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Folytatódik a színházi évad Balatonfűzfőn –  
„…közösségben a közönséggel…”

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai-
tól megtudtuk, hogy soha ilyen sikeres színházi évad még nem
volt, mint tavaly ősszel, hiszen megduplázódott a nézők száma az
előző évhez képest.

A Veszprémi Petőfi Színház színvonalas előadásokat ( Jövőre veled
ugyanitt 1., Hamu és gyémánt-Cserháti Zsuzsa emlékest, Bor,
mámor, szerelem – operettkoktél élőzenével) hozott Balatonfűzfőre.
Az országos hírű teátrum ilyen formában még nem képviseltette
magát Balatonfűzfőn, ezért is örült a felkérésnek Oberfrank Pál, a
színház igazgatója. – Nekünk nagyon fontos, hogy ne csak
Veszprémben, hanem szerte a megyében jelen legyünk, a közönséget
kiszolgáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy az előadásaink elérjék azt a szín-
vonalat, minőséget, amelyet megszokhattak tőlünk. Igyekeztek úgy
összeállítani a repertoárt, hogy azzal minél több embert megcélozza-
nak, szinte valamennyi színdarab telt házas volt. Oberfrank Pál örö-
mét fejezte ki, hogy ilyen népszerűek voltak az őszi előadások.
Számukra ez nem üzleti érdek, a színházat hitből, meggyőződésből
csinálják. Természetesen fontosnak tartja, hogy a közpénzeket
becsületesen költsék el. – A mi szlogenünk továbbra is így szól: „…
közösségben a közönséggel…”. Szerencsére ez találkozik a kormány
szándékaival is, ami azt jelenti, hogy a minőségi kultúrát lehetőség sze-
rint a legkisebb településekre is eljuttassuk. Mindez nagy kihívás egy
színház számára, így nekünk is. Számunkra rendkívül fontos, hogy a
fűzfői közönségnek katarzist adjunk, hogy építsük a közösségi erőt, a
hely szellemét. Ide kapcsolódik a Déryné program is, amelynek kimon-
dott célja, hogy a legkisebb helyekre is eljussanak a színházi előadások,
hiszen nem mindenki dicsekedhet olyan szép művelődési központtal,
mint Balatonfűzfő, ahol bebizonyosodott, hogy szükség van a magas
színvonalú kultúrára. Terveink között szerepel, hogy már a tavaszi
évadra a művelődési központ megfelelően tudjon pályázni, én ebben
természetesen segítséget nyújtok.
Oberfrank Pál novemberben úgy köszönt el a fűzfői közönségtől,
hogy jövőre, veletek ugyanitt! Ez pedig február 20-án megvalósul,
hiszen ekkor lesz az első színházi darab. A Jövőre veled ugyanitt 2.
részét adják elő. Doris és George története folytatódik. Nem min-
dennapi szerelmük kiállta az idők próbáját. Öröm és bánat, születés
és halál, betegség és egészség egyaránt szegélyezte kapcsolatuk rögös
útját. Külön világban és más helyzetben zajló életük, évente egyszer
csupán egy hétvége erejéig kapcsolódik össze. Lehet, hogy ez kapcso-
latuk tartósságának titka évtizedeken át? Az idő múlását azonban ők
sem úszhatják meg. Gyermekeik felcseperedtek, családi életük során
számtalan problémával kell, hogy szembenézzenek. Egy valami azon-
ban örök: gyermeki rajongásuk egymás iránt. Fordulatos kapcsola-
tuk, utánozhatatlan bájjal átszőtt, pikáns szerelmi történetük végki-
fejlete nem is lehet más, mint, hogy évtizedek után nemcsak évente
egy hétvégére lesznek egymáséi. Hanem talán örökre. De, hogy ez
valóban így lesz, azt akkor tudhatják meg, ha eljönnek a színházba!
Márciusban egy újabb vígjátékot tekinthetnek meg a nézők,
Szerelem, Ó! címmel. A történetben tizenöt év után találkozik két
régi iskolatárs. Miltnek jól megy a sora, nagymenő, sikeres, nős üzlet-
ember. Harry viszont egész idő alatt hiába kereste az élete értelmét és
éppen a folyóba készül vetni magát. De hogyan akarhat valaki meg-
halni anélkül, hogy megismerte volna a szerelmet? Milt felajánlja

barátjának saját feleségét… Így indul ez a szatirikus vígjáték. Humor,
játékosság, váratlan fordulatok. Esendő és szerelemre vágyó embe-
reket láthatunk ebben a vígjátékban. 
Aztán elérkezünk áprilishoz, amikor a nézők, Stephen King regénye
alapján egy izgalmas pszicho-thrillert láthatnak. Egy eldugott kis
hotelben a népszerű regényíró, Paul Sheldon éppen befejezte legú-
jabb könyvét, és fittyet hányva a zord téli időjárásra, boldogan útnak
indul. Ám a néptelen coloradói országúton Paul autója szakadékba
zuhan, és lassan be is temetné a sűrű hó, ha egy környékbeli nő, Annie
Wilkes nem találna rá, aki kihúzza a roncsból a mozgásképtelen írót,
és hazaviszi, hogy ápolni tudja. Úgy tűnik, Paulnak tényleg elképesz-
tő szerencséje van, hiszen élve megúszta a balesetet, és Annie nemcsak
szakképzett ápolónő, de saját bevallása szerint az író legnagyobb
rajongója is. Amíg nem tud lábra állni, Paul kénytelen Annie házában
maradni, hiszen az állandó hóviharok miatt lezárták az utakat, és még
a telefonkapcsolat is megszakadt a külvilággal. Paul tehát teljesen
Annie-re van utalva, aki persze repes az örömtől, hogy imádott írója
pont az ő vendégszeretetét élvezi. Lehet, hogy megúszta a balesetet,
de Paulnak lassan rá kell jönnie, hogy a megpróbáltatásainak koránt
sincs vége: egyre több a furcsa jel, a nyomasztó körülmény, és Annie
lelkesedése is sokkal mélyebb, démonibb, mint egy egyszerű kamasz-
lányos rajongás. A fordulatokban és izgalmakban gazdag előadás, oly-
kor sokkban tartja majd a nézőt, de ez is a cél, hogy ne mindig csak
vidám darabokat láthassunk, hanem átérezzük, két hús-vér ember
egymás iránti és elleni drámai kapcsolatát.

SZENDI PÉTER
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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár,
valamint a civil szervezetek program előzetese

A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár,
az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Februári előzetes

Hímző Műhely – műhelymunka
minden szerdán 13.30 órakor. 
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 14. 17 óra Képzőművészeti kiállítás
megnyitó - Zámbó Attila képzőművész alko-
tásaiból. Zongorán közreműködik: Prei Gábor.

Február 15. FAK- Természetbarát Szak-
osztály túrája - Nagyvázsony – Nemes-
leányfalu – Szentjakab templomrom – Tá-
lodi kolostorrom – Szt. Ilona-kápolna rom-
ja – Pálos kolostorrom – Nagyvázsony, Táv:
9 km. Találkozás: Veszprém, Volán pu.
indulás: 8:20 óra Túravezető: Horváth István

Február 17 (hétfő) 17 óra Polgármesteri fo-
gadóóra - Fűzfőfürdő, Közösségi ház, József
Attila u.12.

Február 18. (kedd) 17 óra Mi, Nők! Film-
klub – Jean Austen magán-élete című
filmdáma/romantikusfilm - Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár

Február 20. 18 óra Új színházi évad/ tavaszi
bérlet I. előadás - Bernard Slade: Jövőre
veled ugyanitt II. rész (romantikus vígjáték).
A 3 előadásra szóló bérlet ára 6.500.- Ft.
Jegyek elővételben 2.800.- Ft. Jegyek a hely-
színen, előadás előtt 3.500.- Ft Jegyek és bér-
letek kaphatók a művelődési központ
irodájában (Balatonfűzfő- Fűzfőgyártelep,
Bugyogóforrás u. 12.). További információ:
88/451-056; muvkpfiuzfo@mkkfuzfo.hu

Február 24. 15.30 óra Kártya klub

Február 24. 16 óra Fűzfőgyártelepi Nyug-
díjasklub – klubfoglalkozás, „Történelmi
tájak”-filmvetítés Szegedi József támogatásával

Február 27. 17 óra - Előadások a könyvtár-
ban - „Az egykori Perzsia ma is élő csodái”
Kovács Attila református lelkész előadása

Február 29. FAK-
Természetbarát Szakosztály túrája - Hárs-
kút – Papod – Eplény Táv: 12 km, Szint: 360
méter. Találkozás: Veszprém Volán pu. Busz
indul: 9:10 óra Túravezető: Horváth István

Márciusi előzetes

Március 2. 10 óra Pegazus bábszínház
előadása- belépőjegyes program

Március 2. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja -
14 óra fogadóóra, 15 óra klubfoglalkozás.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház. 

Március 2. 18 óra Jókai Közszíntér Kéz-
műves Klub – klubfoglalkozás. Helyszín:
Fűzfőfürdő, a volt Jókai Iskola kis épülete

Március 3. 15 óra Balaton Nyugdíjasklub-
klubdélután a nőnapi megemlékezés je-
gyében. Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 3. 16 óra Csebszalto Nyugdíjas-
klub – klubfoglalkozás.
Helyszín: Tobruk, óvoda

Március 4. 16 óra Csebszalto Nyugdíjas-
klub - klub nőnapi rendezvénye. Helyszín:
Fűzfőgyártelep, NIKE étterem

Március 6. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület - vezetőségi ülés.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 7. FAK- Természetbarát Szakosz-
tály túrája - Farkasgyepű – Pisztrángos tó –
Csehbánya Táv: 8 km. Szint: 120 méter.
Találkozás: Veszprém, Volán pu. 
Busz indul: 7:25 óra. 
Túravezető: Pappné puskás Valéria

Március 7. 17 óra Városi nőnapi rendezvény
– Szárfellépő: Gájer Bálint swing énekes,
előadóművész. Köszöntőt mond Bárdi-
Farkas János a balatonfűzfői Báró Wesselényi
Miklós Alapítványi Iskola igazgatója

Március 9. 15.30 óra Kártya klub

Március 14. FAK- Természetbarát Szak-
osztály túrája- Téltemető túra. Aszófő –
Pogány-pince – Malom-völgy – Aszófő. Táv:
10 km. Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán
pu. indulás: 7:33 óra. 
Túravezető: Horváth István

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű ve lő dési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn   tartja! A prog ra mok ról érdeklődjön a

88/451-056-os telefonszámon.

- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020.
január 21-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a követke-
ző határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatta a „Az év rendőre” „Az év polgárőre” kitüntetések alapítását.
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
adta elvi támogatását a Rendőrség számára ahhoz, hogy Magyar
Falvak pályázatán önkormányzati tulajdonban levő szolgálati lakás
létesülhessen közfeladatot ellátó személy(ek) számára, ezt majd a
pályázat kiírásakor kívánja eldönteni. 
- A költségvetés elbírálásáig a Képviselő Testület nem támogatta a

Giro d’Italia 2020. évi rendezvény balatonfűzfői helyszínén lebonyolí-
tandó kísérőprogramokra javasolt összegek 2020. évi költségvetés
költségkeretébe történő betervezését.
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályáza-
ti felhívást tesz közzé a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont üzemeltetésére.
- A pályázat elbírálásáig tartó együttműködési megállapodást köt a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesületével. 
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátási kötelezettséggel kapcsola-
tos többlettámogatást a 2020. évi költségvetésébe betervezi.  

A képviselő-testületi ülésen történt



Január hónap is a munkáról szólt.

NYILVÁNOSSÁG, POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁK, 
KÖZMEGHALLGATÁSOK
Több fórumot is tervezek, így pl. az üdülő-
tulajdonosoknak és a vállalkozóknak is.
Mivel nincsenek meg az emailes elérhetősé-
geik, ezért az iparűzési adó számlákkal és az
üdülőhelyi számlákkal szeretném kiküldeni
ezeket a meghívókat és adatbekéréseket.
Szeretném, ha a település ezen tagjaival szo-
rosabb kapcsolat és jobb együttműködés ala-
kulna ki.

Köszönöm a januári polgármesteri fogadó-
órámon résztvevők aktivitását, hogy meg-
osztották véleményüket, problémáikat.
Javaslatok hangzottak el, hogy a márciusi
Közmeghallgatás napirendi pontjai tartal-
mazzák a költségvetést, a szakorvosi rendelő,
buszjáratok helyzetét, óvodák terveit.

Kérték, hogy a Szalmássy-telep és uszoda
közötti gyalogutat tegyük járhatóvá és látha-
tóvá. A világításra már készül az ajánlat. A
TTKPB bizottság is tárgyalt róla és támo-
gatta a megvalósítást.

Mint megígértem, minden hónapban fogok
tartani fogadóórát valamelyik település-
részen.

A következő nyílt Polgármesteri fogadóóra
az alábbi időpontban lesz:
2020. február 17 (hétfő) 17 óra Fűzfőfürdő,
Közösségi ház, József Attila u.12.

Kérem, jöjjenek el és tiszteljenek meg véle-
ményükkel és problémáikkal!

A márciusi Közmeghallgatás időpontját
egyeztetem a Testülettel, a helyszínét a
Fűzfőgyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési
központba tervezem.
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Polgármesteri beszámoló

"...az időd véges. Ezért ne pazarold el azzal, hogy mások életét éled. Ne essetek a dogmákba, mely más emberek gondolkozásából táplálkozik. Ne
hagyjátok, hogy mások véleményének zaja elnyomja a saját belső hangotokat. Meg kell találnod azt, amit szeretsz - és ez ugyanúgy vonatkozik a
munkádra, mint a szeretteidre. A munkád életed nagy részét kitölti és csak úgy lehetsz vele elégedett, ha tudod, hogy amit csinálsz az nagyszerű.

