős, borús, esős időnk lett.  A párommal –
akivel csapatban indultam –  körmünket
rágtuk egész délután, hogy az eső elálljon.
Nem állt el. Már tudtuk, hogy ebben a
kirándulásban nemcsak az „éjszaka sötétsé-
ge” lesz kihívás, hanem a természet erejével
is meg kell küzdenünk. A ránk várt körül-
ményekkel „felspannolva” vágtunk neki a
közel 10 km-es túrának.
A rajt a Közösségi Házban volt, egy gyors
regisztráció után a 413-as rajtszámmal már
indulhattunk is. 
Az eső még mindig szakadt. Esőkabát, eser-
nyő, túracipő nem lesz gond. Az esőcsep-
pekkel díszített térképet szorongatva figyel-
tük az útirányt. Az első útkereszteződésnél

megakadtunk, és figyeltük az utcaneveket.
Már nemcsak a sötétség és a felhőszakadás
jelentette számunkra az extrém körülményt,
hanem az, hogy egyáltalán nem ismertük a
környéket, még nappali fényviszonyok
között sem! 
Aztán felfigyeltünk egy mellettünk elsuha-
nó emberalakra, túrabottal a kezében.
Tudtuk, hogy ő is egy résztvevő.
Megfogalmazódott bennünk a stratégia.
Követnünk kell az előttünk haladó túratár-
sunkat, aki térkép nélkül tudja az utat. Így is
tettünk.
Az indulást követő 20 perc után kiderült

számunkra – felszerelés ide vagy oda – szára-
zon nem érünk célba.  Már nem kerülgettük
a tócsákat, az esernyőt is összecsuktuk. 
A túra folyamán négy ellenőrző ponton kel-
lett megállnunk, ahol – az időjárás ellenére
– barátságos, mosolygós arcú emberek vár-
tak és a buzdító szavak mellett mindenhol
kaptunk egy kis „útravalót”, cukorkát, cso-
kit, kekszet, volt ahol „szíverősítővel” is
megkínáltak.
A túrának számunkra legizgalmasabb szaka-
szai a meredek Jánoshegyi út, a gyönyörű
panorámájával a Hóvirág utca, a koromsötét
véderdős rész és a „Balaton illatú” Margit
sétány voltak. 
Bő másfél óra elteltével érkeztünk a célba,
fáradtan, bőrig ázva, elégedett mosollyal az

arcunkon. Az „üldözött” túratársunknak
megköszöntük, hogy vezetett bennünket. A
forró tea és a hagymás, zsíros kenyér lehet,
soha nem fog ilyen jól esni, mint a beérke-
zéskor. 
Az esemény izgalmas záró pontja a tombola-
húzás volt. Miután mindenki a célba ért,
kiosztották a díjakat, majd a rajtszámok
alapján hasznos tárgyakat sorsoltak ki.
Felcsillant a szemem, mikor a 413-as számot
kihúzták, egy hőálló üvegkancsó tulajdono-
sa lettem. Másnap a kancsóba mentás limo-
nádét készítettem.
A térképet megőriztük, mert elterveztük,
hogy egy szép napos, esőmentes délutánon
megismételjük ezt az útvonalat barátainkkal
is, és természetesen jövőre is szeretnénk részt
venni a FÉK-6 körtúrán.

HITRÓ ÁGNES

Éjszakai körtúra áztató esőben

Gyermek és ifjúsági karate világbajnokság Lengyelországban
Ebben az évben 2014. október 15–19. között
Lengyelország adott otthont Sczeczin városá-
ban a karate világbajnokságnak.
Ezen a világversenyen 36 ország 1700 ver-
senyzője mérte össze tudását.
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do
Sport Egyesület/Nippon Dojo, Kiss Maja és
Rézmüves Miklós edző is részt vett ezen a
rangos, színvonalas versenyen a Shotokan

Dojo-k Szövetségének válogatott kerettag-
jaként és edzőjeként képviselték hazánkat,
Magyarországot.

Ezen a magas színvonalú, rangos világverse-
nyen Kiss Maja Kumite/küzdelem verseny-
számban harmadik helyezést, bronzérmet
nyert. Kata/formagyakorlat versenyszámban
pedig 5. helyen végzett.

Maja 9 éves, 3 éve karatézik. Balatonfűzfőn
él szüleivel és a fűzfői Irinyi János Általános
Iskola tanulója. A Balatonalmádi Shotokan
Karate-Do S.E. sportolója, Rézmüves
Miklós 5. Dan-os Sensei tanítványaként jár
rendszeresen edzésre Balatonalmádiba, a
Györgyi Dénes Általános Iskola sportcsar-
nokába. Szorgalmas, kitartó munkájának és
a Karate harcművészet szeretetének köszön-
hetően jutott el idáig. Az év elején Maja már
részt vett az egri Európa-bajnokságon, ahol
csapatban ezüst, egyéniben bronzérmes lett.
A heti 4–5 edzésen és a nyári edzőtáboro-
kon nyújtott maximális helytállása meghoz-
ta ezt a nagyszerű sikert.

RÉZMÜVES MIKLÓS

Gratulálunk Kiss Majának és edzőjének,
Rézmüves Miklós 5. Dan-os mesternek!
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2014 márciusától zajlanak rendezvények a
balatonfűzfői Övegesben a BIP keretében.
Az előző tanévben az osztálykeretek adtak
ehhez teret. 2014. október 16–17–18-án min-
den övegeses diák részt vett az eseményeken.
Pedagógusként az egyik legfontosabb fel-
adatunknak tartjuk, hogy közelebb, az isko-
la falai közé hozzuk a munka világát. Élet-
szerű, személyes példákkal kívánjuk támo-
gatni tanulóink pályatudatosságát, a bizto-
sabb jövőképük kialakítását.

Az Öveges tanárai figyelemmel kísérik, hon-
nan jönnek, merre tartanak, milyen életpá-
lyára kerülnek diákjaink. Igyekszünk ebben
is segítséget adni.
Ehhez adtak keretet a BIP projektnapok is.
Hivatásokkal, szakmákkal ismerkedhettek

meg tanulóink a gazdasági élet, az elektroni-
ka, az informatika, a villamosságtan, a kör-
nyezetvédelem területéről. Gyakorlati pél-
dákat, személyes élményeket, beszámolókat
hallgathattak, kérdéseket tehettek fel a rend-
őri, az egészségügyi, a katonai, a műszerész,
a fodrász pályákkal kapcsolatban is. Széles
körű volt az összefogás, meghívott vendége-
ink között szülőkre, volt diákjainkra, kollé-
gáinkra és szakemberekre is támaszkodhat-
tunk.

A programok közreműködői:
Cittel Júlia, Deák Csaba, dr. Vincze Beatrix,
Gerzson Miklós, Gondán Anita, dr. Görbe
Péter, Görcsiné Farkas Henrietta, Győrfi
Robin, Juhász Vince, Kiss Márk, dr. Magyar
Attila, Rábai Veronika, Stanka Mária,
Székely Nándor.

Előadóink megosztották saját életútjukat,
tapasztalataikat, örömeiket, megoldásra
váró feladataikat a gyerekekkel. 
Azt is igyekeztünk megmutatni, hogy célja-
ink eléréséhez az egészséges életmód elen-
gedhetetlen feltétel. Ebben a balatonalmádi
Egészségfejlesztési Iroda nyújtott segítséget. 
Dietetikus, elsősegélynyújtó szakemberek,
pszichológusok, mozgás terapeuta foglalko-
zott a gyerekekkel: Galambos László, Götz
Norbert, Kerkápoly Csabáné,  Petőfiné Pál

Zsuzsanna, Schleicher Dóra, Szalai Emese,
Tordai Szilvia.
A hihetetlenül ötletes szülői felajánlások, és
a szülői segítségnyújtás pedig biztosította,
hogy egy igazi ételkóstolóval koronázzuk
meg a szombati napot.
Köszönjük mindenki támogatását!

Iskolánk életében nagyon fontos esemény,
hogy nemcsak saját diákjainkat tudjuk
támogatni, 2014. október 1-jétől Mentoráló
Intézményi cím birtokában, a diszlexiás
oktatás területén megszerzett tapasztalata-
inkat, tudásunkat átadhatjuk az érdeklődő,
tanulni vágyó kollégáknak. 
A TÁMOP-3.1.4B-13/1-2013-0001 Köz -
nevelés az iskolában kiemelt projekt kereté-
ben nyert pályázatunk keretein belül fogjuk
meghirdetni a rendezvényeinket.
Iskolánk látogatására, bemutatására
Nyílt Napjainkon is van lehetőség:
2014. november 21. 14.00
2014. december 1. 9.00

Nagy szeretettel várjuk leendő tanulóinkat
és kedves szüleiket!