Csak úgy tudsz nagyszerű munkát végezni, ha szereted azt, amit csinálsz..." 
Steve Jobs

- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztői feladatainak ellátásával 2020. január
01-től kezdődően Kovács-Árvai Ágnest bízza meg, a tördelő feladatai-
nak ellátásával pedig 2020. február 01-től kezdődően Hebling-Szűcs
Évát. A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztői és tördelői feladatainak ellátá-
sára szóló megbízási díjak összegét 2020. január 1-től kezdődően 40.000
– 40.000 Ft/hó összegben határozza meg, egyidejűleg köszönetét fejezi
ki a volt szerkesztőbizottság tagjainak az eddig végzett munkájukért.
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. alapítója úgy döntött, hogy a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak számát 2020. febru-
ár 1. napjától 3 főben határozza meg, akik: Dr. Soós Gábor, Erdősi
Gábor, valamint Lublóy Géza .
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Balatonfűzfő, Jókai u. 19. szám alatti volt Jókai Iskola
helyiségeit jelenleg használó civil szervezetek, civil szerveződések a
Veszprémi Törvényszék előtt Magyar Állam, felperes, Balatonfűzfő
Önkormányzata I.r., Profiszolár Kft. II. r. alperes ellen szerződés
hatálytalanságának megállapítása tárgyában hozott ítélet jogerőre
emelkedéséig használhatják az ingatlant. 
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani „A fövenyfürdői csúsz-
dák felújítása Balatonfűzfőn” tárgyú projektjére, melyre 100%-ban
vissza nem tértendő támogatást igényel. A Képviselő-testület elrende-
li a felújítási terv elkészítését, valamint a pályázati dokumentáció
összeállítását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Szabadvízi strandok fejlesztési program III. üte-
mének keretében benyújtott, „A balatonfűzfői Fövenyfürdő inno-
vatív fejlesztése” és „A balatonfűzfői Tobruki Strand innovatív fej-
lesztése” című pályázatokról szóló tájékoztatást elfogadja.
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Intézmény Árpád utcai telephelyének, valamint
Radnóti utcai telephelyének a korábban elkészített tanulmánytervét,
állapotfelmérését aktualizálja, árajánlatokat kér be, és az elkészült ter-
veket a Képviselő-testületnek újratárgyalja. 
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Balaton Dalkör Nagycétény testvértelepülés Farsangi Mulatság ren-
dezvényre történő kiutazásának költségét a 2020. évi költségvetés ter-
hére 90.000,- Ft keretösszegben biztosítja. 
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te „Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége” díjat adományozott Ratter
Rolandnak, Kiss Majának és Nyilasi Csanádnak.
- A Balatonfűzfő Kultúrájáért posztumusz oklevelet kapott Gróf Tibor,
a balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár korábbi igazgatója,
Balatonfűzfő Kultúrájáért díjat kapott az Irinyi Ifjúsági Fúvószenekar,
amit 2007-ben Balatonfűzfőn alapított Hégely Ákos karmester. 
A következő testületi ülés 2020. február 18-án 16 órakor lesz. 

MAGYAR DÁNIEL

POLGÁRMESTERI REFERENS
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DR. KONTRÁT KÁROLY ORSZÁG-
GYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓ-
NAPJA
Év első fogadónapját Balatonfűzfőn tartotta
dr Kontrát Károly. Előtte egy órával megbe-
széltük Balatonfűzfő fejlesztési kérdéseit.
Beszéltünk bolt, iskola, vízhálózat, torna-
csarnok, orvosi rendelők ügyében. Támo-
gatásáról és segítségéről biztosította a telepü-
lést. Több fűzfői polgár is élt a meghallgatás
lehetőségeivel. Bízom a jó kapcsolat tovább-
ra is megmarad és abban is, hogy ez Ba-
latonfűzfő számára gyümölcsöző lesz. Ígére-
tet kaptunk arra is, hogy az elkövetkező
időkben gyakrabban lesz lehetősége szemé-
lyes találkozásra a fűzfői lakosságnak.

BUSZMEGÁLLÓK ÉPÍTÉSE
Tavaly októberben megkezdődött buszmeg-
álló építését januárban folytatta a vállalkozó.
A késedelem oka az őszi esős időjárás volt és
az, hogy közben más munkának is nekiállt a
kivitelező. Időközben a lakosság részéről
érkezett javaslat, hogy a 71-es étterem előtt is
fedett buszváró létesüljön. Ezt a javaslatot is
vizsgálni fogja a Testület. 

ÁRPÁD UTCAI SZENNYVÍZ
DRV-vel hónapban nagynyomással kitisztí-
totta az Árpád utcai csatornát. Januárban
újra egyeztettünk ez ügyben. DRV vezető-
sége ígéretet tett arra, hogy 2021-ig megter-
vezik és kivitelezik egy új csatornaág építé-
sét. Addig is csapószelepeket építenek be,
hogy ne folyjék visszafelé a szennyvíz. Az
illegális bekötések felkutatása megkezdő-
dött. Az önkormányzati ingatlanokkal fog-
juk kezdeni a vizsgálatot. Megkérünk
Mindenkit, hogy amennyiben az esővíz-
csatornát bekötötték a szennyvízhálózat-
ba, akkor azt minél előbb kössék ki! A
DRV komoly büntetéseket fog kiszám-
lázni csatornadíjként.

ORVOSIRENDELŐK, EGÉSZSÉGÜ-
GYI ELLÁTÁS
Tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy
2020 júniusától már nem Almádi, hanem a
veszprémi kórház végzi az ügyeleti orvosi
ellátást. Balatonfűzfő város háziorvosai kér-
ték ezt a változást. Több indokot is felhoz-
tak, többek között pl Almádiban a felnőt-
tekkel foglalkozó orvosoknak el kellett látni-
uk a gyermekeket és a gyermekorvosnak a
felnőtteket is. Ez komoly felelősség, mely
túllép a kompetenciájukon. A Jókai utcai
orvosi rendelő épület tulajdonosaival leül-

tünk tárgyalni, a rendelő további sorsáról.
Nyitottak a megegyezésre, nincsenek elzár-
kózva az épület tovább bérlésének lehetősé-
gétől, addig míg nem oldódik meg a rendelő
helyzete.

SZALMÁSSY-TELEP ILLEGÁLIS HUL-
LADÉKLERAKÓ
Az Önkormányzat felszámolta a „hulladék-
hegyet”. Több száz köbméter vegyes hulladé-
kot válogatott szét és szállított el a vállalko-
zó. Rengeteg közpénzbe került, hogy a kör-
nyéken lakók által évek óta leszórt hulladé-
kot elvitessük. Még fel sem tudott lélegezni a
környezet, már újra lerakta valaki a paláját, és
a karácsonyfa maradványát. Kérem, hogy
tiszteljük a település környezetét azzal, hogy
nem tesszük tönkre! Ebből a pénzből járdát,
útszakaszt, vagy akár karácsonyi díszkivilágí-
tást vehettünk volna. Vadkamerákat fogunk
kitenni, és amennyiben rajta kapunk valakit
a szemetelésen nem csak megbüntetjük, de a
felvételeket nyilvánosság elé fogjuk tárni.  

FAKIVÁGÁSOK
Az elmúlt időszakban Balatonfűzfő a fakivá-
gásairól volt „híres”. A parti sétányon kivá-
gott fák pótlását meg kell kezdeni, amire
kötelezi a várost a Környezetvédelmi Ha-
tóság. A Tobruki strand parkolójában lévő
fák életveszélyesekké váltak a rosszul végzett
gondozás, és a parkolások okozta sérülések
miatt. Két erdésztől is kértem véleményt,
akik ezt erősítették meg. Szeretném, ha ezt
ők személyesen mondanák és mutatnák be a
lakosságnak, így rövid időn belül egy lakos-
sági fórumot szervezek erre a területre, a
szakemberek bevonásával. Kértem az erdé-
szeket, hogy segítsenek a visszatelepítendő
facsemeték kiválasztásában.

GIRO D’ITALIA NEMZETKÖZI KE-
RÉKPÁROS VERSENY
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület és a
VÁCISZ egyesület együttműködésével janu-
ár 30-án rózsaszínbe öltözött a Csillagvizs-
gáló. Ezzel a jelzéssel elindult a rendezvény
visszaszámlálása. Fel kell készülnie a városnak
erre a különleges, nemzetközi versenyre,
amely nagy port fog felkeverni a turisztikai
életében. Május 11-én helikopterekből fogják
felvenni a versenyt, 10 órától 12 óráig le lesz-
nek zárva az utak. Ezekben a percekben lehe-
tőségünk lesz, hogy felhívjuk a világ figyel-
mét arra, hogy Balatonfűzfő egy különleges
adottságú település, rengeteg turisztikai
attrakcióval. Balatonfűzfő-Litér Turisztikai

Egyesület izgalmas rendezvényt tervez a
Tobruki harangláb mellé, ahol együtt szur-
kolhatunk a bajnokoknak. Koronczai János
turisztikai elnökkel részt vettünk a GIRO
d’Italia tapolcai sajtótájékoztatóján. 

VOLÁN BUSZ JÁRATOKKAL KAP-
CSOLATOS TÁRGYALÁSOK
Tárgyalásokat folytattam a VOLÁN Tár-
sasággal. Már régóta igény a település lakói
részéről, hogy a tömegközlekedéssel jobban
elérhetőek legyenek a településrészek.
Kértem, hogy vizsgáljuk meg a lehetőségét,
hogy a Kenese felöl érkező buszjáratok
bemenjenek Tobrukba, majd Szalmássy-
telepre és úgy Gyártelepre, és visszafelé is
ezen az útvonalon. A busztársaság munka-
társai vizsgálták az útvonalat és megállapí-
tották, hogy 2 km-ren belül van az út
különbség, így ez nem okoz tarifa változást,
de kérték, hogy a lakosság részéről végezzünk
egy felmérést, hogy mely járatoknál lesz
igény erre az útmódosításra. Polgármesteri
referensem már elkezdett készíteni kimutatá-
sokat, hogy 5 perces idő meghosszabbodás
milyen csatlakozási lehetőségekkel jár.

BOLT
Tudom, hogy ez a legégetőbb kérdés a város
életében. Egyeztetések vannak folyamatban.
A Béke téri üzlet tulajdonosa igen magas
összegre tartja az ingatlanját. A deltában
lévő lehetőségekről is tárgyalok. Amint
publikusak lesznek a tárgyalások eredmé-
nyei közzéteszem.

„Az emberek úgy nézik a dolgokat, ahogy
vannak, és azt kérdezik: miért? Én úgy nézem
a dolgokat, ahogy lenniük kellene, és azt kér-
dezem: miért ne?” Robert F, Kennedy

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER
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Soha nem gondoltam, hogy képviselőnek
lenni egyszerű dolog, de az elmúlt négy hónap
minden várakozásomat felülmúlta. 7 képvise-
lő-testületi ülésen, 12 bizottsági ülésen, 1 köz-
meghallgatáson, 2 fogadóórán és számos
egyeztetésen vagyok túl. Ezeknek az ülések-
nek a nagy része több órát vett igénybe, de volt
példa hat-hét órás ülésekre is. A felkészülés
minden alkalomra több órát, akár több napot

is igényel. Azt az időt, amit a képviselői munkának szentelek, elsősor-
ban a családomtól veszem el. Végtelenül hálás vagyok nekik, hogy mégis
mellettem állnak és támogatnak mindenben. 
Mikor heti több alkalommal hulla fáradtan hazaérek az ülésekről és felte-
szem magamnak a költői kérdést, hogy „Miért csinálom ezt mégis?” -
mindig azokra a balatonfűzfői lakosokra, barátokra, ismerősökre gondo-

lok, akik megtiszteltek szavazatukkal október 13-án. Akik hittek ben-
nem, hittek abban, hogy a város fejlődéséért, a régóta várt változásokért
fogok dolgozni. Köszönöm a bizalmat és támogatást mindenkinek! 
A megtisztelő feladat, hogy képviseljem a balatonfűzfői lakosok és a
város érdekeit – felelősségteljes és egyáltalán nem egyszerű munka.
Minden ügy és probléma, ami a testület elé kerül – összetett kérdés.
Nem lehet racionálisan dönteni, mert minden napirendi pont mögött
sok-sok ember sorsa, érdekei, tetszése vagy nem-tetszése áll. Meg kell
találni az arany középutat és külön figyelmet kell fordítani arra, hogy
egyetlen csoportot, szervezetet se emeljünk ki és részesítsünk előnyben
indokolatlanul. Ráadásul, a város vezetése a megválasztott polgármes-
ter és a hat képviselő kezében van. A döntések egyeztetések és kompro-
misszumok útján születnek. 
Az elmúlt négy hónapban sokat dolgoztunk azért, hogy elinduljanak a
változások. A Humán bizottság elnökeként előkészítettem a Bala-

„Csak őszintén” - Képviselői gondolatok

Az önkormányzati választáson elért szavazatok alapján kértem fel a képviselőket, (Dr. Soós Gábor 1068, Gál Andrea Éva 920, Lajkó Frigyes
Károly 791 szavazat) hogy írjanak a helyi újságba az önkormányzat munkájáról, valamint arról, hogy ők mivel járultak hozzá Balatonfűzfő fej-
lődéséhez. A három képviselő beszámolóját mostani számunkban olvashatják. Marton Béla, Erdősi Gábor és Keil Norbert önkormányzati kép-
viselők a márciusi számban írnak a Balatonfűzfői Hírlapba.

SZENDI PÉTER

Képviselői értékelő

Az Önök jóvoltából 2019 október 13-ától
Balatonfűzfő Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének tagja vagyok, mely lehe-
tőséget ezúton is köszönöm. 
Az elmúlt közel négy hónap önkormányzati
munkája az idő rövidsége miatt még nem lehet
látványos az Önök számára, azonban a háttér-
ben Fűzfő fejlődéséért dolgozunk, számos fela-
dat, problémás kérdés megoldását készítjük elő.