KISSNÉ BOCSKAY ZSUZSA

PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ TANÁR

MÉZES JÓZSEF INTÉZMÉNYVEZETŐ,
PROJEKTKOORDINÁTOR

Bázisiskolai program (BIP) az Övegesben

Bizonyára nemcsak a szerencsének köszön-
hető, hogy a Szent Mihály napi ,,Itthon
vagy, Magyarország, szeretlek!" rendezvény
egy napra esett a Balaton nyugdíjasklub szü-
reti vigadalmával. 
Szeptember 27-én a Közösségi Házban kora
délután kezdődő rendezvényen Marton Béla
polgármester megnyitóját követően a
Balaton Dalkör műsorát hallgathatta meg a
közel százfős vendégsereg. A szürethez kap-
csolódó nótaműsor prózai betétjében még
olyan jó tanácsok is elhangzottak, mint:
„Tapasztalt szüretelő törkölypálinkával
indítja a reggelt féldecis kiszerelésben.
Ennek kiváló az értágító hatása, na meg a
muslincák sem jönnek ránk annyira, mint a
bor esetében.”
A műsor részeként a Nosztalgia Tánccsoport
néptánc színes bemutatója után Jenei István
vezette Palánták (Zitek Ferenc, Szabó Lajos,

Portik Sándor, Zitek László) „premier előtti”
botos pásztortáncát láthatta a nagyérdemű,
annak kitörő elismerését kivívva.
A táncokat valamint Varga József nóta- és
dalénekes erre az alkalomra összeállított
műsorát Csomai Zoltán színvonalas táncze-
nei és operett előadása követte.
A vacsora és a tombolahúzás után a
Közösségi Ház előtt Baranyainé Csomai
Katalin klubvezető köszöntötte a megjelen-
teket és röviden ismertette a Szent Mihály
napjához kapcsolódó ,,Itthon vagy,
Magyarország, szeretlek!” rendezvény prog-
ramsorozat küldetését – mint ahogy az
ország 1600 helyszínén, itt Balatonfűzfőn is
tovább örökítsük hagyományainkat.
A máglya meggyújtása után a Balaton
Dalkör vezetésével a jelenlevők elénekelték a
székely és a magyar Himnuszt.
A megemlékezés követően a bálozók vissza-

térve a Közösségi Házba, Kolocsán Csaba
zeneszolgáltatása mellett jó hangulatban
kora hajnalig énekeltek, táncoltak.

BALOGH TIBOR

„Bort iszunk mi, ugye, Pajtás” – „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!”
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Már régóta terveztünk egy kétnapos kirán-
dulást, melyet októberben sikerült megvaló-
sítani. Reggel hat órakor indultunk a hosszú
útra, hiszen első állomásunk a Hortobágy
volt. Egy rövid pihenő után még a délelőtti
órákban gurultunk át a kilenclyukú hídon.
A Hortobágyi Pásztormúzeum megtekinté-
sével kezdtük, majd a Körmúzeummal és a
daru kiállítással folytattuk. Megismer -
kedhettünk a pusztaság állat- és madárvilá-
gával, és természetesen az ott élő emberek
életével, munkájukkal. A kirakodóvásár sem
maradhatott ki, sok hasznos dolgot láttunk.
A csikósok ostorának kipróbálása külön
élmény volt a bátrabbak részére. Nem
maradhatott ki a Betyár csárda látogatása
sem, hiszen éhségünket, szomjúságunkat
tudtuk csillapítani. Az ott töltött pihenő
után Debrecen városát céloztuk meg.
Idegenvezető várt bennünket, és az ott töl-
tött idő alatt bemutatta a város nevezetessé-
geit, történelmi múltját. Először lassan a
busszal jártuk körbe a várost, láttuk az új sta-
diont, majd a központban sétával ismerked-
tünk a látnivalókkal. Megnéztük az egyetem
auláját, az Aranybika szálló recepcióját és a
Déri Múzeumot. Idegenvezetőnk igyekezett
a pályája során megismert történetekkel,
nevekkel, évszámokkal, helyi sajátosságok-
kal színesíteni a múltat.
A Déri Múzeumban már csak a Munkácsy
képek megtekintésére maradt időnk. A tri-
lógia két festményén (Ecce Homo, Golgota)
a bibliai alakok szinte megelevenedtek a tör-

ténetben, az idegenvezetőnk olyan részlete-
sen mutatta be. Sajnos a harmadik festmény
(Krisztus Pilátus előtt) nincs magyar tulaj-
donban, így csak monitoron keresztül néz-
hettük meg. Végül vezetőnktől és
Debrecentől búcsúztunk, majd szálláshe-
lyünkre, Hajdú szoboszlóra, a Hotel
Bungallóhoz utaztunk.
Hamar megtalálta mindenki a szobáját, és
máris az előkészített gőzölgő vacsora követ-
kezett. Meg lepe tésünkre egy zenész szinteti-
zátorral felfegyverkezve várt bennünket.
Mire a vacsorát elfogyasztottuk, a nap min-
den fáradságát elfelejtve táncra is perdül-
tünk. A nap kellemes zárása volt ez az este.
Másnap reggeli után csak a fürdés, pihenés
maradt a híres gyógyfürdő vízében. Délután
indultunk haza, s késő este kellemes élmé-
nyekkel érkeztünk otthonunkba.

Munkatervünknek megfelelően a Natúr -
kertbe szerveztük a második féléves névna-
posok köszöntését, illetve a férfinapot. Két
bátor nőtagunk, Aradi Ervinné és Cziborné
Sárdi Anikó köszöntötte rövid versikével fér-
fitagjainkat, majd asszonyaink kis itallal,
édességgel ajándékozták meg férfitársainkat.
Megjelent tagjainkat Marton Béla polgár-
mester úr is köszöntötte, mivel személyes
látogatásával megtisztelt bennünket. Ezt
követően Eszterhai Tamás rímekbe szedett
nyugdíjas férfi sorsát mutatta be, melynek
záró sora így hangzott: csak akkor menjél
nyugdíjba, ha agglegény vagy! Végezetül

személyesen meséltem egy történetet, ami-
kor már az idősek figyelme megoszlik, elfe-
lejtjük az előző gondolatunkat, és nem is
emlékszünk arra, mit is kellett volna csinál-
ni. Kis műsorunkat a vacsora követte, majd
zene mellett próbáltuk a napi gondokat
felejteni, közösségünket kovácsolni. 

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

,,Csebszalto” a Hajdúságban

A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány
Horváth Irén tanárnőt, az óvodás és iskolás
korú gyerekek – játékos eszközökkel történő
– felkészítéséért, a kulturált gyalogos és
kerékpáros közlekedésre való nevelésért,
valamint a Sport- Rendvédelmi táborok és
MINI – KRESZ versenyek szervezéséért

szakmai elismerésben részesítette. A ki -
tünte tett a szakmai díjat 2014. október
18-án Budapesten, a Generációk Országos
Találkozóján rendezett kitűntetési ünnepsé-
gen vette át önzetlen, példaértékű munkájá-
ért, mellyel segítette a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola tanulóinak aktív, eredmé-
nyes részvételét  a rendőrség által szervezett
rendezvényeken.
Gratulálunk az elismeréshez, további jó
munkát kívánva!

POLYÁK ISTVÁN

Szakmai elismerés

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
mint fenntartó, a Társadalmi Megújulás
Operatív Program „KÖZ NEVELÉS AZ
ISKOLÁBAN” TÁMOP-3.1.4.B/13-1-
2013-0001 kiemelt projekt keretében a neve-
lési-oktatási intézmények valamint pedagó-

giai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmé-
nyek részére, Mentoráló Intézményi
Működés Kialakítására – a Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és A.M.I.
benyújtott nyertes pályázata által elnyerte a
MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY címet. 

Közlekedjünk tudatosan egy életen át!
című pályázat, az iskolában folyó tudatos,
kiváló közlekedésre nevelési munkát állítja a
követendő példák közé. Gratulálunk!