Ahogy ebben a pár hónapban is megkérdeztem fogadóórán, személyes
beszélgetések során az Önök véleményét, úgy a későbbiekben is számítok
a párbeszédre: tanácsokra, ötletekre, építő jellegű kritikára.
A választás óta eltelt időszakban több olyan ügyben éltem egyéni kép-
viselői javaslattal, ami gyors intézkedésre várt és a lakók mindennapi
életét pozitívan befolyásolja. A fogadóórákon jelzett problémák és az
általam tapasztalt hiányosságok alapján az alábbi feladatokat és azok
megoldási javaslatait terjesztettem a bizottság és a képviselő-testület elé: 
• Kezdeményeztem Fűzfőfürdő és Tobruk hat utcájának azonnali
járhatóvá tételét, az áldatlan, néhol tengelyig érő sár megszüntetését.
• Javasoltam a fűzfői óvodák számára multifunkciós nyomtatógép
beszerzését.
• Bizottsági elnökként folyamatosan ellenőriztem az illegális szemét-
telep felszámolásának önkormányzat által megrendelt munkálatait.
• Indítványoztam a fűzfőfürdői temető ravatalozójához két pad
telepítését és a bejárati gyalogúthoz lámpák kihelyezését.
• Kezdeményezésemre felvettük a kapcsolatot a szombathelyi vasúti
igazgatósággal annak érdekében, hogy a MÁV által nem használt, de
tulajdonolt területek Balatonfűzfő város használatába, esetlegesen
tulajdonába kerülhessenek. Ez azért fontos, mert így például
lehetőségünk nyílik az így is túlzsúfolt fövenyfürdői parkoló

bővítésére, a sétány és kerékpárút melletti területek fejlesztésére.
• Támogattam a fűzfőfürdői háziorvosi és védőnői épület építésének
mihamarabbi elkezdését.
• A legutóbbi biztottsági ülésen felvetettem, hogy a Szalmássy telepet
és Fűzfőgyártelepet összekötő gyalogutat tegyük használhatóvá: ez
gépi földmunkából és murvázásból, valamint annak tömörítéséből áll
és a gyalogút kandelláberekkel történő ellátását is magában foglalja.
Ezzel párhuzamosan a Vagyonkezelő Kft. vezetőjének jeleztem, hogy a
gyalogút mentén a vegetációs időszak alatt a belógó ágak, bozót rit-
kítását rendszeresen hajtsák végre.
• A soron következő bizottsági ülésre határozati javaslattal fogok élni,
melyben a fűzfőgyártelepi parkolási nehézségeket szeretném orvosolni.
• A január 21-én megtartott bizottsági ülésen a bizottsági tagok
megkapták a másfél éve villámcsapás súlytotta mammutfenyő álla-
potáról szóló beszámolókat. Sajnos szembesültünk azzal a szomorú tény-
nyel, hogy hosszútávon Fűzfő emblematikus fája lassú pusztulásnak van
ítélve. Ezzel kapcsolatban javasoltam, hogy ha és amennyiben ténylege-
sen kivágásra kerül a fa, akkor anyagát felhasználva és annak emléket
állítva egy Fűzfőre bejövő, vagy azon áthaladó vendégeknek és az itt
lakóknak szóló „Mammutkapu” készüljön. A kapu helyszínére a két kör-
forgalom közötti területet javasoltam, továbbá kértem a testületet, hogy
a következő balatonfűzfői Hírlapban tegyünk közzé egy felhívást, mely-
ben megkérdezzük a lakókat a témában.
A legfontosabb rövid és középtávú elvégzendő feladatnak tartom a
Vagyonkezelő munkájának hatékonyabbá tételét, a város alapos
felkészülését az üdülőszezonra, a három óvodánk műszaki állapotának
javítását, valamint a szakrendelések helyben tartását, egyidejűleg ön-
kormányzati segítséggel történő minőség javítását.

DR. SOÓS GÁBOR

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Kedves balatonfűzfői Lakosok!
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tonfűzfői Hírlap főszerkesztői pályázatát és a Csillagvizsgáló jövőbeni
üzemeltetésére kiírt pályázatot. Javaslatom alapján a hírlap főszerkesz-
tője további kommunikációs feladatokat kapott, hogy a város lakói nap-
rakész információkat kaphassanak a bizottsági és testületi ülésekről.
Előterjesztésemnek köszönhetően a testület decemberben megalapítot-
ta a „Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége” díjat. Nagy öröm és büszkeség volt
látni a Kultúra napján az elismerő címben részesülő 3 fiatal és a további
12 jelölt kiemelkedő sikereit, eredményeit. 
A Humán Bizottság már dolgozik a szociális támogatások rendszeré-
nek átalakításán és a város új civil-, illetve sportkoncepcióján. Fontos
az önkormányzat és a civilek közötti kapcsolat és párbeszéd erősítése.
Ennek érdekében, a bizottság felállított egy munkatervet és márciusig
egyeztet a helyi egyházakkal, oktatási intézményekkel, civil szerveze-
tekkel és sportegyesületekkel, megismeri a tevékenységüket és problé-
máikat, ösztönzi és összefogja az együttműködésüket és fejlesztési
elképzeléseiket. A célom, hogy a kiemelkedő sport múlttal és infra-
struktúrával rendelkező Balatonfűzfő sokkal intenzívebb sportéletnek
adjon otthont. A gyerekek, fiatalok számára rendezett sport és kultu-
rális rendezvényeket kiemelt célnak tekintem. Szeretném, ha a testvér-
városi kapcsolatokat is átgondolnánk és új tartalommal töltenénk meg,
a fiatalokat is bevonva. 
A Településfejlesztési, Településüzemeltetési és Pénzügyi Bizottság tag-
jaként szintén fontos döntésekben vettem részt és további kiemelt
jelentőségű feladatokat látok a 2020-as évre. A Jókai iskola eladása10
év sikertelen próbálkozás után sikerült az előző testületnek. A vevő a
pályázat szerint turisztikai beruházást, vitorlás akadémiának, konfe-
renciáknak helyet adó szálláshelyet szeretne megvalósítani. Az egykori

iskola épületének állapota az elmúlt években sokat romlott. Naiv és
felelőtlen elképzelés, hogy ezt az ingatlant az önkormányzat a közeljö-
vőben saját forrásból vagy pályázatból fejleszteni tudná, hiszen az épü-
let jelenlegi állapota miatt ez több száz millió forintba kerülne. Örü-
lök, ha lezárul a per és a vevő birtokba veheti az ingatlant, mert a meg-
valósuló beruházás jelentős bevételeket hoz majd a településnek, az
ingatlan árából pedig még idén megvalósulhat az új fűzfőfürdői rende-
lőintézet. Ezt tartom 2020-ban a legfontosabb és sürgősebb feladat-
nak: a jelenlegi méltatlan körülmények között zajló orvosi ellátás
helyének megteremtését. 
Kiegyensúlyozott, stabil költségvetést szeretnék, ami lehetővé teszi a
legrosszabb állapotban lévő utak javítását, felújítását saját forrásból.
Bízom benne, hogy sikeresen pályázunk legalább egy óvoda felújításá-
ra, strandfejlesztésre, út- és járdaépítésre. Idén pályázati forrásból meg-
újulnak a Közösségi ház mosdói és reményeim szerint az év második
felére sokkal rendezettebb lesz a környezetünk a városgondnokság
hatékony átalakítását és gépesítését követően. 
Az idei év fontos feladata a város arculatának kialakítása, a turisztikai
kínálatunk tervezése és a fejlesztési stratégia megalkotása egy összehan-
golt, turisták számára is vonzó programtervvel. 
A város bevételei sajnos nem teszik lehetővé, hogy látványos beruházá-
sokat és gyors fejlődést ígérjek! Azt tudom ígérni, hogy az eskümnek
megfelelően, Balatonfűzfő város érdekeit szem előtt tartva hozom meg
a döntéseimet. Kérem, hogy keressenek észrevételeikkel, osszák meg
velem kéréseiket, javaslataikat!

GÁL ANDREA KÉPVISELŐ, 
HB ELNÖK

Lassan négy hónap telt el az önkormányzati
választások óta, és először van lehetőség a
helyi újságban az Önök által kapott támogató
szavazatokat rám valamint a közös csapatban
induló képviselő jelölt társakra (Tóth Lajos
Péter, Keil Norbert, Kádár István, Kántor
Magdolna Kerekes Bakró Csongor) megkö-
szönni! Nagy lendülettel és tervekkel indul-
tunk neki a választási kampánynak és a válasz-

tásnak. Az Önök szavazatai alapján ketten kaptunk bizalmat a követ-
kező öt évre Keil Norbert és jómagam mind a ketten képviselőként. Az
induló csapat be nem jutott tagjaival folyamatos a kapcsolat, segítik a
munkát. Szeretném megköszönni mindenkinek az azóta is folyamatos
biztató és támogató szavakat. Nem utolsó sorba szeretném megköszön-
ni a családomnak, hogy végig mellettem állt és támogatott a kampány
nem könnyű időszakában is! Az elmúlt négy hónap leginkább a felada-
tok áttekintésével valamint” pozíciók kiosztásával”telt el. 2020-ban a
költségvetés tárgyalásával kezdődik igazi munka. Óvodáink állapota
mind a három telephely felújításra szorul. Felmerült ismételten az egy
új nagy óvoda gondolta néhány képviselőben, én ezt nem támogatom.
Szerintem a szolgáltatásokat minél közelebb kell vinni a lakossághoz.
Fontosnak tartom a településrészeken az óvodák megtartását és meg-
kezdeni a felújításukat, és ehhez pályázati forrásokat keresni. Felmerült
ismét a szakorvosi ellátás helyben tartásának és fejlesztésének kérdése.
Szerintem ebben a testület egyhangú, mindent meg kell tennünk, hogy
a fűzfői lakosok helyben vehessék igénybe ezt a szolgáltatást. Továbbra

is fontosnak tartom, hogy végre elkezdődhessen a „bevásárló köz-
pont” építése. Évtizedes probléma gyártelepi ívó víz helyzete bízunk
benne, hogy erre megoldást találunk az idei évben. Programunk része
volt a iskolakezdési támogatás bevezetése balatonfűzfői általános és
középiskolai tanulók részére, ezt az indítványomat a februári ülésre
beterjesztem. Fontosnak tartom az iskoláinkkal fennálló kapcsolatot
erősíteni, kötelességünk gyerekeink oktatását lehetőségeik szerinti
támogatni. Több civil szervezetnek vagyok tagja és látom, hogy az
önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolatban van mit javí-
tani, ennek áttekintése is fontos feladat. Az egyházaink támogatását is
újra kell gondolnunk több színvonalas inkább „városi” vagy „kistérsé-
gi” rendezvény helyszínéül szolgálnak. Utjainkat közterületeink gon-
dozására is több energiát kell fordítanunk. Folytatni kell az utcák fel-
újítását. Európa Kulturális Fővárosa Veszprém a Balaton térségével
együtt 2023-ban. Ehhez csatlakoznunk kell kidolgozott tervekkel,
ennek része lehet a földalatti erőmű is. Szerencsés lenne, ha helyi
turisztikai feladatokat helyben látnánk el és erre a helyi turisztikai
egyesületünket kérnénk fel. A sportcsarnok kérdésében is folynak
egyeztetések, bízunk benne, hogy mielőbb megjön a pozitív döntés.
Tennivaló tehát van bőven. Bízom benne, hogy testületben kialakul az
összhang és közösen tudunk dolgozni a településért! Bár már február
van azért én még is kívánok mindenkinek Békességben és Egészség-
ben eltöltött 2020-as évet!

LAJKÓ FRIGYES

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Tisztelt Balatonfűzfői Polgárok!
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Vízkereszt napján megáldották a Balatont

Harmadik alkalommal rendezte meg a
Jézus Szíve Plébánia a Balaton megáldása
ünnepélyt. A szertartást a Marina kikötő-
ben tartották.

Vízkeresztkor Jézus megkeresztelkedésének
emlékére a középkor óta szentelnek vizet a
katolikus templomokban, amit aztán egész
évben szenteltvízként használnak. Az ün-

nephez számos szokás kapcsolódik, köztük a
Balaton megáldása is. - Alázattal kérjük most
Isten áldását a Balatonra, valamint mind-
azokra, akik bármilyen módon gondozzák.
Imáinkba foglaljuk bele a halászokat, a hajó-
zókat, a vitorlázókat, a különböző vízi sportok
képviselőit, kedvelőit, a búvárokat, és mind-
azokat, akik fontosnak tartják a Balatont.
Külön emlékezzünk meg a tavaly nyáron
elhunyt vízi mentősről, aki a fűzfői fövenyfür-
dői strandon vesztette életét – hangsúlyozta
Laposa Norbert plébános, majd megáldotta
a Balatont. Kérte a jó Istent, hogy árassza ki
áldásos, bőséges kegyelmét a vízre. - Add,
hogy akaratod szerint gondját viseljük, és
valahányszor e tónak szépségében gyönyörkö-
dünk, eszünkbe jusson a te végtelen szereteted
irántunk. 
A résztvevők ezután virágokat dobtak a víz-

be, így emlékeztek meg azokról, akik a tóban
lelték halálukat. A Balaton megáldása után
átsétáltak a 71-es úton a Jézus Szíve
Plébániára, ahol a szépen feldíszített temp-
lomban Laposa Norbert plébános szentmi-
sét mondott az élőkért és holtakért. A mise
után a templom kertben forró teával, forralt
borral és ropogós pogácsával kínálták a meg-
jelenteket.

SZENDI PÉTER

1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar kultúra napját annak
tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztáz-
ta le és látta el kézjegyével a Himnusz kéziratát.