HORVÁTH IRÉN

Nyertes szakmai pályázat
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Október 5-én az Öveges József Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium mintegy
30 pedagógusa és diákja közös kirándulást
tett a közeli Bakonybélbe.
Immár hagyománynak mondhatjuk, hogy a
tanév elején egy őszi időpontban az iskola
kirándulást szervez az érdeklődők számára
egy olyan úti céllal, mely sokak érdeklődését
felkelti, és kikapcsol bennünket a napi haj-
szából. Két évvel ezelőtt a balatonedericsi
Csodabogyós barlang, tavaly a Rám-szaka-
dék volt a cél; idén pedig a még újdonságnak
számító bakonybéli Pannon Csillagda kel-
tette fel érdeklődésünket. 
A Pannon Csillagdában 400 m2 alapterületű
csillagászati és űrkutatási kiállítás fogadja a
látogatókat. Megismerhetjük a híres Gibeon
meteoritot, antik távcsöveket, Galilei és
Newton felfedezéseit, kísérleteit, a tengeré-
szek csillagászati navigációját, az űrkutatás

legnagyobb expedícióit: a Holdutazást
(Apollo program) és a Mars felfedezését. Az
előre bejelentkezett csoportok részére
ingyenes szakvezetést biztosítanak a Pannon
Csillagda szakemberei.
A Pannon Csillagdában található hazánk
legmodernebb digitális planetáriuma. A 8
méter átmérőjű, félgömb alakú kupolára
vetített, a HD képnél kétszer nagyobb fel-
bontású 3D kép, az 5.1. térhatású hangrend-
szer felejthetetlen minőségben repítenek el
minket kozmikus utazásunkra – mindezt az
IMAX mozikból ismert fotelszékekben.
Az új 3D planetárium show a csillagok élet-
útját, fejlődését és pusztulását, a különböző
csillaghalmazok típusait és galaxisunk, a
Tejútrendszer világát mutatja be. A különle-
ges animációk mellett a Bakony és a
Balaton-felvidék csillagfényes tájai is feltűn-
nek az alkotásban. 

A Pannon Csillagda Obszervatóriumának
5,5 méter átmérőjű távcsőkupolája alatt egy
tudományos igényű távcsőpark fogadja az
érdeklődőket. A teleszkópok szerkezetének,
működésének bemutatásán túl, felhőtlen
időjárás esetén a Nap megfigyelésére is sor
kerül, speciális H-alpha naptávcsővel. Ez a
jelenlegi fokozott Naptevékenység miatt
különlegesen izgalmas felfedezés! Mindezek
a programok kb. két órát vettek igénybe. 
Ez után következett a nap igazán aktív sza-
kasza: kb. 6 km-es túra a közelben fekvő cso-
dálatos, ám a legtöbbünk számára ismeret-
len Gyilkos-tóhoz, mely valóban meglepően
hasonlít erdélyi testvéréhez.
Kora este mindannyian élményekben gazda-
gon tértünk haza.

VARGA ANIKÓ, OSZTÁLYFŐNÖKI

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

Tanárok, diákok közös kirándulása a természetbe

Új tanév, új diákok, új kihívások. Október
8-án a fűzfői Öveges Kollégiumban a
hagyományoknak megfelelően az ismerke-
dési est alkalmából egy kis műsorral mutat-
koztak be az idei elsőéves tanulók. Közel
negyven fiatal lázas készülődésének köszön-
hetően hat igényes és szórakoztató produk-
ciót láthattak a kollégisták és a nevelőtaná-
rok egyaránt. Az előadók többsége jól meg-

koreografált tánccal lépett fel, de humorban
sem volt hiány. A tanári zsűri és a közönség
szavazataikkal nyilváníthatták ki tetszésü-
ket. Idén a nyertes csapat egy paródiával
rukkolt elő, amiben egy átmulatott éjszaka
kellemetlen mellékhatásait vitték színre.
Fődíjként tortán osztozhattak a győztesek,
de minden résztvevő részesült ajándékban.
A műsor végén egy remek hangulatú diszkó-

val zártuk az estét. Reméljük, évek múlva is
kellemes emlékként idézik fel első nagy
megmérettetésüket a kollégium új lakói.