Balatonfűzfőn a Vágfalvi Ottó Művelődi Központ és Könyvtár szín-
háztermében január 22-én, 17 órától ünnepi műsor keretében tiszte-
legtünk a magyar kultúra rendkívülisége előtt. Ez az ünnepi alkalom
lehetőséget adott továbbá arra is, hogy átadásra kerüljenek a
„Balatonfűzfő kultúrájáért”, valamint a „Balatonfűzfő fiatal Tehet-
sége” díjak is. A magyar kultúra napi ünnepi műsort a hagyományok-
hoz híven a Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja és a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár közösen szervezték. A műsor
ennek megfelelően, méltó módon az alkalomhoz nagyon gazdag, vál-
tozatos és színvonalas volt. 
Néző László a Napló főszerkesztője köszöntő beszédében elmondta,
hogy kultúránkat megpróbálhatjuk szavak által meghatározni, de
előfordulhat, hogy csodálatos magyar anyanyelvünk gazdag szókin-
cse cserben hagy minket és nem tudjuk kifejezni mindazt, amit a

„magyar kultúra” jelent. Talán nem véletlen, mert kultúránk olyan
sokrétű, gazdag és csodálatos, hogy szavak híján az annál sokkal
árnyaltabb érzésvilág képes meghatározni azt. Minden magyar ember
szívében ott rejtőzik a válasz, hogy mit jelent számára a magyar kul-

túra, mert mindannyian benne élünk a részesei vagyunk és így a
részünk. Főszerkesztő úr ünnepi beszédét követően a Balatonfűzfői
Fiatal Művészek Klub tagjai adtak ünnepi műsort. Varga Áron zon-
gora és Horváth Eszter klarinét játékát hallhattuk több ízben, Kiss
Ákostól egy irodalmi blokkban kaphattunk ízelítőt a magyar iroda-
lom szépségéről, Váradi Bence és a Balatonalmádi Néptánc műhely 7
táncosa pedig uszódi táncokból tartott bemutatót.  A kulturális prog-
ram részeként Szanyi Szilvia polgármester asszony átadta „Balaton-
fűzfő Kultúrájáért” elismerő címet. A kitüntetést az idei évben néhai
Gróf Tibor a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár egyko-
ri igazgatója valamint az Irinyi Ifjúsági Fúvószenekar kapta. Gróf
Tibor 2012 óta vezette nagy sikerrel a művelődési központot.
Munkája során, - mely egyben hivatása is volt - nagy hangsúlyt fekte-
tett arra, hogy ő maga személyesen és az intézmény is jó kapcsolatot

Méltó módon emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról 
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ápoljon a helyi civil szerveződésekkel. A VEGASZ elnökségi tagja, a
Helyi Értéktár Bizottság elnöke, a Balatonfűzfői Fiatal Művészek
Klubjának létrehozója volt. Ő hívta életre az idei évben 6. alkalom-
mal megrendezésre kerülő Aranykapu Fesztivált. Büszke volt rá, hogy

2017-ben megkapta a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesüle-
tének legnagyobb kitüntetését, a „Veszprém Megyei Mozgássérülte-
kért” díjat. Munkássága során az intézmény mind infrastrukturálisan,
mind pedig küldetését tekintve sokat fejlődött. Munkásságának érté-
ke felbecsülhetetlen és örök értékű. 
Az Irinyi Ifjúsági Fúvószenekar 2007-ben alakult meg az alapító kar-
mester Hégely Ákos vezetésével. A Balatonfűzfői Irinyi János Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az intézmény fenn-
tartója, városunk önkormányzata örömmel támogatta a kezdeménye-
zést. A tanítás három diákkal kezdődött. A színvonalas oktatás meg-
hozta gyümölcsét, négy év múlva már a zenekar is működött, egyre
bővült a taglétszám és egyre több zenetanár csatlakozott a közös mun-
kához. A zenekar felkészítő és közreműködő tanárai Hégely Ákos,
Hóbor Bence, Kiss Szilvia, Hégelyné Kóródi Mónika. Szívesen hívják
a zenekart zenélni Veszprém megye számos településére, de többször
szerepeltek már külföldön is. Az iskolán kívül karácsonyi, adventi
koncerteket adnak, közreműködnek nemzeti- és városi ünnepeken,
valamint a helyi katolikus és református templom rendezvényein is. A
fúvószenekar kiemelt figyelmet kap az Irinyi János Általános Iskolától,
Balatonfűzfő Város Önkormányzatától és a civil egyesületektől.
Az ünnepi műsor részeként polgármester asszony a „Balatonfűzfő fia-
tal Tehetsége” díjakat is átadta. A kitüntetés Gál Andrea képviselő
asszony ötlete nyomán valósult meg. Városunk felhívást intézett a
város lakossághoz, oktatási intézményeihez és sportegyesületeihez,
hogy tegyék meg jelöléseiket az elismerő címre, az ismertségükben
lévő fiatalok egész éves eredményei alapján. A rendelet szerint a jelölt
olyan 12 és 25 év közötti Balatonfűzfőn élő, tanuló vagy sportoló fia-
tal, aki kiemelkedő sport- kulturális- tudományos tevékenysége miatt
városunk büszkesége lehet, és településünk hírnevét gyarapíthatja. A
felhívás alapján 15 fiatalra érkezett jelölés. A képviselő-testület dön-
tése alapján, kiemelkedő kulturális tevékenységeik vagy sport sikereik
okán, mindannyian elismerő oklevélben részesültek. 
Köszönjük a városunkért végzett kulturális tevékenységet a Balaton-
fűzfői Fiatal Művészek Klubja tagjainak és a jelölésüket Varga Áron-
nak. Díjat vehetett át Horváth Eszter, zeneművészeti tevékenységé-
nek elismeréséért, Németh Tamás előadó művészeti tevékenységéért,
és Mós Eszter képzőművészeti tehetsége elismeréséért. Elismerő okle-
velet kapott Nyírő János Bence, Balatonfűzfő városért végzett kultu-
rális és közösségépítő tevékenységéért. A díjra Dr. Makra Ernőné, a

Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Körének képviseletében
és Tóth Lajos Péter, az Öveges József Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium igazgatója jelölte. Oklevélben részesült Tóth
Eszter, kulturális és szervező munkájáért, Laposa Norbert balaton-
fűzfői plébános javaslatára. Kiemelkedő kulturális és sport tevékeny-
ségért elismerésben részesült Perényi Hanna, az Irinyi János Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola diákja, Liszákné Bocskay Zsuzsanna
osztályfőnök jelölése alapján. Eredményes sporttevékenységükért
oklevélben részesültek a Balaton Vízilabda Klub sportolói: Karancsi
Réka, Karancsi Szonja, Bendicsek Bálint, Fejes Milán és Slavonics
Bendegúz. A jelöléseket Kerekes Bakró Csongor, az egyesület elnöke
és Fejes Milán, Slavonics Bendegúz esetében pedig az osztályfőnöke,
Liszákné Bocskay Zsuzsa-nna adta le. Kiemelkedő sport tevékenysé-
géért oklevelet kapott Farkas Máté, az Éles Kézilabda Sport Egyesület
serdülő válogatott sportolója.
A Képviselő testület 2019. évi tevékenysége és eredményei alapján
Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége elismerő címet adományozott Ratter
Rolandnak, az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7.

osztályos tanulójának, akit osztályfőnöke, Dénesné Barat Mariann
jelölt. Roland az iskola legeredményesebb művészeti tanulója, az
Irinyi Fúvós Zenekar meghatározó tagja, a szaxofon szólam vezetője
és szólistája. Tehetségét a város kulturális rendezvényein és versenye-
ken bizonyította. 2019-ben arany fokozatot kapott a Diákmuzsika
Találkozón, de korábban arany fokozattal jutalmazták a Megyei
Fafúvós versenyen és arany fokozatot, valamint Nívódíjat kapott a
Kamarazene Találkozón is. Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége díjat
kapott Kiss Maja, a budapesti MTK sportolója és a Magyar Shotokan
karate válogatott tagja. Eredményei: Karate Magyar bajnokság 1.
helyezés, Hungarian Karate Federation nemzetközi verseny 1. hely, és
29. Hungarian Tatami Karate Cup 2. hely. A díjra Maja osztályfőnö-
ke, Csala Márton, az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola tanára jelölte. Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége díjat kapott
továbbá, 2019. évi tevékenysége alapján Nyilasi Csanád, a
Balatonfűzfői Lövész Egylet junior Európa bajnok sportolója.
Csanád 2019- ben a Görögországban megrendezett Junior Európa
Bajnokságon és Debrecenben a Junior Országos Bajnokságon 1.
helyen végzett, az Angliában megrendezett Világ Bajnokságon 6.
helyezést ért el. Balatonfűzfő Város Képviselő testülete minden díja-
zottnak sok szeretettel gratulál és egyben további sikereket kíván!

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Fotó: Varga Teréz
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- Szeretek tanítani, szeretem az isko-
lánkat, diákjait, dolgozóit. Amikor
2018. augusztusában elvállaltam az
Irinyi iskola vezetését csak gyanítot-
tam, hogy mekkora felelősség és fel-
adattal jár mindez – kezdi Dudás
Zsolt iskolaigazgató, aki egykori
tanárként sok mindent természetes-
nek gondolt egy iskola működése
kapcsán. Igazgatóként azonban rá
kellett döbbennie, hogy mennyi min-

denért kell keményen megküzdeni, mennyi mindenre kell odafi-
gyelni, hogy az oktatás-nevelés rendben folyhasson.

Az intézményvezető még nem mondhatja el, hogy kívül belül meg-
újult az iskola, de azt igen, hogy egy újfajta szemléletet, megújulást,
élményt és megbecsülést próbálnak közvetíteni. Örömmel mondja,
hogy kollégái jó része, és tanulóik, - akik egy teljesen új generáció
képviselői - partnerek ebben a törekvésben. - Természetesen a szülőket
sem szabad kihagyni, megnyugvást és támogatást tapasztalok sok terü-
leten. A folyamatos egyeztetés meghozta a gyümölcsét, az iskola megíté-
lése egyre jobb. Bizonyítja ezt, hogy év közben több mint húsz tanulót
vettünk át, választott minket! – folytatja tovább Dudás Zsolt, aki sze-
rint a város életében is egyre nagyobb szerepet játszik az iskola. 
Szívesen részt vesznek és tesznek eleget minden felkérésnek.
Irodalmi, zenei, előadással színesítik a városon belüli és kívüli rendez-
vényeket, öregbítve ezzel a város és az iskola hírnevét. - Köszönjük a
település vezetőségének, civil egyesületeknek a támogatását is! Vallom,
hogy csak közös munkával érhetünk el eredményt. Gondolom mindenki
kíváncsi, hogy az iskola felújítása hol tart? A pályázatban foglalt mód-
szertani, szakmai továbbképzést a kollégák nagy része elvégezte. Ez óri-
ási terhet rótt rájuk az előző évben, mert 120 órát foglalt magába, ami
fél hónapot jelent teljes munkaidőben, tanítási időszak alatt.
Ennek a Komplex Alapprogram élmény alapú módszertannak a beve-

zetése folyik az iskolában. Dudás Zsolt hangsúlyozta, hogy sajnos csak
csekély támogatást kapnak ehhez a munkához. Ennek ellenére az isko-
la részéről elvégezték a feladatot. - Az anyagiak tekintetében egyezteté-
sek folynak, hiszen a beruházás költsége a 2017-es tervekhez képest
nagyon megemelkedett. Ennek a forrásnak a megteremtésén dolgozunk és
lobbizunk. Amennyiben eredményt érünk el, elkezdődhet az átépítés –
válaszolt arra a kérdésre Dudás Zsolt, hogy hol tart az iskola felújítása.
Hívják, várják az óvodásokat az iskolába. Kettő, 15-20 fős első osz-
tályt szeretnének indítani. A gyerekek és szüleik részére élményeket
nyújtó bemutatkozásokat szerveznek, ahol megismerkedhetnek az
iskola életével. A fontosabb dátumok: február 11. kedd – interaktív
ovi, ahol a leendő tanítók mutatkoznak be a jövőbeni elsősöknek és
szüleiknek, március 17. kedd - sportovi játékos sportversenyekkel,
március 18. szerda - nyílt tanórák szülőknek, április 2. csütörtök –
zeneovi, ahol hangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek és
együtt énekelhetnek.
- A bemutatkozás teljes mértékben illeszkedik iskolánk profiljához. Fő
hangsúly a gyerekeken, az oktatás – nevelésen van, ami kollégáim mun-
kájában eddig is tükröződő élményalapú módszer, valamint a Komplex
Alapprogram bevezetése és további használata is erősít. Számos tanul-
mányi versenyre készítik fel kollégáim a tanulóikat, ahol szép eredmé-
nyek születnek. Véleményem szerint, akkor teljes egy iskolai kínálat, ha
van sport és művészeti tevékenységre is lehetőség. Itt az Irinyiben min-
den adott. Egy tanítási napon a tanulónak lehetősége van a tanuláson
kívül sportolni, a kötelezőkön kívüli délutáni sportfoglalkozásokon részt
venni, valamint képzőművészeti, zenei alap és hangszeres képzéseken is
tanulni. Színesíti a palettát a számos szakkör. Terveink szerint a követ-
kező tanévben elindítjuk a robotika foglalkozásokat is – összegezte
Dudás Zsolt, aki szerint a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alap Művészeti Iskola a kor követelményeinek megfelelően tovább
fejlődik. Kéri, és egyben köszöni mindenkinek a segítségét, aki ebben
a törekvésben segítséget nyújt. 

SZENDI PÉTER

Folyamatosan növekszik a gyereklétszám – változatos az ajánlat

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, Gróf  Tibor nemrég elhunyt
igazgatónk, „Balatonfűzfő Kultúrájáért” posztumusz kitüntető cím-
ben részesült. A javaslatot a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár munkatársai több balatonfűzfői civil szervezettel együtt
terjesztette fel Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-
Testülete felé. 

VÁGFALVI OTTÓ

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

MUNKATÁRSAI

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Gróf Tibor
emlékét méltóképpen megőrizzük
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Nyáron életét vesztette a fövenyfürdői strandon egy vízi mentő. Sajnos a kiérkezett mentők már
nem tudták megmenteni a fiatalember életét. 
Dr. Soós Gábor önkormányzati képviselő volt nyáron a kezdeményezője annak, hogy Balatonfűzfő
lakossága fogjon össze és adakozásból – melyhez az önkormányzat, a Balatonfűzfőért Alapítvány és
jó néhány helyi vállalkozó is csatlakozott – vásároljanak két defibrillátort. Az alapítványon keresz-
tül megrendelték a svájci gyártmányú eszközöket, ezeket mutatták be a városházán és adták át a
tűzoltóságnak, illetve Bujdosó Lászlónak, a Fűzfő-Med Kft. igazgatójának. 
A hirtelen szívhalál több ezer áldozatot követel évente Magyarországon. Az esetek többségében,
mire kiérnek a mentők, már késő. Az újraélesztés napján és egyéb alkalmakkor lehetőség van arra,
hogy minél több emberhez eljusson az életmentő üzenet, hogy laikusként is merjünk segíteni, ha újraélesztésről van szó.
Szanyi Szilvia polgármester örömét fejezte ki, hogy a városban nagy volt az együttműködés.Sikerült megszólítani a civil szervezeteket, a vállal-
kozókat, a lakosokat. Ez is azt mutatja, hogy összefogással sok mindent el lehet érni. A gépek nyáron a fűzfőfürdői és a tobruki strandon, sze-
zonon kívül a rendelőben és a tűzoltóságon lesznek.

SZENDI PÉTER

Összefogással lett életmentő készülékei Balatonfűzfőnek

- Tóth Lajos Pétert, a Veszprémi
Szakképzési Centrum Öveges József
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma igazgatóját kérdeztük. Milyen
volt a 2019-es év?
- Az év a szokásos feladatokkal indult.
Februárban a végzősöket ünnepeltük a
szalagavatón. Erre a Pannon Egyetem
aulájában került sor. Itt méltó körülmé-
nyek között és színvonalas műsorral vár-
tuk a rokonokat. Tavasszal megtartottuk

az Öveges diáknapot, ahol különböző előadások és szabadabb verse-
nyek közül választhatnak maguknak tevékenységet a diákok. A balla-
gáson ismét a végzősök kerültek középpontba. Az ősz során folyta-
tódtak a szokásos programok. Ezek közül talán az egészségnapot
említeném. Ezúton is köszönöm a szülők aktív támogatását és szemé-
lyes részvételét, hogy a diákoknak finom kóstolót is tudtunk biztosí-
tani. Ami a szakami tevékenységet illeti örömteli, hogy az érettségi
vizsgán mindenki eredményesen szerepelt. A szakmai vizsgákon is
születtek szép eredmények. Kiemelkedő, hogy Rózsás Marcell a
Szakmasztár versenyen az országos döntőben elért kiváló eredményé-
vel minden feladatrészből jelessel mentesült a vizsga alól. Ezt az ered-
ményét a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara az év tanuló-
ja díjjal ismerte el. A szakmai munkához tartozik az is, hogy iskolánk
fogadja a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulókat is. A felhal-
mozott tapasztalatok megosztására és a további aktualitások megis-
merésére szakmai napokat rendeztünk. Ennek keretében dr.
Gyarmathy Éva az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és
Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa tartott előadást és
műhelymunkában foglalkozást az érdeklődőknek. Vele a szakmai
kapcsolatunk egyre szorosabb.
- Kérem igazgató urat, hogy beszéljen a 2020-as év terveiről, az iskola
képzéseiről, és arról, hogy mit ajánlanak a most jelentkezőknek!
- A szakképzési rendszer folyamatosan átalakulóban, fejlődőben van.
A 2020-as változások érintik a 8. évfolyamból jelentkezőket is.
Változtak a választható szakmák és a képzés egyéb jellemzői is.
Iskolánk az informatika, elektronika, kereskedelem és az épületgépé-
szet területén hirdet képzéseket a tavalyihoz képest új rendszerben.
Ez igazodik az új OKJ-s rendszerhez. Az érettségire pályázó fiatalok

ötéves technikusi képzésbe érkezhetnek. Ennek újdonsága, hogy az
ötödik év végére lesz meg a teljes érettségi és a technikusi szakmai is.
Ezek a szakmák az elektronikai technikus, az erősáramú elektrotech-
nikus, az ipari informatikai technikus, a kereskedő és webáruházi
technikus, az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető tech-
nikus. Akik mielőbb szakmát szeretnének, de érettségit nem, azok
választhatják a központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, az elek-
tronikai műszerész, vagy a villanyszerelő képzést. Minden képzésben
erősödik az ipar szerepe. Ebben iskolánk élen jár. Olyan cégekkel
vagyunk már most is kapcsolatban, mint az E-ON, vagy a világ legna-
gyobb autóipari beszállítója a Denso. A díszes tanulók valamennyi
képzésünkre jelentkezhetnek. A tanítás teljes integrációban folyik.
Érettségi utáni képzésekre is várjuk a fiatalokat és felnőtteknek is
indítunk ingyenes informatikai képzést. További információk vannak
honlapunkon, de személyesen is állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Az év során újra megszervezzük hagyományos programjainkat, ünne-
pélyeinket. Ezen kívül tervezzük, hogy a diszlexiás képzés 20 éves
elindítása emlékére rendezvénysorozatot indítunk. Ennek keretében
rendezzük meg a szintén hagyományos Öveges versenyek 20 körét. A
szakképzés fejlesztése is sok feladatot fog jelenteni. Szeptemberre
ebben az értelemben is meg kell újulnunk. Idén először szervezzük az
országos szinten bejelentett Külföldi –Nyelvtanulási programot,
amely keretében a 9. és 11. évfolyamos, érettségire készülő diákok két
hetes nyelvtanfolyamon vehetnek részt a célnyelv országában, anya-
nyelvi környezetben. Nagy munka a szervezés, de kíváncsian várjuk
az első tapasztalatokat. A szakmai munkánkkal kapcsolatosan érde-
mes még pályázatainkat megemlíteni. Tavaly zártuk a Grandis XXI.
projektet, amelyben az időskor problémáit vizsgáltuk és a nyugdíja-
sok közösségben tartásának támogatására dolgoztunk ki tananyagot a
gondozásban résztvevőknek. A támogatást az Erasmus pályázati
rendszer biztosította az innovációtranszfer keretében. Hasonló inno-
vatív projektünk fut jelenleg Reacti-VET néven. Amikor ezt a pályá-
zók konzorciumával megírtuk még nem voltak ismertek a jelenlegi
szakképzési változások. Mégis arra vállalkoztunk, hogy az ipart köze-
lebb hozzuk a szakképzéshez. Úgy gondoljuk, hogy ezt meg tudjuk
csinálni. Ma állami szinten is pontosan ez a tendencia. Én azt gondo-
lom, hogy az ilyen projektek viszik előre az intézményt.

SZENDI PÉTER

A szakképzési rendszer átalakulóban van – érdemes az Öveges iskolát választani



12. oldal 2020. február

A 2020-as év első fotókiállítását január 10.-én 17 órakor a
Közösségi Házban tartotta meg az FFK-Fűzfői Fotósok Klubja.
A kiállítást Strennerné Simon Veronika, az FFK-Fűzfői Fotósok
Klubjának vezetője és egyik alapító tagja, valamint Varga Teréz
nyitották meg pár gondolattal. 

A fotókiállítás témája a „Minden fénykép egy történet” címet viseli. -
Mi ezekből a történetekből szeretnénk átadni Önöknek ezernyi érzést és
csodát. Egy fénykép mindig magáért beszél és nemcsak a pillanatnyi
állapotot tükrözi. Elárulja a boldogságot, vágyakat, egy örök emlék
marad mindenki számára - kezdte Varga Teréz a beszédében.
A fotósok, akik ezen a kiállításon megmutatták műveiket: Balikó

Balázs, Strennerné Simon Veronika, Strenner Tamás és Varga Teréz.
A kiállítók a magánéletben egyénileg és együtt is járnak fotózni,
ennek a közös szenvedélynek köszönhetik a barátságukat, valamint a
helyi rendezvényeken is sokszor képviseltetik magukat. A kiállításon
szép számmal jelentek meg az érdeklődők, nemcsak helyiek, hanem a
környező településekről is többen ellátogattak megnézni a fotókat, az
alkotók nagy örömére. A fotók többsége csodaszép, színes tájkép, de
fellelhető pár fekete-fehér is.
Nemcsak Balatonfűzfőn készültek ezek a fényképek, hanem a fotósok
által látogatott helyekről is, ahogy éppen akkor ők látták. A kiállítás
érdekessége,hogy nemcsak keretben, hanem felcsíptetve is láthatunk
pár fotót, ami ezáltal más hangulatot kölcsönöz az egésznek. A meg-
nyitó után lehetett személyesen találkozni, beszélgetni az alkotókkal,
akiknek ez egyfajta visszajelzés is volt a munkájukról. Már tervezik a
következő kiállítást, ebben az évben több alkalommal is találkozhat-
nak majd a klubtagok fotóival.
Érdemes követni őket a Facebookon, az FFK-Fűzfői Fotósok Klubja
oldalon, ahol a szebbnél szebb fotókon kívül értesülhetnek a további
kiállítások időpontjáról és helyszínéről is. A klub tagjai itt is szeretnék
megköszönni Szanyi Szilvia polgármester asszonynak a segítséget és a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központnak a helyszín biztosítását.

STRENNERNÉ SIMON VERONIKA ÉS

VARGA TERÉZ

FFK-Fűzfői Fotósok Klubjának kiállítása – „Minden fénykép egy történet”

Egy újabb nagyon kedves születésnapi ünnepségen vehettem részt. 95
éves Hegedűs Györgyné – Sédli Mária - Marika néni 1925. 01. 17-én
született Papkeszin. 9 éves koráig Budapesten élt. Ekkor édesanyja meg-
halt, testvérével nagynénjéhez kerültek. Három fia született. Sajnos két
fia már elhunyt. Egyedül nevelte gyermekeit, 6 unokája, és 7 dédunoká-
ja született.

Kedves, vidám természetű
hölgy. Amikor megkérdezték
tőle, hogy hány éves, azt
mondta, hogy már elmúlt 16.
Jó időben gyakran sétál, szeret
keresztrejtvényt fejteni, olvas-
ni, beszélgetni, visszaemlékezni
a régi időkre. Elmesélte, hogy a
Gagarin utcai ház, amelyben
lakik volt az első társasház a
gyár kerítésén kívül. Egyetlen
munkahelye volt, mégpedig a
Nitrokémia. A IV-es fenntar-
tónál dolgozott annak idején.
Innen is ment nyugdíjba.

Sokan úgy emlékeznek rá, hogy ő volt kávés néni. Volt, hogy 170 kávét
főzött le egy-egy nap. Jó hangulatú, vidám születésnapban volt részem.
Remélem még sokáig megőrzi az egészségét és ezt a vidám, nyitott, sze-
retetteljes humorát.

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER

95 éves hölgyet köszöntöttünk

Rangos elismerést kapott
a Balatonfűzfői pékség

Balatonfűzfői pékség rangos életműdíjban részesült. 
A család évek óta településünk helyi vállalkozója. 

Péksüteményei kiemelkedő minőségűek. 
Több generációs családi múlttal rendelkező mesteremberek.

A Magyar Pékszövetség 2019. novemberében 
Nyíregyházán megtartott éves közgyűlésen 

Smátrola Sándor életműdíjat kapott. 
A szakmában eltöltött 46 éves munkásságáért. 

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER
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Január 18-án, szombaton, a balatonfűzfői
Jézus Szíve Plébániatemplomban és annak
kertjében emlékeztünk meg a II. világhá-
borúban, a Don - kanyarban elesett és fog-
ságba esett hősökről.  

16.00 órakor kezdődött Laposa Norbert
József plébános által celebrált szent mise az
elesett katonák lelki üdvéért, majd ezt követ-
te 17.00 órakor a megemlékezés a hősökről a
templom külső falánál, a 25 évvel ezelőtt fel-
avatott emlékmű előtt. A megemlékezésen

jelen volt a Bakony menetszázad, akik a Don
– kanyarban elesett hős katonák előtt, két
napos emlékmenettel tisztelegtek. A menet
Veszprémből, a Vámosi úti temetőtől indult
és Balatonfűzfőn a Jézus Szíve Plébánia-
templomnál, a megemlékezésen ért véget. A
Magyar Tartalékosok Szövetségének Vesz-
prém Megyei Egyesülete huszadik alkalom-
mal szervezte meg az emlékmenetet. A meg-
emlékezésen Szanyi Szilvia Balatonfűzfő
Város polgármestere köszöntötte a megjelen-
teket. Polgármester asszony elmondta, hogy
a Don – kanyarban elesett hősökről váro-
sunk 1995 óta minden év januárjában meg-
emlékezik. Az idei évben A Magyar Tarta-
lékosok Szövetségének Veszprém Megyei
Egyesülete, a helyi katolikus egyházközösség
és Balatonfűzfő Város Önkormányzata
működött együtt az ünnepi megemlékezé-
sen. Polgármester asszonyt követően Simon
– Jójárt Sándor nyugalmazott ezredes

mondta el megemlékező beszédét, melyben
felhívta a megjelentek figyelmét a történel-
mi emlékezet megőrzésének fontosságára.
Arra, hogy mennyire fontos, hogy generáció-
ról generációra hűen a valósághoz örökítsük
át azokat az érdemeket, hőstetteket, melyek
elődeink nevéhez köthetőek és melyeknek
köszönhetően, mi ma élhetünk. Az ünnepi
megemlékezést követően vendégségre invi-
tálták a szervezők a résztvevőket. 

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

A Don-kanyarban elesett hősökre emlékeztünk

Az emléktúra 2020. január 17-18-án ese-
ménymentesen teljesítésre került. Az első
napon kora reggel Veszprémben átvettük
Óvádi Péter országgyűlési képviselőtől a szá-
zad menetzászlóját. Az országgyűlési képvi-
selő, Brányi Mária Veszprém Megyei Jogú
Város alpolgármestere, Simon-Jójárt Sándor
János nyugállományú repülő ezredes, a
MATASZ Veszprém Megyei Egyesület elnö-
ke, Kaptur József nyugállományú repülő
alezredes, a Bakony nemzetközi menetszázad
parancsnoka és Heinrich Isele német tartalé-
kos alezredes úr elhelyezte a magyar, német
és orosz emlékhelyeknél a megemlékezés
koszorúit.  
A Bakony menetszázad a kijelölt útvonalon
10 települést érintett, amelyek közül hét

helyszínen koszorúzás, két helyszínen,
Balatonfüreden január 17-én 17.00 órakor,
Balatonfűzfőn január 18-án 16.00 órakor
ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra
került sor. Balatonfüreden Szabó István
Honvédelmi államtitkár, Balatonfűzfőn
Simon-Jójárt Sándor János nyugállományú
repülő ezredes, MATASZ VME elnöke tar-
totta az ünnepi megemlékezést. Beszédében
hangsúlyozta, hogy több mint három évti-
zed alatt ezekről az eseményekről szinte
beszélni sem lehetett. A magyar katonák a
német hatalmi nyomásra mentek ki a Don
kanyarhoz. A katonáinkat a politika kiszol-
gálói azzal küldték ki az orosz földre, hogy
ott kell helyt állniuk. És a magyar katonák
méltó módon elődjeikhez, helyt álltak a sok-
szoros túlerőben lévőkkel és a hideggel szem-
ben, amíg csak lehetett. Esküjükhöz híven
teljesítették a kötelességüket, soha meg nem
kérdőjelezték a kiadott parancsot. A politi-
kai, katonai vezetés, amely felelős volt a
kialakult helyzetért, a háború után közvetle-
nül, de később sem tudott ésszerű magyará-
zatot adni a bekövetkezett szörnyű tragédiá-
ra. A hősök emlékét egyszerűen azok gyaláz-
ták meg, akik nem tudtak különbséget tenni
a bűnösök, hősök és áldozatok között. Az

elnök végezetül megköszönte azoknak az
önkormányzatoknak, katonai és civil szerve-
zeteknek, amelyek segítették az emlékmenet
megvalósítását és külön megköszönte azok-
nak a fiataloknak és időseknek teljesítmé-
nyét, akik vállalták az 50 kilométeres emlék-
túrát. Balatonfűzfőn a katonai tiszteletadás-
sal megtartott koszorúzás és ünnepi megem-
lékezés előtt, Laposa Norbert plébános tar-
tott emlékező szentmisét. Ebben az évben 12
helyszínről indultak a XX. Doni Hősök
Emléktúra menetszázadai, amelyből
Veszprém megye a „Bakony” nemzetközi

menetszázaddal képviseltette magát. Öröm-
mel láttuk a menetben MH 54. Veszprém
Radarezred, MH Légi Vezetési és Irányítási
Központ, MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság

XX. Doni Hősök Emléktúra – Bakony nemzetközi menetszázad



3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ, MH
Rekreáció Kiképzési és Konferencia
Központ, MH Hadkiegészítő, Felkészítő és
Kiképző Parancsnokság, 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezred, 31. Draganits Ferenc
Területvédelmi Zászlóalj katonáit,a Majsai
Kiskun Huszár Bandérium huszárjait,
MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete,
MATASZ Keszthelyi Szervezete, Bundes-
wehr Bezirksgruppe Oberbayern bajor part-
nerszervezetünk tartalékosait, Várpalotáról a
Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő
Szakgimnáziuma Szakközépiskola és Kol-

légiuma és Balatonfüredről a Balatonfüredi
Szent Benedek Középiskola és Kollégium
kadétjait, Balatonfűzfőről a Báró Wesselényi
Miklós Alapítványi Általános Iskola
Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola és Papkesziről a Bocskai
István Református Általános Iskola apródja-
it. A század létszáma 65 fő volt, amelynek
haladását, a Veszprém Megyei Rendőrfő-
kapitányság rendőrei, a települések közterü-
let felügyelői, polgárőrei példásan biztosítot-
ták. A század logisztikai biztosítását a 3.TÉK
és a MATASZ VME 10 fővel kiválóan végez-

te.  Köszönöm mindenkinek a munkáját,
fáradozását, akik segítették a XX. Doni
Hősök Emléktúra megszervezését, esemény-
mentes végrehajtását. Úgy értékelem, hogy
egyesületünk méltóképpen emlékezet a II.
világháborúban elesett, megnyomorított,
fogságba esett, eltűnt katonákra, munkaszol-
gálatosokra, a háború civil áldozataira.
Dicsőség a hősöknek!