LÉGRÁDI CSILLA

NEVELŐTANÁR

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Megismerkedtünk az új lakókkal

Egy nagyon értékes embert ismertem meg Hegedűs Józsefné Julika
személyében immár közel 15 éve. Szoros, szinte napi kapcsolatban
voltunk egymással a munkám során.
Hegedűsné Julika a Mozgássérültek Veszprém Megyei
Egyesületének Alelnöke Balatonfűzfő és Térsége szervezetének veze-
tője. Szívvel lélekkel végzi munkáját, az egyes településeken összekö-
tők segítik munkáját. Julika fáradhatatlan, és már 26 éve végzi fele-
lősségteljes munkáját.
Hatalmas feladatot kell ellátnia ebben a térségben, a szervezetnek
ugyanis közel 400 fogyatékkal élő tagja van.
Az állami támogatások közül említést érdemel az akadálymentesítés,
melynek összege évtizedek óta 150 000 Ft, jó lenne ezen a z összegen
már változtatni. A parkolási igazolványok kiadásának megkönnyítése
is fontos feladat lenne, nagyon jó lenne, ha a fogyatékkal élők még
több támogatást segítségét kapnának és nem utolsó sorban jobb tájé-
koztatást a lehetőségekről. A szociális intézményekkel valamint a civil
szervezetekkel való szorosabb kapcsolat kiépítése is elengedhetetlen
lenne. Nincs megoldva a fogyatékkal élők szállítása a különböző

intézményekbe – pl. orvoshoz – pedig szükség és igény lenne erre is.
A csoport minden hónap első hétfőjén találkozik Balatonfűzfőn a
Közösségi Házban, és ott beszélik meg az elmúlt hónap eseményeit,
valamint készülnek a következő rendezvényekre.
Minden év októberében megrendezik a Mozgáskorlátozottak napját,
majd a mindenki karácsonyát. Az ünnepségre a csoporthoz tartozó
gyermekeket és szüleiket is elhozzák, és értékes ajándékcsomaggal
lepik meg őket, majd vidám zenés műsorral örvendeztetik meg a
résztvevőket.
Az egyesületnek Borgátán van egy üdülője, melyet a fogyatékkal élők
és a kísérők kedvezménnyel vehetnek igénybe.
A közös kirándulások szervezését is fontosnak tartják, mert az ilyen
rendezvények jobban összekovácsolják a csapatot.
A csoport anyagi támogatásokat is kap a szomszédos települések
önkormányzataitól, egyesületektől és vállalkozóktól. Balatonfűzfő
városa is minden támogatást megad és szoros az együttműködés. Így
jöhetett létre szeptember 20-án az immár huszadik alkalommal meg-
rendezett fogyatékkal élők KI MIT TUD-ja. Julika boldogan mesélt

A „rút kiskacsa” története, avagy a másság
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az idén is megrendezett fesztiválról, ami már hagyománnyá nőtte ki
magát. Örülök, hogy idén én is meghívást kaptam erre a csodálatos,
nem mindnapi eseményre.
Teltházas tömeg fogadta a résztvevőket. Ünnepi megnyitójában
Marton Béla polgármester úr meleg szavakkal köszöntötte a vendé-
geket, a közreműködőket és szervezőket, személy szerint Hegedűs
Józsefné Julikát és Simon Jánosnét, az új megyei elnököt.
A résztvevő fogyatékkal élők csodára képesek.
Hatalmas feladatot oldottak meg azok az emberek, akik valamilyen
terhet kaptak a sorstól, és mégis csodálatos eredményeket érnek el
akaratukkal, példát mutatva ezzel az egészséges embereknek. A
,,más” emberek sokszor többet adnak, nagyobb szeretetet, mint az

egészséges embertársaik, gondolataik, érzelmeik is tisztábbak.
Az emberek szemébe könnyet tudnak csalni és érzéseket kiváltani,
melyeknek hatalmas építő erejük van a társadalmunkban. A fogya-
tékkal élők hasznos tagjai a társadalomnak.
A fogyatékkal élők legyenek büszkék önmagukra, mert olyan dol-
gokra képesek, amikre sok esetben az egészséges emberek sem.
Julikától további sikereket, kitartást, lelkesedést és nagyon jó egészsé-
get kívánva vettem búcsút. 
„Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást.” (Ralph Waldo
Emerson) 