SIMON-JÓJÁRT SÁNDOR JÁNOS

NYUGÁLLOMÁNYÚ REPÜLŐ EZREDES, 
ELNÖK MATASZ

VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE
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A Magyar Tartalékosok Szövetségének
Veszprém Megyei Egyesületének szervezésé-
ben január 17-19 között, Veszprém-
Balatonfüred-Balatonfűzfő útvonalon 50

kilométeres túrával emlékeztek a Don-
kanyarban harcolt honvédek előtt. Január
15-én a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi
Általános Iskola Gimnázium Szakgimná-
zium és Alapfokú Művészeti Iskola apród-
szakasz megőrzésre átvette a Bakony menet-
század menetzászlaját, melyet a Doni Hősök
Emléktúra kezdetén adtak át a megalakuló
alegységnek. - Iskolánkban a honvédelmi
nevelés fontos része a pedagógiai programnak.
Az apród képzésben részt vevő diákok, akik tel-

jesítették a túrát, részt vettek a megemlékezése-
ken, koszorúzásokon tisztelegtek a hősök előtt
és lehetőséget kaptak, hogy ráébredjenek arra,
hogy milyen hatalmas érték a szabadság –
nyilatkozta lapunknak Bárdi Farkas János az
iskola alapító elnöke, aki Simon-Jójárt
Sándor János nyugállományú repülő ezre-
destől, a MATASZ Veszprém Megyei
Egyesületének az elnökétől vette át a zászlót.

SZENDI PÉTER

Hatalmas érték a szabadság – zászlóátadás a Doni Hősök Emléktúra kezdetén

„Minden emberen van egy jelmez és egy
maszk, melyet mohó ambícióval és ravasz
önvédelemből visel.” Ez a Müller Péter idé-
zet járt az eszemben, amíg a saját jelmeze-
met készítettem. 

Úgy vélem, hogy a farsangkor hordott álar-
cok sosem okoznak kárt, nem úgy, mint a
hétköznapi életben használt jelmezek, szere-
pek. A farsang ideje a régi korokban is arra
szolgált, hogy a megszabott hierarchiában élő
emberek „kiengedjék a gőzt”, kicsit felborul-
jon a szokásos rend, és a mulatozással ellensú-
lyozzák a téli sötétség okozta búskomorságot. 

Már tavaly – és nem csak a saját rendezvé-
nyünkön – rájöttünk, hogy az emberek
nagyon szeretnek maskarába bújni, bizonyí-
ték volt erre az is, hogy az idei retro farsang-
ra idén rekordidő alatt fogytak el a jegyek, és
végül több, mint 150-en buliztunk együtt
DJ Retro Z slágereire. Napokig készültünk,
hogy díszleteinkkel – ötletgazdáink segítésé-
gével, akiknek itt is nagyon köszönjük a köz-
reműködést – visszavarázsoljuk vendégein-
ket a 60-as 80-as évek világába, akik közül
nagy örömünkre szinte mindenki maskará-
ban érkezett. Idén a büfé is időutazással várta
a bálozókat, „rég kihaltnak hitt” italokat
kutattak fel, és így a fiatalabb korosztály is
megkóstolhatta a császárkörtét, a kevertet
vagy a TripleSecet. 
Vacsora után kezdődött a tánc, melyet Mr.
Rick lendületes műsora sem szakított meg,
legendás slágere, a „Zárjon be a gyár” is nagy
sikert aratott. A jelmezeket idén maga a
közönség értékelte, egyéni/páros kategóriá-
ban a Modern Talking maszkja mögé rejtő-

zött Parrag házaspár, míg csoportos kategóri-
ában Maier Katiék hippyknek öltözött társa-
ság kapta a legtöbb szavazatot, így ők nyerték
el a NIKE Étterem által felajánlott pizza
utalványt, illetve a gyerekkorunk farsangi
díjainak hagyományát követő tortát. 
Végül megjegyzem, hogy többünknek már a
jövő évi jelmezterve is készen van, így hát
arra biztatok mindenkit, hogy már most
tegyen egy kis jelet a 2021-es naptárba febru-
ár 6-ához, mert egyesületünk is készül. 

VEGASZ EGYESÜLET – 
MOLNÁR ESZTER

II. Városi Retro Farsang
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„A néphagyományban több ezer éves bölcsesség van és ez a jövő szá-
mára útmutatás“ - mondja Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató.
Népi műveltségünk és szokásaink olyan kincseket rejtenek, ame-
lyek képesek felvértezni bennünket a modern, rohanó világ és a
fogyasztói társadalom ártalmai ellen. 

Ezeket a kincseket keressük és találjuk meg 2018. ősze óta, keddenként
este hat órától a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár szín-
háztermében. A tánccsoport kezdő felnőttekből alakult, azzal a céllal,
hogy kellő alázattal használjuk hagyományainkat, magunk és mások
szórakoztatására, épülésére. Egy-egy tájegység táncainak megtanulása
közben megismerjük a térség dalait, zenéjét, szokásait, anyagi lehető-
ségeinkhez mérten igyekszünk hitelesen bemutatni a viseleteket is. 
A tavalyi évet egy nagyon kedves meghívásnak eleget téve testvértele-
pülésünkön, Nagycétényben kezdtük, ahol a január 27-én megrende-
zésre került Farsang Zoboralján című rendezvényen vettünk részt,
első koreográfiánkkal, mezőföldi táncokkal. Felvidéki barátaink a
tőlük megszokott kedvességgel, és szeretettel vártak bennünket, és
megismerhettük a környékbeli hagyományőrző csoportokat is. Sokat
nem pihentünk, egy hét múlva már a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztivál
nagyszínpadán találtuk magunkat, ahol szintén mezőföldi táncokkal
szórakoztattuk a közönséget. 

Ezután egy kis szünet következett a fellépésekben, így bele is vetettük
magunkat a következő tájegységbe: a galgamenti Kartal település tán-
cát kezdtük tanulni, karikázót, csárdást, és friss csárdást. Április 26-
ára meghívást kaptunk a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár Tánc világnapjára szervezett estjére is. Nyáron előbb a
Gombócfesztiválon, majd a Balatonalmádi Borfesztiválon táncol-
tunk. Közben tovább tanulmányoztuk a kartali táncokat, archív vide-
ókat néztünk, próbáltuk ellesni a mozdulatokat a régi felvételekről,
megérezni a tánc lényegét, és a csoport tagjai lelkesen „vadászták” a
népviseleteket. 
Mezőföldi tánctudásunkat a Kelet-balatoni Kistérségi Ki Mit Tu-
don is bemutattuk, ahol Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője érté-
kelte fellépésünket, és megerősített bennünket abban, hogy van helye
a színpadon annak a fajta táncnak is, ahol nem egyszerre emelik a tán-
cosok a lábukat, ahol a néző azt érzi, hogy belecsöppent egy falusi
mulatságba. Tavalyi évünket a Berhida Táncegyüttes év végi gáláján,
és a balatonfűzfői Városi Karácsonyi műsoron zártuk. Az előbbin
kartali, az utóbbin moldvai táncokkal és dalokkal. Idén ismét új tánc-
anyaggal ismerkedünk meg, és nagy szeretettel várunk minden
mozogni, táncolni vágyót!

MOLNÁR ESZTER

A Kenderfűz Néptánccsoport 2019-es éve

Január 23- án tartottuk az év első Film klubját. Ez alkalommal a
2018-as, Colette című angol-amerikai filmdrámát, történelmi fil-
met néztük meg.

A megtörtént eseményen alapuló mozi, Sidonie-Gabrielle Colette
francia író, újságíró, színésznő, pantomimművész életét, leginkább
szakmai sikerének útját mutatja be. A vidéken élő Colette feleségül
ment egy sikeres párizsi íróhoz. A fiatalasszonyt megbabonázta a
párizsi élet nyüzsgése és pompája. Férje rövid időn belül rávette az ifjú
feleséget, hogy szellemíróként dolgozzon neki, aktuálisan készülő
munkáiban. Colette hamarosan gyermekkori emlékeiből ihletet
merítve, saját elbeszélés megírásába kezdett. A humorral átitatott,
vidéki bájt bemutató alkotása férje neve alatt jelent meg és elsöprő

sikert aratott. Az ifjú írónő a névtelenség és arctalanság homályában
ontotta magából történeteit. Írásai országos szenzációt arattak, a
sikert azonban férje söpörte be. Colettben felébredt a vágy, hogy
kilépjen a színfalak mögül és felfedje önmagát a valódi szerzőt, azon-
ban férje ezt nem engedte. Dacolva a nemi szerepekkel az ébredő
egyenjogúsági mozgalom úttörőjévé vált. Szembeszállt a társadalmi
konvenciókkal új csillagként ragyogott az irodalom egén, miközben
divatot teremtett. Meghatározó alakként hagyott nyomot a világban.
A Mi, Nők Film klub következő találkozója február 18-án, 17.00 óra-
kor lesz a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban. Ez
alkalommal a Jean Austen magánélete című filmet fogjuk megnézni.

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Colette
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Kaics Julianna születése óta Balatonfűz-
főn él. A kézművesség gyermekkorától az
élete része. Ahogy az a régi időkre jellem-
ző, az emberek igyekeztek maguk megol-
dani, megjavítani dolgaikat, használati
tárgyaikat. 

Jucika szülei ügyes emberek voltak, a kézi-
munkától kezdve a cipőjavításig mindent
megoldottak. A Nitrokémia Kutató Labo-
ratóriumának vegyésztechnikus munkatársa-
ként dolgozott nyugdíjazásáig. Júlia első
ízben 2001- ben kezdett el kézművességgel
foglalkozni. Az volt a vágya, hogy saját készí-
tésű vékába gyűjthesse a lehullott faleveleket.
Elsőként a csuhé- és szalmafonást tanulta

meg, majd később lehetősége nyílt a vessző-
fonás elsajátítására. 2003 óta tagja a Veszp-
rémi Kézműves Műhelynek, mellyel közösen
többször is szerveztek iskolákban, óvodák-
ban kézműves foglalkozásokat. Júlia nagyon
szeret tanulni és örül, ha tudását tovább
adhatja. A kosárfonás egy nagyon környezet-
tudatos és hasznos tevékenység és ez a „szíve
csücske”, ahogy ő fogalmazott. Többször
vezetett már kosárfonó szakköröket és tart
foglalkozásokat most is Litéren, Vörösbe-
rényben, Vilonyán és Veszprémben. Júlia
tagja a Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok
Baráti Körnek is.
Elkészített vessző- és szalma alkotásaival
több ízben vett részt és vesz részt ma is kiállí-
tásokon. 2003- óta Veszprémben a Köz-
művelődési intézetben az „Élő népművészet”
kiállításon láthattuk alkotásait. 2010-ben
Balatonalmádiban a „Kezed nyomán” című
kiállításon vett részt. 2012- óta rendszeresen
állít ki Budapesten a Vajdahunyad várában, a
Duna Palotában vagy a Magyarság Házában
az AMKA (A Magyar Kézművességért
Alapítvány) szervezésében. 2013- ban részt
vett a „100 jászol” című kiállításon a Va-

tikánban. 2019- ben ugyan csak beválasztot-
ták munkáját a vatikáni kiállításra, melyen
Magyarország volt a díszvendég. Maga
Ferenc Pápa is meglátogatta a tárlatot és
megáldotta az eseményen részt vevő embe-
reket és az alkotásokat, köztük Júlia
„Angyalka” alkotását is. Kiállított Magyar-
polányban, valamint Székesfehérváron a
Művészetek Házában, Veszprémben a Városi
Művelődési Központban.
Gyönyörű alkotását csodálhattuk meg kará-
csonykor Balatonfűzfőn a Jézus Szíve
Templomban.  A felállított fenyőfák szalma
díszei szintén az ő keze munkáját dicsérték.
Talán nem elég ez a rövid portré arra, hogy
bemutassam Julianna alkotói munkásságát,
de abban biztos vagyok, hogy sikerült némi
ízelítőt adnom belőle. 
Ismét egy olyan alkotóval ismerkedhettünk
meg, akinek az életét nem csak színesebbé,
tartalmasabbá teszi az alkotói munka, de
munkásságán keresztül olyan nyomot hagy a
világban, melyből érdemes merítenünk,
tanulnunk.

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Az alkotással nyomot hagyhatunk a világban

Pályázati felhívás 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a Képviselő‐testület 188/2019. (12.10.) Kt. határozatának megfelelően pályázatot hirdet a Balaton Csillagvizsgáló LEA‐

DER Kultúrközpont működtetésére. A részletes pályázati felhívás megtekinthető Balatonfűzfő Város Honlapján: www.balatonfuzfo.hu, valamint
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Facebook oldalán. 

A pályázat személyesen történő benyújtásának határideje: 2020. március 02. 16.00 óra. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Idén január 20-26. között, került megren-
dezésre az Európai Méhnyakrák Megelő-
zési Hét. A 2020-as év szlogenje: „Fontos,
amit megosztasz?/!”, amellyel arra ösztö-
nöz a Mályvavirág Alapítvány mindenkit,

hogy ne csak azokat a posztokat, tartalma-
kat osszuk meg, amik nem bírnak értékkel
és útmutatással életünkben. Osszunk meg
olyanokat, amik a magunk és mások hasz-
nára, segítségére válhatnak.

Balatonfűzfő második alkalommal csatlako-
zott ahhoz a kezdeményezéshez, amely a
megelőzésre hívja fel a figyelmet. A program
alaptevékenysége a közös gyöngyfűzés, kar-
kötők készítése és eljuttatása a nőgyógyásza-
ti osztályokon fekvő nőknek, azzal az üze-
nettel, hogy nincsenek egyedül, az adott
település mellettük áll.
A méhnyakrákot vírus okozza, a humán

papilloma vírus, amely jelen van a világunk-
ban, életünkben. Mindegy, hogy nők va-
gyunk, férfiak vagy gyerekek. Itt van körül-
öttünk, mégis elsősorban a lányokat, nőket
veszélyezteti, mert, ha tartósan bent marad a
szervezetünkben, méhnyakrákot okozhat.
A világon évente 500.000 új esetet fedeznek
fel, amelyből 25.000 esetet az Európai Unió
tagországaiban diagnosztizálnak. Magyar-
országon évente mintegy 1.500 új beteggel
kell számolni. A megbetegedett nők közel
harmada hal meg a betegség következtében.
Leggyakrabban 35-60 éves korban fordul elő,
de egyre növekszik a fiatal, 30 éves kor alatti,
betegek aránya. A HPV-fertőzés az esetek

„Fontos, amit megosztasz?/!”
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döntő többségében átmeneti és tünetmentes.
Ha a HPV-fertőzés hosszú ideig megmarad a
szervezetben, beindít egy elváltozást. Ezt rák-

megelőző állapotnak hívjuk. A méhnyakrák
általában hosszú idő alatt fejlődik ki, pana-
szokat eleinte egyáltalán nem okoz.
A méhnyakrák megelőzése két erős lábon áll:
a szűrés és a védőoltás együttesen jelentik a
legbiztosabb védelmet! A rendszeres méh-
nyakszűrés nagyon fontos, segít időben felfe-
dezni a rákmegelőző állapotokat, így nagyon
sok esetben elkerülhető a méhnyakrák kiala-
kulása. Javasolt, hogy a szexuális élet meg-
kezdésétől és / vagy 21 éves kortól rendszere-
sen, évente menjünk nőgyógyászhoz rákszű-
résre! A védőoltás hatásos a rákmegelőző

elváltozás és a méhnyakrák megelőzésében,
legcélszerűbb a szexuális aktivitás megkezdé-
se előtt alkalmazni. Nálunk, Magyarorszá-
gon a 7. osztályos lányok ingyenesen hozzá-
juthatnak a védőoltáshoz.

„Figyelj rám, mintha jel volnék,
Keress úgy, mintha nem volnék,
Vigyázz rám, mintha gyöngy volnék.”
(Nagy Bandó András)

TÖLGYES BEÁTA

területi védőnő

A Balaton Dalkör, mint az elmúlt években
rendszeresen, minden felkérésnek eleget tett.
2019-ben 25 alkalommal léptünk színpadra,
megjegyzem, hogy sikeresen. Helyi (bala-

tonfűzfői) fellépés 17, ami utazással járt,
8 eset volt.
Két alkalommal rendeztünk dalos találko-
zót. Május 18-án önállóan a Katonadalos,
szeptember 27-én a Balaton és Csebszalto
nyugdíjas klubokkal közösen a Megyei nyug-
díjas Dalos találkozót. A két rendezett dal-
versenyen mintegy 450 főt láttunk vendégül.
2019-ben együtt töltött órák száma a gya-
korlásokon és fellépéseken mintegy 200 óra.
A nem helyi fellépésekhez szükséges út hoz-
závetőlegesen 1200 km. Az utazásokhoz és
helyi fellépésekhez támogatást nyújtott:

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, Balatonfűzfő Önkormányzata,
Balaton Nyugdíjas Klub, Csebszalto Nyug-
díjas Klub, Lajkó Frigyes, Marton Béla,
VÁCISZ, Simon-Jójárt Sándor ezredes úr,
valamint az Életet az Éveknek Veszprém
megyei Egyesülete.
Köszönjük a támogatásokat és a lehetősége-
ket! Igyekezni fogunk 2020-ban is erőnkhöz
mérten a legjobban teljesíteni. 

FARKAS SÁNDOR

DALKÖRVEZETŐ

A Balaton Dalkör 2019 évi fellépései



Nem tartozol az aktív dolgozók táborához és
a családban sem kell minden napod, órád a
gondoskodással tölteni? Akkor most már
magadra is fordíthatsz egy kis időt, mert az
élet nem múlt el, nyugdíjasként is számítasz
és számítanak rád. Kísérletet teszek röviden
összefoglalni 2019. évi tevékenységünket.
Elsősorban klubtagjaink igényeinek megfe-
lelően alakítjuk az éves saját szervezésű prog-
ramjainkat. 
Minden hónap első kedd délutánján tartjuk
a klubfoglalkozásokat, ahol megbeszélünk
mindent az adott időszakra és ezeken a dél-
utánokon a hagyományos, rövidebb időt
igénylő eseményekre is van időnk. Ilyen a far-
sangi délután februárban, ahogy jelmezbe
öltözünk, fánkot sütünk és zene mellett jó
hangulatban telik a délután. Klubunk férfi
tagjai igen figyelmesek, márciusban köszön-
tik a nőket és anyák napján az édesanyákat,
mamákat, dédiket.  Ezt a délután egybeköt-
jük a férfiak napjával, mert őket is illik
köszönteni. Kedves szokás a névnapok közös
köszöntése és a kerek évfordulót ünneplő
születésnapok.
Egyik legnagyobb rendezvényünk. szeptem-
ber utolsó szombatján a szüreti vigasság. Erre
az alkalomra igyekszünk színvonalas műsort
összeállítani. Az elmúlt évben is remekeltek a
fellépők. Rendezvényünk nyilvános, de erre
külön meghívjuk tiszteletünk jeléül a város

vezetését, az együtt működő civil szervezetek
vezetőit, település klubjait, testvértelepülés-
ről a dalkör és az ottani nyugdíjasklub veze-
tését. Ennek a rendezvénynek a Közösségi
Ház ad helyet.
Egy másfajta kikapcsolódást, élményt nyújt
csoportunknak, ha kirándulások szervezésé-
re kerül sor. A tavalyi évben két alkalommal
volt részünk ebben az élményben. Egy buda-
pesti kirándulás, amely a Szépművészeti
Múzeumban kezdődött. Fantasztikus látni-
valók vártak minket, majd a Leonardo
Interaktív kiállítás, nem kevésbé érdekes
anyagát láthattuk. Ennek a napnak a prog-

ramjába még a Bory-vár látogatása valósult
meg, ami szintén különlegesség a maga
nemében. A második kirándulás Balaton-
fűzfő-Farkasgyepű busz, majd kisvonattal a
Bakonyba négy órás út. Remek idegenveze-
tővel, több érdekes helyszint ismerhettünk
meg. A Balatonfűzfői Horgász Egyesület
tagjaival közös programról mindenki feltöl-
tődve érkezett haza.
A város és a Művelődési Központ által szer-
vezett, meghirdetett eseményeken képvisel-
teti magát klubunk. Ilyenek a megemlékezé-
sek, koszorúzások, költészetnapi szavaló ver-
seny, főzőversenyek, színházi előadások. A
Balatonfűzfőért Alapítvány által szervezett,
tiszta és virágos Balatonfűzfőért programok
rendszeres résztvevői a nyugdíjasaink. Éven-

te két alkalommal szedjük mi is a szemetet,
gondozzuk, ültetjük a virágokat, negyven
darab ciprust ültetett el a klub a faültetés
napján. A Közösségi Ház körüli teendőket
mindig mi vállaljuk, hisz ez ad nekünk „ott-
hont”. Több klubtagunk aktív közreműködő
a VEGASZ rendezvényein, mint a Gombóc
fesztivál és a disznóvágás.  Minden évben
többen segítenek az adventi koszorú megkö-
tésében, és az advent 4. vasárnapi gyertya-
gyújtás házigazdája a Balaton Nyugdíjas-
klub. Rendszeresen jönnek hozzánk elő-
adók, akik az időskor egészségügyi problé-
máiról és biztonságáról szóló információkkal
látják el ezt a korosztályt. A VÁCISZ és a
Balaton Nyugdíjasklub közös rendezvénye
volt a nagysikernek örvendő „Természet kin-
csei” címen meghirdetett előadás, Hegyi
József méz akuterapeuta előadásában.
Klubunk tagja az Életet az Éveknek
Veszprém Megyei Egyesületnek, ahol szin-
tén szerepet vállaltunk az általuk kínált ren-
dezvényeken, mint házigazdák, Nyugdíjasok
Dunántúli körzeti Úszóversenye, Dalos
találkozó. Résztvevői vagyunk a sportren-
dezvényeknek, mint a 10 próba, ahol három,
öt fős csapattal vettünk részt, remek csapat-
építő tréningnek bizonyult. Vannak tagja-
ink, akik az országok között meghirdetett
versenyen is részt vettek Csehországban,
továbbá túraversenyeknek is rendszeres rész-
vevői vagyunk. Ezúton is köszönet a klubta-
goknak, hogy ilyen aktív élet folyik nálunk és
mindenkinek, aki elősegíti, hogy ez a korosz-
tály fenn tud maradni immár 47 éve. Kedves
balatonfűzfői nyugdíjas korú lakosok, szere-
tettel invitálunk mindenkit, aki szeret közös-
ségben lenni, a közösségért tenni.

CSOMAI KATALIN
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Élet a Balaton Nyugdíjasklubban 2019

Balatonfűzfőn már három éve működik a
Gróf Tibor és Farkas Sándor ötlete alapján
létrejött kártya klub. Minden engedélyezett
kártyajátékra nyitottak vagyunk, de a tapasz-
talatok alapján az ulti kártyajáték a domi-
náns. Már egy-egy jelentkezőnek volt römi
és snapszer igénye, de még nem jött össze a
játékhoz szükséges létszám.
Az ulti játékosok kéthetente találkoznak a
NIKE étteremben kb 10-15 fős létszámmal.

Évi két alkalommal szervezünk ultiversenyt,
amit a volt igazgató úr tiszteletére 2019-től
Gróf Tibor emlékversenynek neveztünk el. A
klub működéséhez hozzájárul: Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár, valamint
Lajkó Frigyes vállalkozó. Továbbra is várjuk a
játékot kedvelő személyeket. Nem feltétel,
hogy balatonfűzfői lakos legyen a klub tagja.

FARKAS SÁNDOR

KLUBVEZETŐ

Kártya klub Balatonfűzfőn
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Hozzávalók:

• 1 nagy cukkini (vagy két kisebb)
• 2 nagy vöröshagyma
• 1 kg paprika
• 1 kg paradicsom
• 1 kg darált sertéshús
• 20 dkg szalonna
• 50 dkg gyűrűs tuskógomba
• 1 kis darabka (hüvelykujj körömnyi) szar-

vasgomba reszelék. Helyettesíthető 30 dkg
darált gombával is (erősebb ízvilágú gom-
bát használnék pl.: sárga géva). Vagy vargá-
nya porral is.

• 2 tojás
• 1 üveg lecsó alap

• ízlés szerint: só, bors, kakukkfű, petrezse-
lyem, majoránna, őrölt kömény

• olaj a kérgesítéshez és a hagymapároláshoz
• tálaláshoz, ízlés szerint: tarhonya, vagy rizs,

vagy kenyér.

Vigyázat! Nagy adag lesz! (50 gombóc) Az
én általam készítettben a gyűrűs tuskógom-
bát előhőkezeltem 20 percig! 

Elkészítés:
A darált húst fűszerekkel, tojással és gomba
reszelékkel (vagy gombaporral, vagy darált
gombával) összedolgozzuk, amíg a többit
előkészítjük, hűtőben állni hagyjuk. 
A hagymát ledaráltam. A zöldségeket, gom-

bát csíkokra, a szalonnát kockákra vágtam,
A hagymát olajon üvegesre pároltam, majd
beleraktam a szalonnát és a gombát. Pár per-
cig hagytam, majd a többi zöldséget is hozzá-
raktam. Mikor félúton jártak a puhulásnál,
hozzáöntöttem a lecsóalapot (ez és a gyűrűs
tuskógomba selymesítette a levét). Picit sóz-
tam. Ha nem eresztettek volna a zöldségek
elég levet, 1-2 dl vizet önthetünk alá.
A darált húsból apróbb gombócokat gyúr-
tam. (Nem főztem elő!) Kevés olajon kérge-
sítettem, majd a lecsóba raktam (a lé elfedte
a gombóc tetejét), hogy annak ízével főjön
meg. Mikor átfőtt a gombóc is, kész az étel. 

HORVÁTH-LŐRINCZ VERONIKA

Fűzfő ízei fazékban, sütőben, üstben

Sikeres volt 
az első idei véradás

Először is köszönetet szeretnék mondani
édesapámnak, Pongrácz Istvánnak, 30 éven
át tartó önzetlen segítőkész munkájáért!
Megtisztelő, hogy rám gondolt e nemes fel-
adat-hivatás további elvégzésére. Mivel sze-
mélyes tapasztalatom, hogy a segítségnyúj-
tás eme formája is életmentő, így nem volt
kérdés számomra, hogy én leszek édesapám
utódja. Köszönöm Apa!
A Fűzfőgyártelepi Művelődési Központ
adott otthont a 2020-as év első véradásá-
nak, ami nagy sikerrel zárult. Sok finom-
sággal, ajándékokkal vártam a véradókat.
Ezeket szponzori felajánlásból tudtam meg-
valósítani. Köszönetemet szeretném kifejez-
ni támogatóinknak: Fűzfő Forrás (Klári
Boltja), Fartel Ákos (Húsbolt), Borsos József
(Jo-ker Kisbolt), Lajkó Frigyes (Nike étte-
rem), Nagy Elemé, Gosztonyi Károly. A vér-
adáson 38 fő megjelent, ebből kiszűrt 2 fő,
így 36 embertől siketült levenni a vért, első
véradó ezúttal nem volt. Találkozunk április
24.–én!

PONGRÁCZ ÁGNES

SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

Nagy örömmel töltött el a felkérés, hogy elsőként indíthatom útjára egyik kedvenc ételünk receptjét, a nyáridéző bográcsos lecsóét. Nem
titok, ez volt a 2019. évi Aranygombóc díj-nyertes étel. Az sem titok, hogy szeretek főzni. Szeretem a hagyományos magyar ételeket is, de

nyughatatlanul szeretem feldobni egy kis plusszal, és ezzel egyedivé tenni. A lecsóról tudjuk, hogy kolbászostól a cukkinisig sokféle módon,
hússal és anélkül, különféle zöldségekkel variálható. Íme a recept, és felkérem Török Évát, hogy a következő lapszámban mutassa be kedvenc

családi ételüket vagy süteményüket, esetleg olyat, mihez egy szép emlék, egy jó story társul! Köszönöm!

ERDEI GOMBÁS – CUKKINIS – GOMBÓCOS LECSÓ

Szeretettel köszöntjük városunk 5 újszülöttjét, név sze-
rint: Kovács Ádámot (3650 gramm és 53 centiméter) és
Kovács Bálintot (3800 gramm és 54 centiméter), akik
január 15-én születtek, édesanyjuk neve: Kovács Kitti.
Pintér Bonifácot (3750 gramm, 55 centiméter), aki janu-
ár 25-én született, édesanyja neve: Bécsy Sarolta. Balogh
Barnabást (2950 gramm, 51 centiméter), aki január 25-én
született, édesanyja neve: Budai Edina. Stadinger Zétény
Mátyást (2900 gramm és 50 centiméter), aki január 28-án
született, édesanyja neve: Diósi Enikő. Gratulálunk a csa-

ládoknak, és jó egészséget kívánunk! 
Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt öt balatonfűzfői lakosoktól. Részvétünket fejez-
zük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi ada-
tokat szolgáltatta a 2019. decemberi lapzártától 

a 2020. január lapzártáig:
Balogh Barnabás

Stadinger Zétény Mátyás Pintér Bonifác
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Talán Magyaroroszágon nem a legnépszerűbb sportok közé tar-
tozik a kerékpározás, a világon azonban elég jelentős rajongótá-
borral rendelkező sportág. Egy olyan emlékezetes sportverseny-
ről beszélünk, amit a 2018-as évben 818 millióan néztek. Ez a ver-
seny érkezik 2020. május 11.-én hétfőn, déli 12 órakor
Balatonfűzfőre. 

A verseny Papkeszi felől a két körforgalmon áthaladva Tobruk majd
Vörösberény felé veszi az irányt. Mi leszünk az első Balaton parti tele-
pülés, melyről rengeteg felvétel készül. A versenyzőket nemcsak dró-
nok és helikopterek, de rengeteg újságíró és tv csatorna is követi a ver-
sennyel együtt, átutazva Balatonfűzfőn. 
Hogy bekerüljünk tv közvetítésbe és a világsajtóba, csatlakozási szán-
dékként január 30-án a város egyik impozáns épületét, rózsaszín fény-
nyel kellett megvilágítani, ezzel jelezve, hogy 100 nap múlva kezdődik
a verseny. Balatonfűzfőn a Csillagvizsgálóra esett a választás, Tóth
Zoltán és Beke László csodás felvételeket készített, ezeket pedig tovább
küldtük a verseny szervezőinek, jelezve, hogy Balatonfűzfő várja a ver-

senyzőket, a nézőket, az érdeklődőket és persze a rengeteg fanatikust is.
66 települést érintő verseny, melynek az egyik állomása városunk, hatal-
mas figyelmet kap a világsajtóban. A verseny magyarországi szakasza 3
részből áll, majd Szicília felé veszik az útjukat. Balatonfűzfő a 3. napon
kerül a figyelem középpontjába. A versenyt megelőzően szeretnénk
különböző programokat szervezni, előadásokat tartani, hogy ráirányít-
suk a figyelmet a kerékpározásra, mint szabadidős tevékenységre. 
A verseny napján hatalmas útlezárásokkal kell számolni, a verseny
előtt már 2 órával az útvonalakat lezárják, rendőri, polgárőri, katonai
segédlettel. A vasúti mozgásokat is korlátozni fogják, ha ez szükséges.
A verseny útvonalán a Magyar Közútkezelő Kht. egyvonalas kátyú-
zást hajt végre. A turisztikai egyesület a Tobruki Haranglábnál terve-
zi, hogy a nézőket fogadja és erre a napra programokkal is készül.
Hatalmas lehetőség ez a városnak, hiszen gazdasági és turisztikai
bevételeket hozhat. Reméljük, hogy valóban sikeres lesz a program,
sokan érkeznek Balatonfűzfőre és töltenek el több napot városunk-
ban. Ezért tartja fontosnak a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai egyesület
ezt az eseményt. A Tobruki harangláb mellett szeretnénk egy rendez-
vény teret kialakítani, ahova várjuk a szurkolókat. Szükségünk lesz
önkéntesekre, támogatokra és segítségre! 
Az alábbi elérhetőségeken várjuk jelentkezéseiket: Balatonfűzfő-Litér
Turisztikai Egyesület, Weboldal: www.balatonfuzfoinfo.hu, www.bala-
tonsecreto.hu. Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu. Telefon: 00-36-
20/341-5504 Iroda: Balaton Secreto Szabadulószobák és Játszóház
épületében. Cím: Balatonfűzfő, Jókai u.19-21.

KORONCZAI JÁNOS ELNÖK

Giro d’ Italia Balatonfűzfőn
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Szeretnénk a Balatonfűzfői Hírlapban elindítani egy új rovatot, melyben visszaemlékeznek Balatonfűzfő múltjára! Milyen volt az akkori kulturális-, gazdasági- és

sportélet? Kérem, hogy segítsen ebben! Legyen a munkatársunk! Élményeiről számoljon be az újságban! Kérem, hogy a szendipeti@gmail.com e-mail címre írjon

maximum 1 oldalas, 12-es betűtípussal egy cikket, ha vannak régi fotói, szíveskedjen azt is elküldeni. SZENDI PÉTER

Balatonfűzfő anno

2016. ősze óta tevékenykedik a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi
csoportja fűzfői fíliaként a Jókai utca 19-
ben az iskola alsó szintjének két tantermé-
ben. Az egyik teremben főleg ruhaneműt,
a másikban bútorokat gyűjtünk.
Minden szerdán 14.00 és 16.00 között fogad-
ják önkénteseink az adományokat és osztják a
rászorulóknak, hetente tehát maximum 2 óra
hosszat használjuk a mennyezetvilágítást és
3-4 deciliter víz forralására 10 percre az ára-
mot. Elektromos fűtést nem használunk.
Ezalatt a 2 óra alatt átlagosan 20 fő jelenik
meg, rászorulók és adományozók egyaránt.
Önkénteseink átveszik, rendszerezik, válo-
gatják és továbbadják a nem használt, de
rászorulóink számára értékes ruhaneműt,
használati tárgyakat. Ezzel nem utolsósor-
ban környezetvédelmi tevékenységet is vég-

zünk, hiszen újrahasznosítjuk a kidobásra
szánt dolgokat. Sajnos ezzel nagyon sok
munkánk van, és költségünk is, egy hónapja
33.000 forintot fizettünk a Balkomnak a
felesleges lomok elszállításáért, amit adomá-
nyokból fizettünk. Rászorulóinkkal beszél-
getünk, lelki segítséget is adunk, beteget
látogatunk. Gyerekrendezvényeken szívesen
vállalunk játszóházat.
Minden évben kiemelt programunk a köz-
gyűlés, ami márciusban szokott lenni, és
amire a város és az egyházközség vezetőit meg
szoktuk hívni. Másik fontos eseményünk
Böjte Csaba atya és a Magyar Örökség díjas
Kodály Zoltán kórus Balatoni Csillagösvény
című programja, ami 2020. július 15-22.
között valósul meg, ennek már hagyománya
van, harmadik alkalommal alszanak majd a
gyerekek az Öveges kollégiumában. Ennek az

előzetes egyeztetését februárra tervezzük.
Tisztában vagyunk vele, hogy az épület, ami-
ben vagyunk, más célra is használható, azt kap-
tuk ígéretbe, hogy az elhelyezésről gondoskod-
ni fog a város, ha el kell mennünk. Nekünk
bármi megfelel, csak használható helyiséggé
legyen alakítva. Néhány korábban felmerült
ötlet: Bezárt ABC a Gagarin utcában,
Polgármesteri hivatal alagsora, Gyógyszertár
mögötti mentőknek kialakított pihenőhely,
Gyártelepi autóbusz megállónál az uszoda
felől az első üzlethelység. Ezek csak felmerült
ötletek voltak, nem tudunk semmit a tulajdo-
nosokról, vagy a felhasználási tervekről.
Hálásan köszönjük a város támogatását!

TÖLTÉSI ERZSÉBET CSOPORTVEZETŐ

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

BALATONALMÁDI CSOPORT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója

Kovács Attila nyugalmazott református
lelkész 20 éves volt, amikor egy lelki for-
dulatnak köszönhetően a teológiai pályát
választotta. Előtte hajólakatos szakmát
szerzett, majd elvégezte a gimnáziumot is. 
- Vörösberényben születtem, általános iskolába
szülőfalumba és Balatonalmádiba jártam.
Ezután szakmát tanultam, hajólakatos szak-
vizsgát tettem. Rövid ideig a balatonfüredi
hajógyárban dolgoztam, majd átjöttem a fűz-
fői Nitrokémiához. Innen három év után bevo-
nultam katonának, majd azt követően beirat-
koztam a veszprémi Lovassy László Gimná-
ziumba. Két évet itt tanultam, majd a 3. és 4.
osztályt a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázi-
umban végeztem el, ahol leérettségiztem.
Teológiai tanulmányaimat a budapesti Re-for-
mátus Teológiai Akadémián folytattam.
Segédlelkészi évem után a második lelkész

képesítőt követően, a mezőszilasi gyülekezet
választott meg lelkipásztorának. Itt szolgáltam
1983-ig. Majd a csetényi gyülekezet hívott meg
lelkészének. Innen vonultam nyugdíjba 10 éve.
Lelkipásztori tevékenységemet azóta is folyta-
tom. Áldott emlékű feleségem ebben a szolgá-
latban hűséges segítőtársam volt. Három fel-
nőtt gyermekünk van – tekint vissza a múltba
és egyben vázolja a jelent Kovács Attila nyu-
galmazott református lelkész.
Húsz éves korában történt benne egy lelki for-
dulat, ami erre a pályára irányította. Alap-
jában reál beállítottságú, de a hitben életre
szóló indíttatást és örömet nyert. Ezt az örö-
met másokkal is meg kívánta osztani.
Gyülekezeti környezetéből öten mentek lelké-
szi pályára, és számos fiatal választott olyan
élethivatást, ami sokak számára is áldássá tette
őket. Sikerült olyan bátorítást és olyan indít-
tatást adni nekik, amellyel életcélt kaptak.
- Kérjenek Istentől olyan élő hitet, amelyben
vezetést nyernek, hogy helyt tudjanak állni
zűrzavaros világunk sodró eseményeiben.
Legyen számukra erőforrássá az élő hit, hogy
megtapasztalják a mindennapjaikban Isten
segítő jelenlétét – válaszolt arra a kérdésre,
hogy mit üzen az embereknek az új évre.
Majd folytatta a hittel kapcsolatos nézetét,

amely nagyon fontos a mai gyarló világban,
hogy a kereszténységet megőrizzük és fenn-
tartsuk. - Valójában ez az isteni jelenlét tart
meg bennünket. Megeleveníti naponta a
hitünket, hogy a legnagyobb világi zajban és
megpróbáltatásaink között is rátaláljunk arra
a halk és szelíd hangra, amely által megta-
pasztalhatjuk Isten szent lelkének a vezetését.
Tanuljunk meg különbséget tenni demokrácia és
demokrácia között. Az európai típusú demokrá-
cia azért és akkor volt működőképes, amíg jelen
voltak benne az isteni alapok. Ha ez nincs meg,
akkor káoszba és katasztrófák sorozatába süly-
lyednek a társadalmak. Jelenleg ennek a tanúi
lehetünk. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, nagy
szükségünk van Isten igéjének az ismeretére. 
Nyugalmazott lelkészkén szükségét érzi
annak, hogy Balatonalmádiban és Balaton-
fűzfőn is alkalmanként gyakorolja a lelkészi
hivatást. Isten adott számára mind szellemi-
leg, mind fizikailag erőt. Szolgálata életfogy-
tiglanra szól. Ezért nem csak nevezett két
helyen, hanem más gyülekezetek és egyéb
közösségek meghívására is örömmel megy
szolgálni. Mindig van aktuális mondanivaló-
ja, és készsége mindazok segítésére, akik ezt
igénylik. Ezért hálás Istennek.

SZENDI PÉTER

A legnagyobb világi zajban és megpróbáltatásaink között is rátaláljunk Isten hívó szavára
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
– Fa nyílászárók, bútorok gyártása

egyedi méretben is

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 óra

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

Egész évben papíráru, tanszerek,
rövidáru, ajándék, horgász felszerelés

kapható Fűzfőgyártelepen, a
buszmegállónál lévő Horgász- és

Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544

Nyitva tartás: H–Sz: 8.00–17.00
V: 8.00–13.00

Rózsaszín Álom
Műköröm Szalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy
facebookon

+36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon
sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ,
Balaton körút 45.
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FEBRUÁR –
BÖJTELŐ HAVA

"HA RAJLIK A MUSLICA
FEBRUÁRBAN, LESZ MÉG
ZIMANKÓ MÁRCIUSBAN."

Február 2. (Karolina) - Gyertyaszentelő
Boldogasszony

„Gyertyaszentelő melege,
Sok hó és jég előjele.

Gyertyaszentelő hidege,
Kora tavasznak hírnöke.”

Február 6. (Dorottya)
„Ha Dorottya szorítja,

Julianna tágítja.”

Február 14. (Bálint)
„Ha házasodnak a verebek Bálintkor,
Készülődhetsz a tavaszra bármikor.”

Február 16. ( Julianna)
„Ha Juliska fésülködik,

A tavasz már közeledik.”

Február 19. (Zsuzsanna)
„Zsuzsanna, megszólal a pacsirta.”

Február 24. (Mátyás)
„Mátyás, szűre ujjából

ereszti ki a tavaszt.
Mátyás ront, ha talál (jeget)

Ha nem talál, csinál.”

FORRÁS: INTERNET



2020. február 23. oldal

Szekeres Péter





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