HEGYI ILONA

Október 2-án az Öveges József Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium 58 tanulója, valamint öt kísérő pedagógus immár negyedszer
vett részt opera-előadáson Budapesten, a felújított Erkel Színházban.
2013 júniusában voltunk először részesei annak a merész, de az eddi-
gi tapasztalatok szerint sikeres kezdeményezésnek, melynek jóvoltá-
ból több ezer középiskolás diák rendkívül kedvező áron kaphat
bepillantást a komolyzene világába. Elsőként Erkel Hunyadiját
mutatták be nagy sikerrel, tavaly ősszel Kodály Zoltán Háry János
című daljátéka került a palettára, tavasszal két egyfelvonásos mű szó-
rakoztatta a fiatal közönséget, most pedig egy klasszikus vígopera
került sorra hagyományos kivitelben: Donizetti: Szerelmi bájitalát
„kóstolgathatta” a fiatal közönség.
A Magyar Állami Operaház valóban missziót vállalt e sorozat elindí-
tásával. Nem titkolt céljuk volt, hogy olyan közönséget nyerjenek
meg maguknak, akik diákéletük után is opera/színházlátogatók lesz-
nek. Különösen szimpatikus számunkra nézők számára, hogy a szín-
ház munkatársai minden alkalommal megszólítják az ifjú nézőket,
valóban szolgálatnak tekintik munkájukat, a humor, a közvetlenség,
a korrekt tájékoztatás, a közönség bevonása a darabba – néha meg-
hökkentő, néha életszerű, néha felemelő mozzanattal – olyan vonz -
erő, mely úgy tűnik, beválik. Valóban ismerősként üdvözöljük egy-
mást, és már várjuk a folytatást.
Hogy miért tartják az alkotók olyan fontosnak e műfaj népszerűsíté-
sét? Az opera mindent használ, minden érzékszervre hat. Az opera
zene és mozgás, ének és szöveg, vers és próza, balett és tánc, színmű-
vészet és pantomim, szóló és együttes, vidám és szomorú, képző- és
iparművészet, színpad-technológia és világításvarázs, video- és építő-
művészet, de még cirkusz és sport is. Ezért kell megismerni ezer arca
közül minél többet, de néhányat legalább. 
A most látott darab egy klasszikus vígopera klasszikus tálalásban, sok fia-
tal és kiemelkedően tehetséges énekessel. Vidám szerelmi történet egy
bátortalan, ám széplelkű fiúról, aki ha nem szedi össze magát, még elve-
szíti élete szerelmét. A művet bár olasz nyelven komponálta Donizetti,
mi természetesen magyarul hallhattuk az Operakaland sorozatában. Az
itáliai faluban játszódó, kimondottan bájos, humoros történetben jól
megfigyelhető a hagyományos operajátszás minden ismérve. 
Már megvan a tavaszi előadás is, Mozart: Szöktetés a szerájból.
Kíváncsian várjuk a folytatást. Jöjjetek, jöjjetek, kalandozó élmény-
vadászok!!!

VARGA ANIKÓ, OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

„Operakaland” – 4. felvonás

Mindenkit szeretettel várunk az óvodánkba
2014. november 13-án, csütörtökön, 16.30-tól egy kis

adok-veszekre! Gyertek, válogassatok a ruhák, játékok között,
hátha találtok egy-két „kincset”!

Helyszín: Szivárvány Óvoda, Balatonfűzfő, Árpád u. 36.
Érdeklődni Bándli Petránál lehet a 20/435-2742-es

telefonszámon!

Hirdessen 2014-ben Ön is a
Balatonfűzfői Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com vagy telefonon:

06-20/925-4515
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Novemberi rejtvény
Az októberi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Hűvös és öreg az este.
Remeg a venyige teste.
(Weöres Sándor: Valse Triste)

Könyvet nyert: Baranyainé Csomai Katalin
balatonfűzfői és Prépost Veronika balatonal-
mádi olvasónk.
Gratulálunk!

November havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2014. november 20.

A megfejtést nyílt levelező lapon várjuk (név-
vel, címmel, eset leg telefon számmal ellát va).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.

Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.

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

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

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

A város fotósa – a fotós városa©
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Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.

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

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazet-

tázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

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

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

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

AKCIÓ!
Munkaszemüveg-lencsék

-20% kedvezménnyel

Nem volt még multifokális
szemüvege? Kipróbálná?

Most akciós áron megteheti!
-30% kedvezménnyel

Az akcióban résztvevõ lencse
Hoya-Amplitude 1,5 HVA lencse.

Az akcióról érdeklõdjön üzletünkben.
Az akció 2014. 11. 30-ig tart.

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

TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra
88/428-838,

06-20/388-5411
Balatonfűzfő,

Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési szol-
gáltatás!

E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu
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Emlékeztünk…

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



Szivárvány nap

Újszülöttek köszöntése

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa


