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„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk: a szépet, a jót akarjuk
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

Bizony múlnak a gyermekévek. Gyorsan
múlnak. Kedves nyolcadikosok, akik most
végeztek, olyan érzés, mintha tegnap lépté-
tek volna át először az iskola kapuját. A
nyolc év alatt lelkes, összetartó kis közös-
séggé váltatok. Együtt nőttetek, változta-
tok, rengeteg jó hangulatú rendezvényen,
versenyen, kiránduláson vettetek részt.

Ünnep ez, az iskola legjelesebb ünnepe, mert
a ballagó nyolcadikosok számára valódi kez-
detét jelenti az önálló, felelős létnek. Nektek
azonban előbb kellett megtapasztalnotok az
önállóság fogalmát. Márciustól különleges

helyzet alakult ki, amely mindenkitől plusz
energiát, több önállóságot, kitartást és elhiva-
tottságot követelt. Külön köszönet illeti szü-
leiteket és pedagógusaitokat, akiknek szintén
erőn felül kellett teljesíteniük ebben a korona-
vírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben. 
Ez a pár hónap megtanított bennünket arra,
hogyan alkalmazkodjunk jól és gyorsan a
változásokhoz, mennyit is ér az iskola,
milyen sokat jelent tanáraitok magyarázata,
segítsége, milyen fontosak az osztálytársak.
Bizony, minden történésnek, jónak és rossz-
nak oka és szerepe van. A dolgok összefügge-
nek és összetartoznak. Kölcsönösen erősít-
hetik, de akár gyengíthetik is egymást. Az
eredmény a tudás és tapasztalat, mely előre-
viszi sorsunk alakulását.
Különleges „évjárat” vagytok, egy különle-
ges tanévben. Büszke vagyok rátok, hiszen

sikeresen kiálltátok a hirtelen jött próbatéte-
leket, városvezetőként öröm látni, hogy
kikre építhetjük Balatonfűzfő jövőjét.
Szívből kívánom, hogy a továbbtanulás
során is találjátok meg mindazt a jót, melyet
itt hagytok ezen intézmény falai között.
Leendő szakmátok, tudásotok okozzon sok-
sok örömet, elhivatottságot, kihívást, hogy
elmondhassátok, érdemes volt küzdeni.
Mindig legyenek álmaitok, céljaitok, mely-
hez Arany János szavaival kívánok nektek
sok szerencsét az előttetek álló hosszú úton.

„Útjaink százfelé válnak, 
de szívünk egy célért dobog, 
nekivágunk a küzdelmes mának, 
és épít karunk egy szebb holnapot.”

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Ballagás!

2020. 03. 12-től a veszélyhelyzetben - a felelősségvállalás miatt -
a polgármester gyakorolja az önkormányzat képviselő-testületé-
nek feladat- és hatáskörét. Emiatt ebben az időszakban nincse-
nek testületi és bizottsági ülések. Ebben az időszakban az alábbi
polgármesteri döntések születtek. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a Balatonfűzfő, Jókai utca 28.
szám alatti 385 helyrajzi számú háziorvosi rendelőnek helyet adó
ingatlanrész bérbevételére vonatkozó bérleti szerződést kötött,
mely június 1-től érvényes. Havi bérleti díj bruttó 120.000 forint.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a Fűzfői Atlétika Klub
között a balatonfűzfői 1488/3 helyrajzi szám alatti „kivett sport-
telep” megnevezésű ingatlan tárgyában elkészített haszonbérleti
szerződést jóváhagyja, a haszonbérleti szerződést aláírja. A Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője feladatul kapta, hogy járjon el a
Városi stadion haszonbérbe adás tárgyát képező ingatlan Fűzfői
Atlétikai Klub részére történő birtokbaadása, valamint a közüze-
mi szerződéseknek a Fűzfői Atlétikai Klub részére történő átírása
érdekében. Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal elkészíti
a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. felmondásából eredően a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft-vel fennálló vagyonkezelési szerződés mó -
dosítását.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
1. úgy határoz, hogy a 2020. július 1. napjától 2020. szeptember 30.
napjáig tartó időszakra vonatkozó központi orvosi ügyelet szolgálta-
tás –Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár,
Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván,
Küngös, Litér, Papkeszi települések önkormányzataival közös -
beszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozóan a határozat 

1. melléklete szerint együttműködési megállapodást megköti és a
beszerzési ajánlati felhívást jóváhagyja.

2. úgy határoz, hogy az 1. pontban hivatkozott központi orvosi
ügyeleti ellátás közös ellátására vonatkozó együttműködési meg-
állapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóvá-
hagyja és vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért
állami forrással nem fedezett, tervezett működési kiadásokra havon-
ta a Magyar Államkincstár által alkalmazott 2019. január 1. napján
érvényes lakosságszám figyelembe vételével kiszámított hozzájá-
rulást megfizeti. Vállalja, hogy biztosítja az 1. pont szerint kiírásra
kerülő beszerzési eljárás becsült értéke alapján a 2. pontban hivatko-
zott önkormányzati hozzájárulás fedezetét 947.439,- Ft összegben
(4.577 fő (2019. január 1. lakosságszám) * 3 hó * 69 Ft/fő/hó =
947.439,-Ft). Tudomásul veszi, hogy a központi orvosi ügyeleti szol-
gálat működési engedélyének jogosultja nyertes ajánlattevő lesz, aki
közvetlenül köt finanszírozási szerződést a központi orvosi ügyeleti
feladatok ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
43/1999 (III.3.) Kormányrendelet alapján, amely szerződéskötéshez
hozzájárul.  Tudomásul veszi, - annak érdekében, hogy a feladat-ellá-
tási kötelezettség visszakerüljön Balatonalmádi Kistérségi
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-től önkormányzatokhoz, és
ezáltal a NEAK finanszírozás megszerzéséhez szükséges jogosultsá-
got beszerzési eljárás során nyertes külső egészségügyi szolgáltató
megszerezhesse - Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-
vel kötött feladat-ellátási szerződését módosítja akként, hogy a
központi háziorvosi ügyelet szervezésére és működtetésére vonatko-
zó rendelkezés hatályát veszti  az eredményes  beszerzési eljárás alap-
ján külső szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés hatályosulá-

Veszélyhelyzetben történt döntések
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sának napján. Tudomásul veszi továbbá, hogy Balatonalmádi
Város Önkormányzata Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft.-vel fennálló feladat-ellátási szerződését
módosítja továbbá akként is, hogy külső szolgáltató általi feladat-
ellátás kezdetétől az ügyeleti tevékenységet szolgáló helyiségcsopor-
tokat külső szolgáltató részére térítésmentes használatba adhassa a
használattal összefüggő költségek elszámolása mellett.

A Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásá-
val a 2020. augusztus 01. napjától 2025. július 31. napjáig terjedő
időszakra Salamon Tamásné Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca
15. szám alatti lakost bízom meg. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének a határozat mel-
lékletét képező kiadási előirányzatait 2020. szeptember 30-ig zárolja.

Balatonfűzfő Város polgármestere, Balatonfűzfőért Alapítvány alapí-
tójaként úgy dönt, hogy 2024. május 20. napjáig
• Gál Andrea Éva 8175 Balatonfűzfő, Hegyalja u. 42. szám alatti

lakost a Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriumi tagjává és elnökévé,
• Erdősi Gábor 8175 Balatonfűzfő, Iglói u. 13. szám alatti lakost a

Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriumi tagjává és alelnökévé,
• Lublóy Géza 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 31. szám alatti

lakost a Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriumi tagjává,
• Balogh Tibor 8175 Balatonfűzfő, Vadrózsa utca 14. szám alatti

lakost a Balatonfűzfőért Alapítvány Felügyelő Bizottság tagjává jelöli.

„A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ villámvé-
delmi munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárásban Ba -
latonfűzfő Város Önkormányzata a beszerzési eljárás nyertesének –
tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó vállal-
kozási díj összesen vonatkozásában bírálati szempontra – az alábbi
gazdasági társaságot hirdeti ki: Jenei Sándor egyéni vállalkozó.
Székhely: 8175 Balatonfűzfő, Jankovics utca 1. Az ellenszolgáltatás
összege bruttó 1.971.200,- Ft. A munkálatok elvégzésére a szakha-
tóságok kötelezték az Önkormányzatot.

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
2020.” című pályázati kiírás keretében pályázatot kíván benyújtani
„A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tobruki feladat-
ellátási helyének fejlesztése” című projektjére. Polgármester elren-

deli a pályázati dokumentáció összeállítását és a pályázat benyújtását.
A bruttó 40.000.000,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat
keretében bruttó 30.000.000,- Ft összegű, 75% mértékű vissza nem
térítendő költségvetési támogatást igényel és a pályázathoz kapcso-
lódó bruttó 10.000.000,- Ft összegű, 25% mértékű saját forrást biz-
tosítja a 2021. évi költségvetésének terhére.
Önkormányzat vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruhá-
zást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendel-
tetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogsza-
bályok betartásával használja.

A Veszprémi Járásbíráság előtti 11.P.21.160/2019. szám alatti, szám-
latartozás jogcímen Balatonfűzfő Város Önkormányzata Felperes
által, Gál István I. rendű alperes, Gál Szabina II. r. alperes és Orosz
Katalin III. rendű alperes ellen indított perhez kapcsolódóan a felek
közötti megállapodás-tervezetet jóváhagyásra került.

Veszprémi Törvényszék előtt - Ügyészség (eljáró ügyészi szerv:
Veszprém Megyei Főügyészség) felperes, Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata I. r., Profiszolár Kft. II. r. alperes ellen volt Jókai általános isko-
la adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában -
7.P.20.385/2020. számon nyilvántartott perben Balatonfűzfő Város
Önkormányzata jogi képviseletére Dr. Keil Kálmán ügyvédet bízza meg.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata kezdeményezi a Helyi Építési
Szabályzat módosítását az 521 (Ifjúság utcai volt sportpálya) és 603
hrsz-ú (volt Jókai utca) telek övezeti besorolásának módosítására
vonatkozóan.  A módosítással a Bárdosi Andrea vezető településren-
dező tervezőt, mint egyéni vállalkozót (1146 Bp. Abonyi utca 8.)
bízza meg.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármestereként a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnésének napjával a
75/2020. (03. 15.) (veszélyhelyzetre vonatkozó döntések) polgár-
mesteri határozatot hatályon kívül helyezem. 

A veszélyhelyzet 2020. 06. 16-ig tartott. Jelenleg járványügyi helyzet
van érvényben.

LACÓ KLAUDIA

POLGÁRMESTERI REFERENS

„A fejlődés szép szó, de a fejlődést a változás teszi
lehetővé. És a változásnak mindig van ellensége.”  

R.F.Kennedy

Tisztelt Balatonfűzfőiek!

Véget ért a veszélyhelyzet. Mit is jelentett
március 12. és június 18. közötti időszak szá-
momra? Mennyi mindenről kellett lemonda-
ni! Rossz érzés volt, amikor a gyerme kemet

és az édesanyámat arra kellett kérni, hogy
kerülje a barátaival, a családdal a személyes
kapcsolatokat. Elmaradtak a jó hangulatú
rendezvények. Le kellett mondanunk a bará-
ti, családi találkozásokról, a közösségi élmé-
nyekről. Félelem volt bennünk, és létbizony-
talanság. Mi lesz a munkahelyekkel, mi lesz
az iskolákkal, tanulással, egészségüggyel? De
átvészeltük ezt az időszakot és megtapasztal-
hattuk, hogy bajban ismerjük meg az ember-

eket. Sok civiltől és vállalkozótól kaptunk
segítséget. A művelődési ház dolgozói beáll-
tak segíteni bármilyen munkába. Ha kellett
szórólapoztak, portaszolgálatot láttak el,
virágot ültettek, könyvet vittek házhoz, vagy
az idősellátásban segítettek. Az óvónők
maszkokat varrtak, az önkormányzat dolgo-
zói pedig betartva a biztonsági előírásokat
végezték a hivatali munkát, amely egy napra
sem állt meg. Bizonytalan és félelmetes hely-

Polgármesteri beszámoló



zetet kellett túlélnünk. Sokaknak lehetünk
hálásak, (szociális ágazatban dolgozók, egész-
ségügy, kereskedelem, hivatalok, szolgálta-
tók) akik elláttak bennünket, vállalva a mun-
kájukon keresztül azt is, hogy az életüket koc-
káztatják. Elmondhatjuk, hogy megérte,
hiszen Balatonfűzfőn nem volt vírusos beteg
és haláleset sem. Szeretném ezúton is megkö-
szönni Mindenkinek, aki segített és azoknak
is, akik betartották a szabályokat és türelem-
mel viselték a megpróbáltatásokat! Kérem,
hogy még ne dőljenek hátra! Továbbra is
figyeljenek egymásra, és tartsuk be a higiéniai
szabályokat, vigyázzunk egymásra!

Eközben mi történt a városházán,
a városban?

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Az elmúlt hónapokban jelentős változások
történtek a hivatalban. Kötelezően haszná-
latba került a beléptető nyilvántartó rend-
szer. Portaszolgálatot vezettem be, melyet a
közfoglalkoztatási programból finanszíro-
zunk. A portán megszűnt az illegális értéke-
sítés. (tojás, alma stb.). Az épületben egész-
ségügyi festések történtek, melyet a veszély-
helyzet keretéből oldottunk meg. Virágok
kerültek ki az erkélyre. A hivatal előtti tóba
pedig kísérleti jelleggel vízi virágokat telepí-
tettünk, hogy az évek óta tartó moszat prob-
lémát megoldjuk. Az emberek változásra
vágynak, de közben azt is akarják, hogy min-
den maradjon a régi. Ez pedig lehetetlen. A
változás félelmet szül, ami a megszokott biz-
tonságról, kényelemről való lemondásnak a
félelme. Vannak dolgozók, akik túlterheltek,
ezt nem tartom igazságosnak. Én azt szeret-
ném, ha a feladatok egyenlően lennének fel-
osztva, ellenőrizésre és kiértékelésre kerülné-
nek. Tervezem, hogy kérdőívekkel megvizs-
gáljuk az ügyfelek elégedettségét a hivatal és
az önkormányzat munkájával. Szeretném, ha
minél jobb színvonalon tudnánk Önöket
kiszolgálni. Ehhez először szabályokat és
rendet kell felállítani. A hivatalban több új
vezetőt ismerhetnek meg júliustól. Soltész
Attila jegyző eddig Balatonfüreden dolgo-
zott, több település (Balatonszőlős, Pécsely,
Vászoly, Dörgicse) államigazgatási, körjegy-
zői feladatait látta el. Petényiné Bana Judit
pénzügyi vezető előzőleg a Magyar Állam-
kincstárnál dolgozott. Kovácsné Meilinger
Edit főmérnök Balatonalmádi Önkormány-
zatnál végezte eddigi hivatali munkáját.
Mindannyian szorgalmas, jó szakemberek,
többéves államigazgatási szakmai múlttal,

tapasztalattal és tudással. Kérem, keressék
őket bizalommal!

VÁROSGONDNOKSÁG
A Fűzfői Vagyonkezelő Kft látja el a város-
gondnoksági feladatokat. Úgy vélem, hogy
szükségszerű megvizsgálni, hogy intézmény-
ként költség és feladat elvégzése szempontjá-
ból hatékonyabb működést lehetne-e meg-
valósítani. A Kft-t ügyvezető irányítja a tár-
saságnak átadott 156 millió forintból, ezen-
felül még a strandok, szálláshelyek bevételé-
ből gazdálkodik. Annak idején, mikor intéz-
ményként funkcionált, jóval alacsonyabb
költségvetésből oldotta meg a település zöld-
területeinek rendben tartását. Úgy vélem,
hogy szükséges lenne „jógazda” szemléletű
vezetőségre. Szinte mindennap bent vannak
a képviselők az ügyvezetőnél, de a napi mun-
kák szervezése nem javult. Ütemterveket kér-
tem a Városgondnok ság tól. Online munka-
táblázatot hoztam létre, melyben a felsorolt
feladatok mellett ott van, hogy mikor és ki
végezte el, és ki ellenőrizte. A Kft dolgozói-
nak átlag életkora 55 év felett van. 12 órától a
nyári melegben fizikailag rendkívül megter-
helő a fűkaszálás. Tudjuk, hogy kellemetlen a
kora reggeli fűnyírás, de rengeteg zöldterület
van, és 6-11 óráig lehet a leghatékonyabban

dolgozni. Kérem Min denki türelmét az elkö-
vetkező időszakban emiatt. Tavalyi évben
bérkaszálásra 7 millió forintot fizetett ki a
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Idén ezt nem
engedheti meg a város magának. Hetente kell
újranyírni a füvet. A dolgozók lelkiismerete-
sen végzik munkájukat, de idő, míg utolérik
magukat. A nyáron, ha szárazság lesz, már
kevesebbszer kell végigmenniük a területe-
ken. Kérjük megértésüket és türelmüket!
Köszönjük azoknak a közösségeknek, civilek-
nek a segítségét, akik a közterületek rendben
tartásában részt vesznek.

STRANDOK
A Tobruki strandon közel hét éve nincs
meleg víz a zuhanyzókban. Kértem, hogy
szerezzenek be bojlereket, így idén erre már
nem lesz panasz. Ősszel a Magyar Falvak
pályázatból fog megújulni a Tobruki strand
vizesblokk feletti része és elkészült a parkoló
terve is, amely a mellékelt képen látható. A
Föveny strandon átadásra került az csúszda.
Hamarosan a homokos pancsoló védelmére
el fog készülni egy gát, ami egyben egy mobil
napozóstég lesz a régi csúszda mobil elemei-
ből. Egy hónappal ezelőtt megkeresett egy
bankautomatás cég, hogy szívesen telepíte-
nének ATM-t a Föveny strandra, melynek a
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Tobruki strand parkoló terve
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havi bérlete 50 ezer forint lenne. Próbáltam
egyezkedni velük, hogy inkább a Posta vagy
a Közösségi Ház környékén lenne rá szükség,
esetleg még a Tobruki strandon, de úgy ítél-
ték meg, hogy az a forgalom, amire nekik
szükség van, az a Föveny strandon valósítha-
tó meg, ebben a pár hónapban.  Kértem a
strandot üzemeltető Fűzfői Vagyonkezelő
Kft-t, hogy kössenek szerződést a céggel,
hiszen ez egy újabb vonzó szolgáltatás lehet.

PARTI SÉTÁNY
A Balatoni Szövetség a kormány támogatásá-
val a Balaton partvonalának a védelmére ter-
veket készített. A tervező februárban keresett
meg ez ügyben. Akkor arról beszéltünk, hogy
facölöpös módszerrel lehetne a parti sétány
természetes környezetét megóvni. Ezután tör-
tént a Balaton meder „kimozdulása”, mely
miatt a part szélén lévő fák – melyeknek a
gyökerét kimosta a víz – kidőltek. A folyama-
tos erózió hamarosan elmossa a parti sétány
nyomvonalát. Tárgyaltam a Vízügyi Igazga -
tósággal, akitől azt az ígértet kaptam, hogy
ebben a helyzetben nem kell kivárni az eljárá-
si időt, és engedélyeket.  Ezt a helyzetet Lajkó
Frigyes alpolgármesterrel, Keil Norbert képvi-
selővel megmutattuk dr. Kontrát Károly
államtitkár úrnak és Magyar Mártonnak, a
Magyar Turisztikai Ügynökség képviselőjé-
nek, kérve gyors anyagi támogatásukat. 

ORVOSI ÜGYELETI RENDSZER
Az orvosi ügyeleti ellátás marad a kistérség-
ben, így továbbra is Balatonalmádiban lehet
ezt igénybe venni. Többször ültem le tár-
gyalni a Kistérségi Társulattal, míg ez a
Mindenki számára előnyös megoldás kiala-
kult. Ezzel Balatonfűzfő több millió forintot
takarított meg. 90 Ft/fő/hó helyett 69
Ft/fő/hó hozzájárulást kell fizetnünk, és a
két havi szolgáltatás átfedés miatti normatív
támogatást sem kell megfinanszíroznunk.
Ezenfelül mivel az almádi ügyeletnek kisebb
a körzete, mint a veszpréminek, így a szolgál-
tatás színvonala is kedvezőbb.

VADDISZNÓ HELYZET
Borbély Zoltán rendőrkapitány úrral és a
Mogyoróshegy Vadásztársaság képviselőivel
több helyszínen fórumot tartottunk a lakos-
ságnak vaddisznó károkozással kapcsolatban.
A vadászok elmondták, hogy nem lehetséges
lakott területen lövöldözni, hiszen úgy járha-
tunk, mint Újfehértón, ahol a levegőbe lőt-
tek, de 2 km-rel arrébb leesett a golyó, és meg-
ölt egy embert a saját udvarában. Sajnos úgy

elszaporodtak a vaddisznók, hogy mind az
erdőben, mind a BACHL Kft-vel szembeni
mocsaras részen tömegével tanyáznak. Már
nincs bennük félelem, esténként a gyártelepi
lakótelepen is végigsétálnak. A legtöbb kerí-
tés nem okoz számukra akadályt. 700 ezer
forintos csapdával próbálkoztak Kenesén, de
nem sok sikerrel. Almádiban hajtást végez-
tek, de napokon belül visszatértek az állatok.
Azt is elmondták, hogy a disznópestis már
Fehérvárnál szedi az áldozatait, így bármikor
ideérhet. Abban az esetben az állomány 90% a
elpusztul. A vadászoknak volt egy javaslata,
hogy a BACHL Kft-vel szembeni területen
kialakítanak egy „szóróhelyet” és magaslest,
és onnan lövik ki a disznókat.  Ez az elképze-
lés tartott addig, míg a Gyártelepen meg nem
kérdezte valaki, hogy kinek kell fizetnie, ha a
71-es úton elütnek egy disznót autóval.
Rendőrkapitány úr elmondta, hogy ameny-
nyiben 200 méteren belül van vadállat etető-
hely, akkor a vadásztársaságnak kell fizetnie.
Ezért ezt a tervet el is vetették a vadászok. Így
két lehetőség maradt, az erdőben való vadá-
szat, és a kerítések megerősítése. Emellett leg-
fontosabb, hogy „ne etessük” őket.  Az útszé-
lére elszórt szemeteszsákok, kiszórt zöldhul-
ladék csemegét jelent számukra.

VOLT JÓKAI ISKOLA HELYZETE
2019 februárjában, 2017. évi értékbecslés
alapján hirdette meg eladásra az Önkormány-
zat a volt Jókai iskolát és a volt sportpályát 71,3
millió forintért. Az ingatlant ezért az összegért
megpályázta a Profiszolár Kft. Az előző pol-
gármester adásvételi szerződést kötött a vállal-
kozóval, mellyel szemben az állam élt az elővá-
sárlási jogával. Az állam is átutalta a vételárat
az Önkormányzat számlájára.  Ebből az
ügyből eljárásügyi per lett, ami arról szólt,
hogy ki, milyen időben mit tett. Ezt a pert a
Profiszolár Kft. megnyerte. Az ingatlant 2020.
06. 29-én átadtam a kft ügyvezetőjének. Az
Ügyészség értékbecslést végzett el, és megálla-
pította, hogy jóval magasabb az ingatlanok
értéke (235 millió forint) az eladási árhoz
képest. Egy kúriai döntés alapján, mely sze-
rint, ha egy állami (önkormányzati) ingatlan
eladási értéke több mint 15 %-kal eltér a
valósértéktől, akkor az a szerződés érvényte-
len. Ennek az ügynek a felperese az Ügyész-
ség, alperese az Önkormányzat és a Kft.
Amennyiben a per során ez megállapításra
kerül a szerződés semmissége, akkor vissza kell
állítani az eredeti állapotot. Az Ügyészség
rendőrségi vizsgálatot is indított ez ügyben,
nagy értékű hűtlenkezelés gyanúja miatt.

TURISZTIKAI IRODA HELYÉNEK
VÁLTOZÁSA
A volt Jókai iskolával kapcsolatban bejelen-
tette az igényét az új tulajdonos, ezért kér-
tem az ott lévő civilszervezeteket, hogy köl-
tözzenek ki. A Balatonfűzfő-Litér Turiszti -
kai Egyesület elnöke megkeresett, hogy
segítsek egy turisztikai irodát keresni az
egyesületnek, ahol kulturált körülmények
között fogadhatják a vendégeket.
Idegenforgalmi szezon közepén vagyunk. A
turizmusban dolgozó vállalkozások megél-
hetését a vírushelyzet veszélybe sodorta, így
kötelessége a városnak, hogy minden eszközé-
vel segítse a helyi TDM szervezet működését.
A városnak szüksége van a turisztikai bevéte-
lekre, hiszen a pandémia miatt hozott adóel-
vonások következtében 150 millió forinttól
elesett. 2019-ben az előző Testület szándéka
az volt, hogy a Közösségi Házban turisztikai
irodát alakít ki. Ezért a PR-Telecom iroda
elköltözött a körforgalomhoz. Megkerestem a
művelődési ház igazgatóját, aki helyet adott a
gyártelepi művelődési házban a kézművesek-
nek, hogy a Közö s ségi Ház üres irodáját, a 11
éve a városért dolgozó közhasznú turisztikai
egyesület használhassa. A Tobruki strandon
lévő színpadfedést, az egyesület rendezvény
eszközeit, sörpadjait, évek óta ingyenesen
használja a város. A Balatonfűzfő-Litér
Turisztikai Egyesület a saját bevételeiből
fedezte a munkaszervezetének, irodájának,
kiadványainak, rendezvényeinek költségeit.
Tavalyi évben a kenesei turisztikai egyesület,
kenesei irodájának rezsi költségeihez és bér-
költségeihez 2 millió forint támogatást adott
a fűzfői önkormányzat.

KAMERÁK A TELEPÜLÉSEN
Több helyre került ki kamera, az illegális sze-
mét elhelyezések megakadályozása végett. A
fűzfőgyártelepi művelődési ház mögötti par-
kolónál lévő szelektív udvarnál a kamera fel-
vette, amint egy német rendszámú autóból
egy „úr” bútorokat, lomokat pakol ki.  Eljá -
rás indult ellene. 

KÉZFERTŐTLENÍTŐ SZER MIN-
DEN FŰZFŐI HÁZTARTÁSNAK
A múlt hónapban nem mindenki igényelte a
vállalkozó által felajánlott fertőtlenítő szert.
Így újból minden fűzfői háztartásnak jutta-
tunk, akik még nem kapták meg, az alábbi
helyszíneken és időpontokban: Tobruki
Óvoda: július 22. (szerda) 10-18 óráig,
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház (József Attila
utca 12.): július 23. (csütörtök) 10-18 óráig,
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Az önkormányzat januárban pályázatot nyújtott be a Föveny stran-
di csúszdák felújítására, aminek eredményeként közel 67 millió
forint összegű, százszázalékos támogatású pályázatot nyert meg. 

A beruházáshoz a forrást a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közösen meghir-
detett nyertes pályázatából biztosították. A csúszdákat ünnepélyes
keretek között adták át. 
A korábbi csúszdák 2005-ben épültek, melyek mára elhasználódtak. A

felújításuk azért volt indokolt, mert a csúszdák felülete erősen vízköves,
míg a pályatartó és lépcsőszerkezet rozsdás volt, ráadásul a csúszdakeze-
lő személyzet számára nem volt árnyékolás. A meglévő térburkolat
egyenetlen, balesetveszélyes volt. A bontási munkálatok után megkez-
dődött a beruházás. A meglévő, üzemelő vízi csúszdák teljes felújítása
megtörtént. Ebbe beletartozott a csúszdapályák és a vízben lévő két tar-
tópillér cseréje, a csúszdalépcsőház felújítása, úgymint a lábmosó, a lép-
csőfokok cseréje, a pályatartó szerkezet és a csúszdalépcsőház festése,
piktogramtábla elhelyezése, az indítóállványra napvédő tető lefekteté-
se. A csobbanó vízfelület köré új úszóstég került, fürdőlétrával, billenő-

Standrekonstrukció közel 67 millió forintból – átadták a Fövenyfürdői csúszdákat

Fotó: Árvai László

Fotó: Árvai László

Gyártelep, Vágfalvi Ottó Műve lődési Központ és Könyvtár (Bugyo -
góforrás utca 12.): Július 24. (péntek) 10-18 óráig. 

BOLT
Örömmel jelentem be, hogy a körforgalom mellett megnyílt egy új
üzlet, melynek a tulajdonosa nagy választékkal és kedves kiszolgálás-
sal várja a vásárlóit. A béke téri ABC-re is jelentkezett egy új érdeklő-
dő. Amennyiben sikerül a megegyezés, úgy már jövő tavasszal nyithat
az új szolgáltatás.

TOBRUKI ÓVODA
40 millió forintra pályáztunk a Belügy minisztérium által kiírt óvoda-
fejlesztésre. Ebből az összegből a Tobruki Óvoda ablakait, tetejét, szi-
getelését valósíthatjuk meg. A belső átalakításához ez kevés lenne, de
azt majd egy következő pályázatból folytathatjuk. A pályázat feltéte-
le, hogy 10 évig fent kell tartani az óvodát, ezzel a Tobruki óvoda
helyzete is megerősödik. 

TESTÜLET FELOSZLATÁSA
Július 2-án a Testületből négy képviselő úgy határozott, hogy kezde-
ményezik a testület feloszlatását. Az új választás időpontjáról és elő-
készítéséről a Helyi Választási Bizottság fog dönteni, ami nagy való-
színűséggel szeptember vége, október eleje lesz. Lajkó Frigyes ígéreté-
hez híven lemondott alpolgármesteri kinevezéséről. A veszélyhelyzet
alatt bíztam meg ezzel a pozícióval. Keil Norbert veszélyhelyzet

tanácsnoki kinevezése az SZMSZ szerint a helyzet elmúlásával meg-
szűnt. Köszönöm nekik a pandémia időszakban elvégzett felelősség-
teljes, szorgalmas és lelkiismeretes munkájukat!
SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI AZ OPERATÍV TÖRZSNEK
ÉS MINDENKINEK, AKIK SEGÍTETTÉK  EZ ALATT AZ
IDŐ ALATT ELVÉGEZNI A FELADATOKAT!

ÜDÜLŐHELYI FÓRUM
Fontosnak tartom a nyilvánosságot, az üdülőtulajdonosok véleményét is.
Július hónapban már új jegyző és új főmérnök is lesz, akik részt vesz-
nek ezen a fórumon és szakmai tudásukkal segítik a válaszadást.
Időpontja és helyszíne: 2020. július 25 (szombat) 10 óra
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház ( József Attila utca 12.)

POLGÁRMESTERI FÓRUM 
Tobruki Óvoda: július 22. (szerda) 18 óra
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház ( József Attila utca 12.): július 23.
(csütörtök) 18 óra
Gyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
(Bugyogóforrás utca 12.): Július 24. (péntek) 18 óra

Szeretettel várom Önöket!

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER



híddal, korlátoszloppal és korlátkötéllel. A gépészet is teljes felújítást
kapott. A csúszda pályázatok közül ezt adták át elsőként.
Szanyi Szilvia polgármester megköszönte a kormány és Dr. Kontrát
Károly országgyűlési képviselő segítségét, valamint a Magyar
Turisztikai Ügynökség támogatását. Kiemelte, hogy a város új turisz-
tikai attrakcióval gazdagodott és reméli, hogy minél többen kipró-
bálják majd a csúszdákat. – 2019 végén jártuk végig a balatoni csúsz-
dákat, és azt követően hoztuk létre a felújításukat szolgáló pályázatot
700 millió forintos pályázati kerettel. A felhívásra hat pályázat érke-
zett, ezek közül az egyik a fűzfői volt – hangsúlyozta Magyar Márton,
a Magyar Turisztikai Ügynökség projektfejlesztési igazgatóságának
vezetője. Elmondta, hogy az MTÜ Magyarország Kormányának
támogatásával 2017-ben indította el a strandfejlesztési programját,
amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon.
Eddig összesen csaknem 10 milliárd forintot fordítottak ilyen célra. A

Balaton kiemelt turisztikai térségnek számít, idén összesen 67 strand
kapott 2,2 milliárd forint támogatást. Dr. Kontrát Károly szerint a
csúszdák még vonzóbbá teszik a strandot. Arra bíztatja az embereket,
hogy itthon nyaraljanak, ezzel erősítve a belföldi turizmust, melyhez a
Balaton tökéletesen megfelel. Örömét fejezte ki, hogy Balatonfűzfő
ismét egy komoly beruházással gazdagodott, egyben felhívta az
ünnepségen jelen lévő két gyermek figyelmét, hogy nyugodtan pró-
bálják ki a csúszdákat, hivatalosan is avassák fel azokat. 
Mindenki egyetértett abban, hogy a beruházás hozzájárul a magasab-
ban hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításá-
hoz. Balatonfűzfőn a csúszdák mindig is nagyon kedveltek voltak a
látogatók körében, főként, mert többpályás, és így a családok, kicsik
és nagyok együtt szórakozhatnak és élhetik át a csúszás élményét. 

SZENDI PÉTER
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Komplex humánfejlesztés Balatonfűzfőn
és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén
2020/06/05

Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy
háttértelepülésén címmel sikeres pályázatot valósított meg Balatonfűzfő
Város Önkormányzatának vezetésével Csajág, Királyszentistván,
Küngös és Papkeszi. A konzorcium 100%-os 247,89 millió Ft összegű
vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el.

A projekt a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programban (EFOP) az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú
projekt keretében valósult meg 2018. 03. 06. és 2020. 06. 05. között.

247,89 millió Ft támogatás segítségével olyan rendezvény és képzési
sorozat, valamint mentori program került megvalósításra, amely által
a humán közszolgáltatások tekintetében a területi különbségek csök-
kentek, javult a kisebbségek integrációja és gyorsult a hátrányos hely-
zetűek beilleszkedésének folyamata. Fejlődtek a települések által nyúj-
tott humán szolgáltatások. A térségben ez volt az első, több település-
sel együttesen, konzorciumban megvalósult humánfejlesztési projekt.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek fog-
lalkoztathatóságának javítása érdekében mentori program működött.

A programban résztvevők és a települések lakosai 7 különböző kép-
zés közül választhattak fejlődési céljaiknak megfelelően és összesen
12 darab képzési csoport vizsgázott sikeresen. A projekt eredménye-
ként 200 fő szerzett felnőttképzési tanúsítványt és 230 fő mentorálá-
sa valósult meg konzorcium szinten. A család- és gyermekjóléti szol-
gálatok prevenciós szerepének erősítése, a hátrányos helyzetű csopor-
tok elsődleges munkaerőpiacra jutása, valamint egészségnevelés és
egészségfejlesztés érdekében csak Balatonfűzfőn 38 darab rendezvény
került megvalósításra, míg a konzorciumi partnereknél együttesen 40
program zajlott le sikerrel.

A programnak köszönhetően 50 fő sikeresen lépet be a munkaerőpi-
acra vagy munkaerő-piaci programba, és további 10 fő helyezkedett
el a humán közszolgáltatás területén.
A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkor-
mányzat/Projektek oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
NÓTI ATTILA

városfejlesztési referens

Telefon: +36-88-596-921
Mobil: +36-20-478-3889

E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu

Sajtóközlemény

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támo-
gatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Közösségi Ház LEADER
szellemiségű fejlesztésére, amelynek eredményeként 9.544.710 Ft
összegű vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású
európai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program (VP)
„Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések

támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi felhívás
keretében. A Támogatói Okirat 2020. április 16-án lépett hatályba.
A kivitelező kiválasztása megtörtént, megkezdődhetnek a felújítási
munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének terve-
zett időpontja a szerződéskötéstől számított 330 nap, de kivitelező
jogosult az előteljesítésre.

Nyertes LEADER pályázat a Közösségi Ház földszinti épületrészének felújítására
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A projekt közvetlen célja Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői Közösségi
Ház földszinti épületrészének felújítása, amely magában foglalja a
szélfogók, az előcsarnok, a mosdók felújítását, akadálymentes
mosdó kialakítását és a felújítandó épületrész teljes körű (fizikai és
infokommunikációs) akadálymentesítését a közösségi tevékenysé-
gek, a helyi fejlesztési igények támogatása és elsősorban a 12-26 éves
korosztály részére szervezhető közösségfejlesztő programok színvo-
nalasabb megvalósítása érdekében.
A vizesblokk jelenlegi állapota kifogásolható, a mai kor követelmé-
nyeinek nem felel meg, az akadálymentesítés az épületen belül nem
megoldott. 
A felújítással érintett helyiségek a szélfogók, az előcsarnok, a női és
férfi vizesblokk és a jelenlegi konyha helyiség, összesen 103,24 m2

amelyekben új, csúszásmentes, káprázás- és csillogásmentes kivitelű
padlóburkolat készül és a falburkolatokon diszperziós festés történik.
Az épületben kialakításra kerül egy akadálymentes illemhely és a
használathoz szükséges akadálymentes útvonalak.
Az épület gépkocsival, gyalogosan és kerékpárral is jól megközelíthe-
tő. Az épület előtt meglévő, jó minőségű parkolók vannak kevesebb,
mint 50 méterre a bejárattól. Az akadálymentes parkoló a megfelelő
mérettel került kiépítésre és a nemzetközileg elfogadott piktogram-
mal jelölték aszfalt burkolaton és táblán. A főbejáratnál található egy
meglévő rámpa, amely 5%-os emelkedéssel kialakított, de használha-
tó. Az épület déli oldala felől, a fedett színpad mellett 2019 nyarán
épült egy másik rámpa, amelynek segítségével a terasz és a nagyterem,
valamint az előcsarnok is akadálymentesen megközelíthető. Az aka-
dálymentes bejutáshoz az ajtók megfelelő méretűre történő cseréje
jelenti a megoldást, így biztosítható a 90 cm tiszta nyílásméret.
Az akadálymentes mosdó az előírtaknak megfelelően és az együtt-
működő partnerekkel egyeztetve kerül kialakításra. A helyiségben
felhajtható pelenkázó is elhelyezésre kerül. A WC-ben fény és
hangjelzéssel egyszerre működő riasztót szerelnek fel. Az épületen

belül tájékoztató táblák készülnek a helyiségek megnevezésével.
A pályázatunkban szereplő intézményben 8 civil szervezet, illetve
öntevékeny csoport tartja foglalkozásait heti rendszerességgel, közü-
lük 2 civil szervezettel, a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egye -
sülete – Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek Cso port jával és
a Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egye sülettel kívánunk
együttműködni. Mindkét szervezet rendszeres használója az intéz-
ménynek, a legjelentősebb városi fesztivál lebonyolításában – önkén-
tes alapon – aktívan részt vesznek. A Közösségi Ház rendezvényteré-
nek 2016-ban elkezdett felújítását több száz óra társadalmi munkával
segítették. Ezt az időszakot igazi közösségformáló, fejlesztő ered-
ménynek tekinthetjük. A pályázatban leírt elképzelések zömében az
ő igényeiket tükrözik, de az 50 éve kialakított belső tér és berendezé-
seinek felújítása valamennyi látogató számára vonzó lehet. Az aka-
dálymentesítés pedig a fenntartó törvényi kötelezettsége.
A projekt megvalósításával – nem titkoltan – más célcsoportok ak -
tívabb közösségi életét is várjuk. A 12-26 évesek között végzett fel-
mérések azt mutatják, hogy a közösségi terek komfortosabbá tételé-
vel aktivizálható a kulturális rendezvényeken való részvétel, de ide-
genforgalmi szezonban a Balatonfűzfőn nyaraló vendégek is szíveseb-
ben látogatják a megújult környezetben szervezett programokat.
Mindez szervesen kapcsolódik a helyi kulturális fejlesztési stratégiá-
hoz, hisz a nyári időszakban lényegesen frekventáltabb területen
található intézményi telephelyet szeretnénk a város kulturális és sza-
badidős alközpontjaként kialakítani.

NÓTI ATTILA

városfejlesztési referens

Tavaly nyáron életét vesztette a fövenyfürdői strandon egy vízi
mentő. Sajnos a kiérkezett mentők már nem tudták megmenteni a
fiatalember életét. A közelmúltban a város két strandjára helyeztek
el egy-egy defibrillátort. 

Dr. Soós Gábor volt a kezdeményezője annak, hogy Balatonfűzfő
lakossága összefogjon és adakozásból – melyhez az önkormányzat és a
Balatonfűzfőért Alapítvány is hozzájárult – vásároljanak két defibril-
látort. Az alapítványon keresztül megrendelték a svájci gyártmányú
eszközöket, melyeket nemrégiben helyeztek ki a város két strandjára. 
A hirtelen szívhalál több ezer áldozatot követel évente Ma -
gyarországon. Az esetek többségében, mire kiérnek a mentők, már
késő. A defibrillátor egy életmentő eszköz, de nem pótolja az újraélesz-
tést. Életünk fenntartója a vérkeringés, melynek alapfeltétele a pumpa,
azaz a szív ritmusos összehúzódása. Ma már több helyen mindenki szá-
mára elérhetők az életmentő készülékek, melyek elektródákkal a beteg-
hez csatlakoztatva képesek a szívritmus elemzésére, kommunikálnak az
elsősegélynyújtóval, kamrafibrilláció észlelése esetén figyelmeztetnek
az elektrosokk szükségességére, és nekünk, életmentőknek csak enge-
délyezni kell egy gomb megnyomásával az életmentő áramütést. 

Dr. Soós Gábor örömét fejezte ki, hogy tavaly milyen sokan összefog-
tak, hogy meg tudják vásárolni a két életmentő eszközt.
Megszervezni egyáltalán nem volt nehéz, ugyanakkor példaértékű-
nek tartja a mai napig az összefogás erejét. Felhívta a figyelmet a Szív
City applikációra, melynek letöltésével és a regisztrációval vállalják,
hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve, az Országos
Mentőszolgálat riasztására a helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő
megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéséhez. Évente huszonötezer
ilyen eset adódik országszerte, és a túlélés esélye percenként 7-10 szá-
zalékkal csökken. Életbevágó jelentőségű, hogy az újraélesztés mie-
lőbb megkezdődjék. 
Gál Andrea a Balatonfűzfőért Alapítvány elnöke elmondta, hogy
tavaly szeptemberben vették meg a készülékeket, melyek eddig
Fűzfőgyártelepen a rendelőintézetben, illetve a tűzoltóságon voltak
kihelyezve, szerencsére egyszer sem kellett használni azokat. Miután
véget ér a szezon, ősztől ismét visszakerülnek a készülékek a strandról.
A tervek között szerepel még, hogy a művelődési központba is vásá-
rolnának egy defibrillátort. Maga a készülék teljesen automata, melyet
akár egy gyerek is tud használni, de remélik, hogy erre nem kerül sor. 

SZENDI PÉTER

Defibrillátorokat helyeztek ki a fűzfői strandokra



A korábbi sétány- és játszótértakarítás után ebben a hónapban a
város fogadófelületeinek esztétikusabbá tételére fókuszáltunk
Gál Andrea, Marton Béla és dr. Soós Gábor képviselőtársaimmal. 

Ennek keretében először a tobruki lámpás kereszteződés, valamint a
közeli ABC környéke lett rendbe téve. Sor került a vízelvezető árok
kitisztítására, a díszcserjék metszésére és virágágyások gazolására. A
tobruki akciónkhoz lelkes segítők is csatlakoztak: Ács Attila és csa-
ládja, Béres Istvánné, Fuchs Ferencné, Karácsony Julianna, Mosonyi
József, Neuburger Józsefné és nem utolsó sorban a Papp család. Itt is
szeretnénk köszönetet mondani a munkájukért!
Ezt követte két héttel később a fűzfőfürdői buszforduló környékének
tisztítása, virágosítása. Kevesen tudják, hogy a buszforduló és közvetlen
környezete közigazgatásilag nem a településünkhöz, hanem
Balatonkeneséhez tartozik. Több ízben kezdeményeztük már a fizikai-
lag Balatonfűzfő részét képező terület átcsatolását, de ez idáig ettől elzár-
kózott a szomszédos település képviselőtestülete. Most ismételten neki
fogunk futni a kérdésnek, mert a jelenlegi közigazgatási határ itt teljes-
séggel életszerűtlen. Az érintett területen az alábbi munkákat végeztük
el: a kerékpárút megtisztítása a növényektől, talajtól; a beköszöntő tábla
környékének gazolása, bokorágyás kialakítása, mulcsozása. 
A buszforduló rendbetételének ez még csak az első üteme volt, mert
terveink szerint itt egy kerékpáros pihenőpontot hoznánk létre. Ezt
az örvendetesen megnőtt kerékpáros forgalom indokolja. A Kenese
felől érkező bringások itt érnek be településünkre és nem mindegy,
hogy a beköszöntő ponton milyen benyomás alakul ki rólunk. Ezért
ide pihenőpad, szemetes kihelyezését tervezzük, továbbá egy olyan
térképes információs tábláét, mely Fűzfő turisztikai nevezetességeit
mu tatja be. Mindezeket saját forrásból, továbbá a Balatonfűzfőért

Alapítvány támogatásával tervezzük megvalósítani. A munkavégzés
mindkét esetben a Városgondnoksággal e gyeztetett módon történt, a
buszforduló rend betételét a kenesei önkormányzattal is leegyeztet-
tük. Az ültetések költségét (virág/bokorbeszerzés) képviselőtársaim-
mal közösen álltuk.

ERDŐSI GÁBOR

önkormányzati képviselő

Folytatódik a városszépítés

A folyamatos városszépítési munkákhoz Szalmássy-telep lakói is csatlakoztak.
Pintér István, a Vadkörte utca lakója felhívást tett minden ingatlan postaládá-
jába, a mely ben közös munkára hívta a lakókat. Az időjárás is kegyeibe foga-
dott bennünket, igy tíz fő szorgoskodása szép eredményt hozott. 
Gál Andrea képviselőasszony anyagi támogatásával vettünk virágpalántákat,
amivel beültettük a három virágtartót. A járdák széleit kigazoltuk, az őszi ülte-
tésű sövényt is rendbe tettük, a korábbi már nagyon szépen virágzik is! A felső
járdára belógó bokrokat levágtuk, majd a nagy eső miatti hordalékot is eltakarí-
tottuk mindkét oldalon, megszüntetve ezzel a baleset veszélyt. A hirdetőtábla
elkorhadt deszkáit kipótoltuk, a tetejének javítása még folyamatban van.
Végezetül az egész területet összesöpörtük. Munka közben sokat viccelődtünk,
őrültünk a jó időnek, és hogy végre találkozhattunk.

PINTÉR ISTVÁNNÉ

Megszépült Szalmássy-telep egy része

10. oldal 2020. július

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi 
adatokat szolgáltatta a 2020. júniusi lapzártától a 2020. júliusi lapzártáig:

Szeretettel köszöntjük városunk újszülöttjét, Erdősi Réka Rózát, 
aki június 29-én született, édesanyja neve: Erdősiné Acsády Krisztina. 

Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!



Tájékoztatás
Kezdő és gyakorlati házi asszonyok és urak! Köszönjük az érdeklődést a 14. Gombócfesztivállal kapcsolatban. A hivatalos, és érvényes
rendeletekkel egybehangzóan, a 2020-as évben, a fesztivál kapui sajnos zárva maradnak, így a hozzá kapcsolódó ARANYGOMBÓC
- DÍJ megmérettetés is elmarad. Addig is guruljanak a gombócok otthon, készüljenek szívvel lélekkel, sokféle ízvilágot rejtve, a család-
tagok legnagyobb örömére, hogy megmutathassuk 2021-ben, a méltán híres fűzfői gombócokat!

A DÍJ ALAPÍTÓI

Mindig nehéz megfogalmazni azokat az érzéseket, melyeket az
ember a kényszer az úgynevezett „muszáj” élethelyzetek elviselé-
sével él meg. Nehéz, mert egyik oldalról az elme felfogja és elfo-
gadja, hogy így kell cselekedni a józan ész logikája szerint, míg a
másik oldalról a muszáj elvei alapján, komoly terhet ró ránk.

Így voltunk ezzel mi is a balatonfűzfői Támasz Idősek Otthona csapa-
ta a februárban kezdődő influenzajárvány, majd az azt követő, korona-
vírus járvány megjelenésétől kezdődően. Márciusa óta, amikor meg-
kaptuk a kormányzati határozatot, miszerint az intézményt elhagyni,
látogatót fogadni tilos, mindannyian tudtuk, hogy e rendelkezés
betartása a kialakult világjárvány végett, nem csak saját érdekünkben,
hanem valamennyi idős ellátottunk egészségben tartása végett nem
mérlegelés tárgya, hanem kötelező! Egyik napról a másikra, mint egy
feje tetejére fordult ladik a vízen, úgy változott meg az élet az otthon-
ban. Mindannyian egy hajóban eveztünk mindazokkal, a falakon
kívül rekedt hozzátartozókkal, családtagokkal, akik a járványügyi
helyzet nehézségeit ugyanúgy próbálták túlélni. Senkinek nem volt
könnyű, sem a falakon belül reked idős lakóinknak, sem a mi csapa-
tunknak. Próbáltuk magunktól megvédeni minden idős lakónkat,
miközben az ellátásuk, gondozásuk zajlott, ezért is vezettük be a belé-
pési- és a fertőtlenítő eljárásokat. Mindennek alávetettük magunkat,
hajhálóban jártunk, 8-12 órán keresztül szájmaszkon át lélegeztünk,
kezes -lábas anorákban dolgoztunk a védőruházat biztosítása érdeké-
ben, minden utcai ruházatunkat lecseréltük és törekedtünk arra, hogy
minden esetleges hordozó felületet kizárjunk, amin a vírus megtapad-
hat. Minden addigi, nevetéstől, élettől teli, énekszótól hangos közös-
ségi rendezvényeink megszűntek létezni. Nagy terveink, hogy a
tavaszra madáretetőt építünk, abból is jó nagyot az ügyes kezű barká-
csolni vágyó lakóinkkal együtt, vagy vidám tavaszi kerti partival ünne-
peljük meg a májusfa felállítását vagy, hogy már a szabadban is megte-
hetjük a reggeli tornákat az mind-mind szerte foszlott. Maradt helyet-
te a nagy bizonytalanság, a mindennapi aggodalom és remény azért,
hogy megélhessük egészségben a következő napot is. Rengeteg türel-
met, alázatot, toleranciát kívánt a vírus a járványügyi védekezés mind-
annyiunktól. Míg mi, aktív dolgozók azon szorgoskodtunk, hogy az
ellátást a járványügyi védekezést meg tudjuk valósítani, addig példaér-
tékű módon küzdöttek és türelmük, kitartásuk legmagasabb fokáról
tettek tanúbizonyságot azok az idős emberek, kiknek számára az épü-
let falain belül maradva a kötődés az emberi kapcsolatok életben tar-
tása jegyében az egyetlen reményt nyújtottuk.

Sokszor nagyon nehéz órákat hagytunk magunk mögött, de mindig a
legkedvesebb arcunkat mutatva próbáltuk leplezni azt a borzasztó
bizonytalanságot, aggodalmat, amit magunkban hordoztunk nap
mint nap, pusztán azért, hogy ma is mindenkit üdvözölhessünk, ma is
mindenkinek kívánhassunk jó étvágyat az ebédhez és elmondhassuk,
hogy mindjárt itt a videóhívás időpontja és bejelentkezik a család a
világhálón keresztül. Igaz távol vannak és csak digitális puszit tudnak
küldeni, de legalább láthatják önöket. Nagyon nagy örömmel, töltött
el minket, hogy az épületben végzett internethálózat év eleji fejleszté-
se, csodálatos lehetőséget teremtett az egymástól távol rekedt családta-
gok összehozására. Nem csak a gyermekek élték meg a digitális világ
adta lehetőség furcsaságát a tantermen kívüli oktatással, hanem az idős
generáció is megismerkedett a digitális élet előnyeivel. Kicsit minden-
ki „tv szereplő lett” ezáltal, ahogy Marika néni mondta, de ennyi
ismertség mindenkinek kijárt, ebben a nehéz időszakban.
Videóhívások tömkelege és kitartó kollégák segítsége tette lehetővé,
hogy a digitális találkozások létrejöjjenek. Teltek a hetek, múltak a
hónapok, és mi kitartóan álltuk a mindennapok nehézségeit. Minden
nap hálát adtunk azért, hogy ilyen kitartó és összetartó csapattal dol-
gozunk együtt. Megéltünk katonai fertőtlenítést, kitelepítést az épület
parkjába, olyan honvédelmi segítséget, ahol sátrak, tábori ágyak bizto-
sították a pihenés lehetőségét, míg az épület fertőtlenítés alá került.
Sokszor már a fáradtság és kimerültség terhe hozta a humor sugarait
felénk, de a járdapadkán ülve, kávé ízű bonbont majszolva, bíztunk
abban, hogy már csak órák kérdése és ezen a hajrán is túl leszünk.
Amikor végre újra birtokba vehettük a katonai fertőtlenítés után az
épületet, naptól barnított, piros pozsgás arcú, megfáradt, de még így is
mosolygós időseinkkel visszaballagtunk napnyugtakor az épületbe. 
A tavasz Feri bácsi számára egyenlő volt a tettrekészséggel és karantén
ide vagy oda, kiment a kertbe a rendelkezésére bocsátott faanyagból a
közösen meg nem valósított madáretetőt végül egyedül, unaloműző-
ként építette meg, mindannyiunk örömére. Megmutatva azt, hogy így is
el lehet tölteni a karanténba zárt napokat. Betartottuk a szociális távol-
ságot minden élethelyzetben, még épületünk büféjében is fegyelmezett
sorban, egymástól 2 méter távolságban várakoztak időseink hosszú
bevásárlólistáikkal. Bizonyára nagyon nem szerettek, amikor a büfé
előtti, hosszan tartó várakozásaikat törtem meg azzal, hogy „Legyenek
kedvesek távolabb állni egymástól, vigyáznunk kell egymásra!” Ez így
volt igaz. Valóban vigyáznunk kellett egymásra. Egy alkalommal Ilona
néni azt mondta nekem: „Nikike lassabban járjon, holnap is szükségünk
lesz magára!” Azóta is csengenek fülemben szavai. Küzdöttünk, kitar-

Így éltük meg járvány nehézségeit a Támasz Idősek Otthona falai között
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„…lassabban járjon, holnap is szükségünk lesz magára!”



Nagy fába vágjuk a fejszénket. A Föveny strandon egykor, min-
tegy 30 éven keresztül „üzemelt” a mi szeretett gőzmozdonyunk,
melyet Győri László készített. Sajnos az idő vasfoga kifogott
rajta, de szeretnénk reprodukálni. 

Évek óta foglalkoztatott a gondolat, de most Vági Gyula strandgond-
nok megkeresése kapcsán úgy döntöttünk, hogy teszünk egy próbát.
Civil kezdeményezésről van szó, adományokból gyűjtenénk össze a
szükséges forrást. Ehhez szeretném kérni a lakosság, illetve helyi vállal-

„Favonatot újra a Föveny strandra!”
Kedves Fűzfőiek!

A tehetséggondozás kiemelt feladat a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Sajnos sok verseny, amelyre szívvel lélek-
kel készültek a diákok, a tavasz folyamán
elmaradt. Íme azonban néhány nagyon
szép eredmény.

A „Rázzuk a rongyot!” országos, Szitakötő
alkotói pályázaton az Irinyi Iskola Cu -
korfelhő bábcsoportja, „A téli álom” című,
saját bábfilm elkészítéséért és forgatásáért
második helyezést ért el. Bábosok: Takács
Adél Gyöngyi, Takács Nóra, Grőszer Emma,
Kovács Hanna, Kovács Dominik, Varga
Dóra Anna, Benkő Kloé Zoé, Figlár Tímea,
Glück Laura, Gál Dorka, Kogulpauer
Hanna, Koksa Virág, Szabó - Gróf Flóra.
Operatőr: Kiss Rebeka. A bábszakkör szak-
mai vezetője: Inci néni. 
„Ismerem a technikai környezetemet” –

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi
dunántúli verseny, Veszprém megyei döntő-
jében kiváló szakmai sikerek születtek: 5-6.
korosztályban: Hegedűs Alexandra (5.o.) –
1. hely/ Perényi Hanna (6. A) – 7. hely/
Ódor Laura (6. A) – 8. hely. Az országos
döntőn, Hegedűs Alexandra képviselte
volna Veszprém megyét áprilisban, az ELTE
Savaria Egyetemi Központjában, Szombat -
helyen, sajnos a megmérettetés elmaradt. 
7-8. korosztályban: Erdősi Janka (7. o.) – 4.
hely/ Takács Adél Gyöngyi (7. o.) – 5. hely/
Kiss Rebeka (8. A) – 6. hely.
„K&H Vigyázz, kész, pénz!” Országos pénz-
ügyi vetélkedőn, az iskola csapatai három
korosztályban tovább jutottak a regionális
versenyen (Vas, Zala, Veszprém megye) az
első fordulóból. A második forduló eredmé-
nyei: 7-8. korosztály: 3. hely (20 csapatból) -
csapattagok: Erdősi Janka 7. osztály, Kiss
Rebeka 8. A, Takács Adél Gyöngyi 7. osztály

5-6. korosztály: 7. hely (32 csapatból) - csa-
pattagok: Perényi Hanna 6. A, Ódor Laura
6. A, Marton Luca 6. B, Hegedűs Alexandra
5. osztály, Takács Nóra 5. osztály 3-4. korosz-
tály: 5. hely (15 csapatból) - csapattagok:
Varga Dóra Anna 4. A, Kovács Dominik 
4. A, Glück Laura 4. B, Figlár Tímea 4. B,
Gál Dorka 3. osztály.
„Kárpát-medencei ZöldOkos Kupa” online
verseny első három fordulójából, a megyei
döntőbe jutott az iskola csapata. Az online
megyei döntő eredménye: 3. hely – csapatta-
gok: Kiss Rebeka 8. A, Erdősi Janka, Takács
Adél Gyöngyi 7. osztály. 
Gratulál a szép sikerhez az Irinyi Iskola
közössége és a versenyek felkészítő tanára,
Inci néni! Köszönjük diákjainknak, hogy
öregbítették iskolánk hírnevét!

HORVÁTH IRÉN

Fotó: Fűzlurkó logónk

Irinyis sikerek – gratulálunk!
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tottunk, mert szükségünk volt egymásra. Szükségünk volt és most is
van arra, hogy minden reggel köszöntsük idős lakóinkat, és természete-
sen kollégáimat is. Szükségünk volt egymásra, mert egymás nélkül nem
ment volna. Szigorú volt, nagyon fegyelmezett, de legfőbb célunk,
egészségben tartani mindenkit, csak ez lebegett előttünk. 
Aztán hosszú várakozás után, végre eljött a pillant, 4 hónap bezártság
után végre nem csak digitális puszit adhatott egymásnak lakó és csa-
ládtagja, hanem valós igazi ölelés és könnyekben gazdag szeretetteljes
találkozások valósulhattak meg. Annyi puszi és annyi házi finomság
sosem érkezett be egyszerre az épület falai közé, mint azon a június
eleji héten történt. Gyakran mi is megkönnyeztük a találkozások pil-
lanatait, sokszor a csendes hosszú ölelés, egymás szemébe való révedés,
elég volt ahhoz, hogy szavak nélkül is kifejezzék anyák és lányaik, apák
és fiaik, hogy mennyire jó érzés újra egészségben látniuk egymást.
Végre ezt is megélhettük! Az országos enyhítések néhány nappal
ezelőtt jutottak el egy újabb határozat formájában intézményünk falai

közé is, mely a fellélegzés, az öröm könnyeit hozta magával. Ismét
mindenki szabadon, korlátozás nélkül fogadhatja családtagjait és
kimehet az épület falain kívül is családja, barátai szerető támaszába.
Immáron nem mi pótoljuk a láthatatlan köldökzsinórt idősek és gyer-
mekik között, de ez így van rendjén. Mostantól továbbra is miénk a
törődés, a gondoskodás, a szeretet láthatatlan fonala újra összekötheti
őket egymás ölelésében.
Köszönöm mindenkinek, akivel egy hajóban eveztünk legyen az
kollégám, idős lakónk vagy kedves hozzátartozója, hogy tűrték, tole-
rálták a járványügyi helyzet nehézségeit és bizalmat szavaztak
nekünk, hogy sikeresen helyt fogunk tudni állni és egészségben tud-
juk tartani idős családtagjaikat. A járványnak sajnos csak akkor lesz
vége, ha a vakcina már a kezünkben van, de addig is vigyázzanak egy-
másra és magukra!

VELLAI-NEMES NIKOLETTA

Intézményvezető



Június 13. a Magyar Védőnők Napja
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A Védőnői Szolgálat 2013-ban Magyar Örökség Díjat kapott,
2014-ben bekerült a Magyar Értéktárba. A Hungari kum -
bizottság 2015. április 23-i döntése alapján, mint nemzetközileg
is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszert felvették a
Hungarikumok Gyűjteményébe.

Az 1915. június 13-án Országos Stefánia Szövetség néven alapított,
idén 105 éves Védőnői Szolgálat az anya-, gyermek- és családvédelem
bástyája. Akkoriban nagyon kedvezőtlen volt a népesedési helyzet,
csökkent a születésszám, magas volt és növekedett a csecsemő- és kis-
gyermek-halálozás. Emberek tömegei éltek rossz egészségügyi körül-
mények között, szegénységben, nélkülözésben, és az I. világháború is
súlyos terheket jelentett a családoknak. Sürgős, pozitív változásokra
volt szükség a családok megerősítésére, elsősorban az anya- és a cse-
csemővédelem területén.
Kahlichné Simon Márta, aki a védőnőképzés meghatározó személyi-
sége, így ír az alapításról: „A kezdeményezők dr. Bárczy István
(1866–1943) politikus, Budapest székesfőváros polgármestere és dr.
Madzsar József (1876–1944) orvos, szociálpolitikus a szövetség
programtervezetének szerkesztői voltak. A szövetség névadására fel-
kérték gróf Lónyai Elemérné Stefánia királyi hercegnőt
(1864–1945). Az ünnepélyes alakuló ülését 1915. június 13-án tar-
tották a budapesti Újvárosháza közgyűlési termében. A dátum tör-
ténelmi jelentőségű, mivel ekkor kezdődött Magyarországon az
anya- és csecsemővédelem intézményes szervezése és indult útjára a
védőnői munka.
A szövetség programjának célja: »a csecsemőhalandóság csökkentése,
ennek révén pedig a nemzet számbeli erősbítése és feljavítása«, vala-
mint a tudatlanság és babona elleni küzdelem volt. A munka szervezé-
sében a korszak neves orvos professzorai is közreműködtek, többek
között dr. Tauffer Vilmos szülésztanár, dr. Bókay János és dr. Heim Pál
gyermekgyógyász professzorok.”
A Védőnői Szolgálat folyamatos megújuláson, átalakuláson ment és
megy keresztül azóta is. Ennek újabb jelentős lépése volt, hogy 1927-
ben létrehozták a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálatot, ahol védő-
nők és orvosok dolgoztak együtt a családok egészsége érdekében.
A kezdetektől kialakított családgondozási alapelvekre épülve a védő-
nő ma is a családok otthonában és a tanácsadókban, és pár évtizede
közösségi programok részeként biztosítja a lakosság alapellátását a

nemzet gyarapodása és a tudatlanság elleni küzdelem érdekében, a
népegészségügyi feladatokban való aktív közvetlen részvétellel. A
védőnő rendszeres személyes kapcsolatot tart gondozottaival, amely-
nek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző élet-
helyzeteikben, problémáikban egészségügyi, szociális, mentálhigié-
nés tanácsot ad, korszerű, szakmailag megalapozott ismeretterjesz-
tést, életmód-változtatást végez.
A már több mint negyven év óta főiskolai végzettségű védőnői
hivatás gyakorlói olyan komplex, preventív, családgondozási szol-
gáltatást biztosítanak hazánkban, amely egyedülálló Európában és
a világon. A védőnő önállóan látja el szakmai tevékenységét, de
rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti, köz-
nevelési és szociális ellátórendszer szakembereivel és a karitatív
szervezetekkel, napi szinten követi és közvetíti a családtámogatási
rendszer elemeit.
A védőnők az egészségügyi ellátás több szintjén látnak el feladatot: az
alapellátásban a területi védőnők, iskolavédőnők dolgoznak, a kórhá-
zi védőnők jellemzően a szülészeti és az újszülött-osztályokon látnak
el feladatot. A kormányhivatalok keretei között működik a
Családvédelmi Szolgálat. Ezek a védőnők a magzati élet védelmében
a válsághelyzetben lévő gyermeket váró nőknek és lehetőleg a párjuk-
nak is adnak tanácsot. Az anyatejgyűjtő állomásokon dolgozó védő-
nők részt vesznek az anyatejet adó és kapó édesanyák higiénés és élet-
mód-tájékoztatásában.
A 105 éves működés, annak értékei, eredményei, tanulságai megala-
pozzák a jelen korban való helytállást és irányt mutatnak a jövőre
nézve is. A magyar védőnői rendszer azért egyedülálló, mert a min-
denkori társadalmi, népegészségügyi és lakossági szükségletekre
kereste, adta és adja meg a választ. A lakossággal és a társszakmákkal
aktív, részvétel- és bevonásalapú kapcsolatra törekszik, amely kiváltja
és igazolja a gondozási munka hatékonyságát. 

Ma a Magyar Védőnők Egyesülete fogja össze a Magyarországon
dolgozó védőnőket. 

„Védőnők az Egészséges, Boldog Családokért”

TÖLGYES BEÁTA

kozók támogatását. Többen felajánlották már, hogy segítenének a meg-
építésben, festésben. Főként pénzbeli hozzájárulásokra lenne még szük-
ség. A kivitelezés során természetesen minden előírást betartunk.
Az elmúlt hetekben háttéregyeztetések folytak. Polgármester
asszony és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője is támogatásáról
biztosított. A Balatonfűzfőért Alapítvány vállalta, hogy gyűjti, illet-
ve kezeli az utalt összegeket. 

Utalási adatok:
Név: Balatonfűzfőért Alapítvány
Bankszámlaszám: 11748083-20007140
Közlemény: Fa vonat adomány

Készpénzes gyűjtőpontok:
Fűzfőfürdő: Föveny strand jegypénztár, Füzike virág- és ajándékbolt
Fűzfőgyártelep: Balatonfűzfői Horgászbolt, Száz Forintos bolt,
Városi könyvtár

Igény esetén Tobrukba is helyezünk ki gyűjtődobozt.

Köszönjük mindenkinek, aki az ügy mellé áll és hozzájárul ennek a pro-
jektnek a megvalósulásához! Hiszünk a közösség támogató erejében!

SÁRZÓ HENRIETTA
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata a trianoni békediktátum alá-
írásának 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést az
Országzászlónál. Megemlékező beszédet mondott Lajkó Frigyes
alpolgármester.

Fél öt előtt néhány perccel az Ismerős Arcok: Nélküled című dal szó-
lalt meg, melyet sokan énekeltek együtt. Majd megszólaltak a temp-
lom harangjai. Megkondultak a harangok országszerte és a határon
túl is június 4-én 16 óra 30 perckor a trianoni békediktátum aláírásá-
nak 100. évfordulóján. Ezen a napon Magyarország elveszítette terü-
letének kétharmadát, a magyar népesség egyharmada pedig a határo-
kon kívülre került. A Himnusz eléneklése után Lajkó Frigyes alpol-
gármester beszédében kiemelte, hogy Magyarország ellen merényle-
tet követtek 1920. június 4-én, magyar idő szerint 16 óra 32 perckor
Franciaországban, a versaillesi Nagy Tria non-palota 52 méter hosszú
és 7 méter széles folyosóján. Hazánkat feldarabolták. Magyar csalá-
dokat szakítottak szét, magyar egzisztenciákat tettek tönkre. - A leg-
borzalmasabb számunkra azonban mégiscsak az, hogy sok, egységes
tömbben élő magyar lakosságú területet is elcsatoltak. Több mint 3 mil-
lió magyar honfitársunk rekedt az új magyar állam határain kívül.
Minderre nincsenek szavak! Csak templomaink harang jainak kondu-
lása fejezhetik ki fájdalmunkat. Trianon igazságtalanságát nem feled-
hetjük! Nem, nem, soha! – folytatta beszédében Lajkó Frigyes.
Száz év nagy idő. Az elszakított területeken sok minden megválto-
zott. A história kereke sokat fordult. A történelmi Magyarországot
újból fel nem éleszthetjük, sajnos a trianoni merénylet miatt Nagy-
Magyarország végképp megszűnt létezni. De ne feledjük, hogy lélek-
ben a mai napig összetartozunk, hiszen kultúránk és édes anyanyel-
vünk egy és ugyanaz. Felvidék, Erdély, Délvidék és az Őrvidék
magyarjai velünk együtt alkotnak egy nemzetet. Kultúránk, nyel-
vünk, történelmünk végképp összeköt. Ez az összetartozás nagy erő,
akkora erő, amely ellensúlyozni tudja a trianoni igazságtalanságot.
Lajkó Frigyes kiemelte, hogy hazánk tönkretételét sohasem akarták
elfogadni a múltban és mi sem engedjük ezt a jelenben. Nem feled-
hetjük el elődeinket, akik már az 1930-as években sem akarták eltűr-

ni Trianon igazságtalanságát.  Az ország számos helyén „Ország -
zászlókat” emeltek a történelmi Magyarország minden vármegyéjé-
ből hozott föld fölé. Így történt ez 1935. június 19-én, vagyis 85 évvel
ezelőtt Fűzfőgyártelepen is. - Itt állunk az országzászló előtt, amit
elsők között állíttatott településünk. Itt állunk és emlékezünk. Nem
felejtjük el soha a Ma gyarország elleni merényletet és mindig emlékezni
fogunk a nemzeti összetartozás fontosságára. Vegyünk példát elődeink-
től, akik itt laktak és óvták, vigyázták, szeretettel gondoltak erre az
emlékműre még akkor is, amikor ki sem lehetett mondani azt a szót,
hogy Trianon. Így eshetett meg, hogy míg a II. Világháborút követően
1949-ig szinte minden Ország zászlót leromboltak, a mi
Országzászlónk ezt a sorsot elkerülte! Fontos dolog, hogy most itt állha-
tunk és emlékezhetünk arra a gyalázatra, ami 100 évvel ezelőtt történt.
Gondoljunk arra, hogy több millió magyar ember egy csapásra vesztet-
te el állampolgárságát és lett egy másik ország lakója. Mindez pedig úgy
történt, hogy ki sem léptek otthonukból a kisebbségi sorba kényszerített
honfitársaink. Em lékezzünk a jogfosztásra és emlékezzünk a béke -
diktátum kegyetlenségére is! Vegyünk példát elődeinktől és ne feledjük
soha az igazságtalanságot.

Trianonra Juhász Gyula költő szavai is erre emlékeztetnek:
„Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.”

A megemlékező beszéd után az önkormányzat és a helyi civil szerve-
zetek vezetői elhelyezték a megemlékezés koszorúit.  

SZENDI PÉTER

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!”

Nem mindennapi kiállítást szervezett a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár a Nemzeti Összetartozás Napján. Veszeli
Lajos grafikus- és festőművész Trianon utóélete című grafikáit
egyelőre virtuálisan tekinthetik meg az érdeklődők a művelődési
központ közösségi oldalán. 

A trianoni békediktátum nem csak a mi nemzetünk tragikus sorsfor-
dulója, hanem egyben közép-európai népek gyarmatosításának betel-
jesedése is. Veszeli Lajos, amikor vállalkozott arra, hogy országunk,
nemzetünk gyalázatos felszabdalását képi formába önti, akkor tisztában
volt azzal, hogy ez nem megy másképpen, csak oly módon, ha testileg,

lelkileg, szellemileg totálisan azonosul nem a történésekkel, hanem az
azokat kísérő érzésekkel. Ugyanis ezekhez a történésekhez kötődő érzé-
sek alapján lehet csak létrehozni a vizuális lenyomatokat, a szimbolikus
formákat. 
Mi jellemzi Veszeli Lajos e tárgykörben született grafikáit, montázsa-
it? Három vonást emelnénk ki. Egyrészt a vérfagyasztó drámai erő,
ami az I. világháború halott katonáinak teste, s a trianoni palotában
ülésező puhány főtanács tagjai között feszül. Másrészt az a méltóság-
teljes diagonális egyensúly, ami az európai festészet kompozíciós
hagyományait követve egyszerre teremt képi feszültséget és zárt har-
monikus egységet a kép részei között. Hiszen a világ ilyen! A harmó-

Trianon utóélete - a ma magyarját megtorpanásra készteti, eszmélődésre inti
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nia, a szépség, s a rútság egyszerre, egymást kiegészítve van jelen.
Harmadrészben, hogy a cím mögött kettős tartalom feszül, s ez adek-
vát képi formát ölt. Az Isten alkotta természet törvényei átírhatatla-
nok, azaz a mesterséges beavatkozás megbosszulja magát. Bennünk, a
meggyalázott nemzet túlélőiben van annyi életerő, hogy a rúgások
ellenére is talpon tudunk maradni.
Veszeli Lajos hallatlan érzékenységgel tárja fel rajzain, a Trianoni
Szemle borítótervein, montázsain, ezen ambivalens érzés természe-
tét. Bujdosó Bálint író a Trianon verses antológia kötetben méltatta a
művészt: „Velünk és valamennyiünk helyett, nevében, a trianoni nem-
zedék, a később világot meglátók és még ezután magyar földre születők
nevében. Helyettünk szól, láttat Veszeli Lajos is, aki művészi intuícióval
a ma magyarját megtorpanásra készteti, eszmélődésre inti.”

SZENDI PÉTER

Már régóta terveztük, hogy az újságban megjelennének cikkek,
fotók, hogy milyen volt régen Balatonfűzfő. Dr. Varjú Lajost kér-
tük fel legelsőként, hogy írjon egy publikációt, fotókkal mellék-
elve. Terveink közt szerepel, hogy minden hónapban megjelenik
egy cikk, melybe szeretnénk a Kedves Olvasókat bevonni.
Legyenek szívesek egy történetet megosztani, ha vannak fotóik
azt is szívesen vesszük. Mindezeket kérjük, hogy küldjék el a szen-
dipeti@gmail.com e-mail címre.
Köszönjük szépen az együttműködést!

SZENDI PÉTER, főszerkesztő
Tisztelt Olvasó!

A múlt megidézése nem egyszerű feladat. Ugyanazon a helyen élünk,
ugyanazokat a dolgokat éljük át, azaz egyazon környezetben léte-
zünk, emlékeink mégis mások és mások! Az események átszűrődnek
szubjektív tudatunkon, helyzetünktől, képességeinktől, s számtalan
egyéb tényezőtől függően, néha egymástól szöges ellentéttel ítélünk
meg dolgokat! Az emlékezés kérdésében talán a legtöbbet segít a
„történelmi távlat”, hiszen a hosszú évszázadok, esetenként évezredek
kutatása, tudós emberek ezreinek fáradozása nyomán folyamatosan

árnyalja, s közelíti a valósághoz a múltat, folyamatosan kirostálva a
torzító, szubjektív elemeket. Mindezek előrebocsátása után is, hang-
súlyoznom kell, hogy pótolhatatlan, a szóban megidézet múlt, az
„oral histori”, azaz az élők emlékezése a múltbéli eseményekre: még
akkor is, ha „szörnyű az emlékezés, de még szörnyűbb, ha nem emlé-
kezel.” (Az idézet mondat Szvjatlana Aljakszandravna Alekszievics
belorusz Nobel-díjas író, „Nők a tűzvonalban” című művéből szár-
mazik.).
Könnyebb helyzetben van a múltat megidézni próbáló, ha az esemé-
nyeket megörökítő fényképfelvételekkel rendelkezik, különösen
akkor, ha azokon feltüntették készítőjének nevét, a felvétel időpont-
ját, helyét, a rajta látható személyeket, illetve eseményt. Mai digitális
világunkban ugyan lehetnek jogos fenntartásaink a felvételek tartal-
mának valódisága terén, de ez egy másik történet. Én a hagyományo-
san készített felvételek fontosságát szeretném hangsúlyozni. Most
három képről szeretném elmondani, hogy mit ábrázolnak, hol és
mikor készültek, s az egyikről azt is, hogy kiket ábrázolnak?
1953 május 1-én látható az ünnepi elnökség – ma már teljességgel
ismeretlen összetételben – a háború előtti, volt „Kaszinó” teraszán,
Rákosi és Sztálin gipsz mellszobrainak társaságában. Ezeket a gipsz
szobrokat használták aztán április 4-én és november 7-én dekoráció-
ként, egyébként az úgynevezett kórházbunkerben tárolták őket.
1956-ban általános iskolai kisdiákként, a bunker bejáratának tetejé-
ről dobáltuk le és törtök össze őket. Az épület egyébként a „Faház”
étteremmel szemben látható, itt volt a régi általános iskola „tornater-
me”, ma lakásokká átalakított. Földszinti részén, széles bejárattal,
kirakati portálokkal, többek között cipő és ruházati bolt is műkö-
dött, „Jánny-bolt”, amit aztán számos funkcióváltás követett.
Egy későbbi, ugyancsak május elsejei ünnepség alkalmából készült,
akkoriban 1956 előtt, szokás volt, hogy a felvonulók berendezett
teherautó-platókon, mintegy élőképben mutatták be tevékenységü-
ket. Itt a Nitrokémia Kutató Laborjának kollektívája, illetve teherau-
tójuk látható. S végül az utolsó, egy 1956 utáni május elsejei ünnep-
séghez kötődik. Az elnökség egy része látható rajta. Balról-jobbra:
Harsányi Imre üzemmérnök, mellette egy általam nem ismert vezető,
majd Balogh Mihály párttitkár, mellette dr. Gebhard István, a kutató

Balatonfűzfő anno…

Fotó: Árvai László



labor helyettes vezetője. A kép jobb szélén, félig takarva, kislánya kezét
fogva áll Kertész László, Fűzfő első gyógyszerésze. A kép az úgynevezett
„Fűzfői” kapunál készült, a háttérben a személybejáró, - ma pékárú üzlet
- látható. A felvétel jobb szélén jól kivehető a lakótelepet körbevevő kerí-
tés vége, valamint a mára már eltűnt „alma-fa sor” néhány fája.

A felvételeket Kovács Lajos bocsátotta rendelkezésemre, azokat az ő
hozzájárulásával adom közre. A Szentkirályszabadján élő fotós volt
hosszú időn át a Nitrokémia hivatalos fényképésze.

Dr. Varjú Lajos

16. oldal 2020. július

Harmadik alkalommal szervezte meg a Balatonfűzfő Római
Katolikus Plébánia a BALAKAT-Bódi Mária Magdolna szent-
ségimádási hétvégét június 26-tól 28-ig. 

Az ötlet helyi fiataloktól származik, akiknek a szervezésben és lebo-
nyolításban is elvitathatatlan szerepük van minden évben. A nyitó
szentmisét pénteken este 6 órakor Dr. Udvardy György veszprémi
érsek tartotta, majd ezt követően kezdődött a folyamatos
Szentségimádás. A hétvégére biciklis zarándokok is érkeztek pénte-
ken és szombaton is. Az elmúlt hónapok nehézségei után sokan bet-
értek mind éjjel, mind nappal a Jézus Szíve plébániatemplomba
imádkozni az Oltáriszentség előtt. 

Sajnos a járványveszély nem tette lehetővé idén kísérő programok,
előadások szervezését, azonban érzékelhető volt mennyire hiányzott
már a hívő léleknek az Úr Jézussal való találkozás, a vele eltöltött idő.
Egy pillanatig sem volt üres a templom 50 órán keresztül. Mindez
bizonyítéka annak, hogy a jövőben is fontos lesz megszervezni a
BALAKAT-ot. Istennek legyen hála, a várva várt nyári idő is éppen
erre a hétvégére érkezett meg, így lehetőség volt strandolásra, szalon-
nasütésre egyaránt. Köszönetet mondok ezúton is mindenkinek, aki
a szervezésben, előkészületekben, lebonyolításban bármilyen módon
hozzájárult a szentségimádási hétvégéhez.

LAPOSA NORBERT JÓZSEF plébános

Szentségimádás 50 órán keresztül

Zombori Dóra a balatonkenesei hivatalban
dolgozik. Mint mondja nagyon szereti a

munkáját, de számára kikapcsolódást és
felüdülést jelent, ha megörökíthet egy nap-

felkeltét, egy összebújó hattyúpárt vagy
éppen a Balatont, mely ezerarcát mutatja.

Dóri, - kérte, hogy így hívjam – a hároméves
kisfiával érkezik a művelődési központba.
Bendegúz egy izgő-mozgó perpetuum mobi-
le, aki beszélgetésünk ideje alatt is többször
hallatja a hangját, megkérdezve édesanyját,
hogy „Mikor megyünk már?”. – Fotózni
mindig is szerettem. Még Camridgeben lak-
tam 2014-ben, amikor megvettem életem első
fényképezőgépét. A város tele van szebbnél-
szebb épületekkel, kezdetben ezeket örökítet-
tem meg. Jöttek a visszajelzések, hogy milyen
szépek a fotóim, ami nagyon jól esett.
Hozzáteszem, a mai napig ezzel a géppel fotó-

Kisfiával együtt örökíti meg a Balaton páratlan szépségét



2020. július 17. oldal

zom, de mindig felfedezek rajta valami újat.
Persze idővel majd szeretnék egy még profesz-
szionálisabb fényképezőgépet venni – kezdi
Dóri, aki elmondja, hogy Bendegúz nagyon
sokszor megy vele fotózni, nemegyszer
kicsenve a kezéből a masinát. Volt már arra is
példa, hogy látott egy gyönyörű őzet az
erdőben, szerette volna megörökíteni, de gép
hiányában ez nem valósult meg. Ugyan akkor
kárpótolták azok a felvételek, amit kisfia
készített, ezek természetesen dokumentálva
vannak a számítógépén. 
Mindig is szeretett elvonulni, leülni egy
padra, hallgatva a madarak csicsergését, gyö-
nyörködni a természetben. Hálát ad a
Jóistennek, hogy ilyen szép helyen élhet.
Balatonfűzfő és környéke tele van szebbnél
szebb nevezetességekkel, természeti csodák-
kal, amelyeket muszáj lencsevégre kapni,
megörökíteni az utókor számára. Persze volt
már arra is példa, hogy egy fotót a mobiltele-
fonjával készített el, hiszen minden nap nem
lehet nála a fényképezőgép. A mostani tele-
fonokkal is gyönyörű képeket lehet alkotni,
de semmiképpen sem olyat, mint egy fotog-

ráfmasinával. – Mostanában viharvadász let-
tem. Teljesen rabja vagyok annak, amikor
elsötétül az ég, komor felhők jelennek meg,
miközben a villámok cikáznak. Mindez olyan
páratlan természeti jelenség egy fotós számára,
melyet nagyon nehéz szavakba önteni. Ezt
csak azok tudják, aki már átéltek ilyet.
Ugyanakkor a Balaton az örök szerelem, mely
ezer színében pompázik a négy évszakban.
Nem titkolt vágyam, hogy ha lesz egy komo-
lyabb fényképezőgépem, akkor szeretnék állat-
okat fotózni az erdőben – folytatja tovább
Dóri, miközben kisfia élénken érdeklődik a
kiállítóteremben látható Veszeli Lajos grafi-
kák után, melyek Trianon utóéletét ábrázol -
ják és ezek már nemcsak virtuálisan, hanem
személyesen is megtekinthetőek.
Fényképezni autodidakta módon tanult,
ugyanakkor példaképétől, Czakó Balázs
fotóművésztől többször kért tanácsot.
Egyszer ismeretlenül ráírt a legnépszerűbb
közösségi oldalon és nagyon kedves volt,
mind a mai napig ellátja hasznos tanácsok-
kal, amelyből sokat tanul. A fényviszonyok,
a beállítások és egyéb praktikákban nyújtott

segítséget teljesen önzetlenül, ami neki
nagyon jól esett, hiszen mint mondja, az
amatőrfotósoknál van egyfajta rivalizálás,
amely olykor irigységbe megy át. Idén a
magyar kultúra napján, a Balatonfűzfő-Litér
Turisztikai Egyesület által meghirdetett fotó-
pályázaton, a közösségi oldalon feltett képek
alapján, az ő fotója kapta a legtöbb „lájkot”.
Ez is egy pozitív visszajelzés volt számára.
Csak nagyon szükséges esetben használ kép-
szerkesztő programot, mert nem szereti azo-
kat a fotókat, amelyek túlságosan retusálva
vannak. A Balaton szépsége semmilyen művi
beavatkozást nem igényel. A természetesség
híve. Még szerencse, hogy nem barna a
Balaton, nem sárga az égbolt és nem bordó a
nádas. Sokan úgy gondolják, hogy akkor
alkotnak nagyot, ha belenyúlnak a fotóba. –
„Ne kérdezd tőlem, mit-miért fotózok és fotóz-
tam. De azt sem, honnan jöttem, s merre tar-
tok. Csak nézd meg jól a képeim, a választ meg-
kapod.” – idézi Pádár Sándor fotóművész
gondolatait Zombori Dóra.

SZENDI PÉTER

„A néphagyományban több ezeréves bölcsesség van és ez a jövő
számára útmutatás” - mondta Andrásfalvy Bertalan néprajzkuta-
tó. E gondolattal kezdem a – reményeim szerint hónapról-
hónapra jelentkező – magyar néphagyományainkat, ünnepein-
ket bemutató sorozatot. 
Július – régi nevén Szent Jakab hava, nyárhó vagy Áldás hava – az év
legmelegebb, de egyben a legszélsőségesebb időjárású hónapja. 

Július 2. – Sarlós Boldogasszony napja
Ilyenkorra érik be a búza, kezdődik az aratás. Az önellátó paraszti
gazdaság munkái közül ez volt az egyik legfontosabb, hiszen ekkor
takarították be az egész évre szánt kenyérgabonát. Emiatt nagyon sok
szabály, mágia és tilalom is kapcsolódott a munkához, hiszen a család
legfontosabb élelmiszere, a kenyér mennyisége és minősége múlott a
sikerességén. Nem kezdték újholdkor és akkor sem, ha halott volt a
faluban. Kedden és pénteken sem volt jó a hit szerint megkezdeni
vagy új táblába kezdeni, mert üres lenne a búza feje. Az aratás kezdé-
sekor néhol az arató egy búzaszálat kötött a derekára, hogy az ne fáj-
jon. A Dunántúlon sok helyen a gazda kezdte meg jelképesen az ara-
tást. Aratás idején a megmaradt vizet nem szabad a tarlóra kiönteni,
mert aki kiönti, keléses lesz. Az aratás befejezése előtt egy csomó
gabonát lábon hagytak az égi madarak számára. Sokszor egy marék
kalászt hagytak a tarlón, hogy a jövő esztendőben a zivatar kárt ne
tegyen a vetésben. E búzacsomóról Rábagyarmat környékén azt tar-
tották, hogy „Szent Péter lovának hagyják abrakul”. 

Július 20. - Illés napja
Illés az Ószövetség legnagyobb prófétája, Éliásként is ismert. A Biblia
szerint Illés volt az, aki harcolt a bálványimádás ellen. A bálványimádók

királya miatt azonban bujdosni kényszerült. Ekkor Isten szárazsággal
sújtotta az országot, s esőt egyedül Illés könyörgése adott. Sok vidékün-
kön a Göncölszekeret Illés szekerének is nevezik, abból eredően, hogy
Illést az Isten tüzes szekéren ragadta az égbe. A néphit szerint tehát Illés
a felelős a nagy nyári zivatarokért, villámokért, égiháborúkért. Ha Illés
napján (július 20.) dörög az ég, úgy is mondják: Illés Annát kergeti. A
Szeged környéki néphagyomány szerint bármilyen szárazság van, ezen
a napon kell, hogy essen az eső. Ha még mennydörög is, akkor meg kell
hemperegni a földön, hogy a hátunk többé ne fájjon.

Július 22. - Mária Magdolna napja
Mária Magdolna a bűnbánók, a foglyok, az asszonyok, fodrászok, ker-
tészek, kádárok, szőlészek és borkereskedők védőszentje. Megvéd a
szembetegségektől, a pestistől és a szőlőt pusztító nyári zivataroktól is.

Július 25. - Jakab napja
Jakab napja időjárás előrejelző nap. A tiszta, felhőtlen éjszaka a nép-
hit szerint bőséget jelez a kertben. A délelőtti időjárásról a karácso-
nyi, a délutániról a karácsony utáni időjárásra lehet következtetni. Ha
sok gomolyfelhő van az égen, akkor a tél sok havat tartogat. 

Július 26. - Anna napja
A Biblia szerint Anna volt Szűz Mária édesanyja. Anna napra bő egy
hónappal vagyunk túl a nyári napfordulón, már rövidebbek a nappa-
lok, a hajnalok sem olyan melegek, mint korábban. A népi hagyo-
mány szerint az Annák kötényükben hordják a legyeket, bogarakat,
és ahol nyitva találják az ajtót, ablakot, beöntik azokat a házba.
Vidéken ezért különösen ügyelni szoktak arra, hogy minden ajtó-
ablak zárva legyen Anna „érkezésekor”.

MOLNÁR ESZTER

Júliusi néphagyományaink



Kedves Olvasó!

Mivel – az időjárásnak köszönhetően – az erdőkben gomba dömping
van, ezért úgy gondoltam, két gyorsan elkészíthető receptet osztok meg.
Vegetáriánusok figyelmébe ajánlom!

Erdei gombaleves 
vajas galuskával

1 szál sárgarépa,
1 nagy burgonya,
1 közepes lilahagyma,
2 gerezd fokhagyma,
20 dkg vargánya,
kevés olaj,
só, bors, vegeta, petrezselyem
ízlés szerint, az őrölt piros
paprikával ne fukarkodjunk,
ez azzal finom!

Vajas galuska

1 kanálnyi lágy vajban elkeverünk egy tojást, egy csipet sót és annyi
lisztet, hogy lágy, de mégis formázható állagú legyen. Ha fokozni sze-
retnénk az ízélményt, szárított medvehagyma port vagy petrezsely-
met rakhatunk bele. Az apróra vágott hagymát, áttört fokhagymát

feltesszük kevés olajban pirulni. Majd beletesszük a kockázott sárga-
répát és krumplit. Fűszerezzük, felöntjük vízzel. Kis ideig hagyjuk
forrni, addig nagyobb darabokra összeszeljük a gombát, kikeverjük a
galuskát. Belerakjuk a gombát, közepes lángon tovább főzzük, majd
miután megpuhultak a zöldségek, beleszaggatjuk a galuskát (én kis-
kanállal szoktam). Hamar átfő, kész tálalásra a leves.

Sárga gévagombás 
szendvicskrém

30 dkg sárga géva gombát egy
kisebb lilahagymával összeda-
rálunk, majd kevés olajon meg-
pároljuk. Enyhén sózzuk, bor-
sozzuk. /Arra mindenképpen
ügyeljünk, hogy a 20 perces
hőkezelés időtartama megle-
gyen. Nem régóta belesorolják
a feltétellel fogyasztható gom-

bák kategóriájába./ Személy szerint egy kanál majonézzel kevertem
el, hogy kenhető legyen, de szerintem ez helyettesíthető egy kanál
tejföllel is. Vagy, még krémesebb állag elérése érdekében egy kanál
mascarpone-val. 

Jó étvágyat kívánok!

HORVÁTH-LŐRINCZ VERONIKA

Fűzfő ízei fazékban, sütőben, üstben

Június harmadik vasárnapja, Apák Napja. Mint annyi minden más, ez
az új keletűnek mondható ünnep is Amerikából származik. De való-
ban csak egy új szokásról, egy amerikai ünnep átvételéről lenne szó?
Ha az újonnan megismert szokások mögé nézünk és hajlandóak
vagyunk megismerni eredetüket, akkor rájöhetünk, hogy kevés kivé-
teltől eltekintve mindegyiknek van gyökere. Így van ez az Apák
Napjával is, mely Amerikából indult és mára már az egész világon
ismert és elismert ünnep, akárcsak párja, az Anyák Napja.

1910-et írunk Amerikában, a Washington állam béli Crestonban,
ahol Sonora Smart Dodd elhatározza, hogy édesapja, William
Jackson Smart előtt tisztelegve, június 5-ét, az apa születésnapját, az
apák általános ünnepeként fogadtatja el az elnökkel. A polgárhábo-
rús veterán lányával együtt, összesen 14 gyermekét nevelte fel egye-
dül. „Hála” a bürokráciának, a hatóságok 5-re nem készültek el a
dokumentációval, így esett, hogy az első Apák Napját 1910. június
19-én ünnepelték. Ezt követően nem kellett már sokat várni, csupán

62 évet, amikor Richard Nixon amerikai elnök, 1972-ben hivatalos
ünnepként ismerte el az Apák Napját.

Na, de legyen elég ennyi a tényekből, hiszen ez az ünnep nem az ada-
tokról és a történelemről szól, hanem az édesapákról. Mindenki édes-
apjáról. Arról az emberről, akire a lányok, mint félistenre, a fiúk pedig
példaképre tekintenek kisgyermekkorukban. Az édesapák azok, akik
vállukon cipelik a család jólétének nehéz terhét és Ők azok, akik fel-
építik gyermekik számára a házat, amit aztán az édesanyák otthonná
varázsolnak. Az édesapák igazi szuperhősök, mert elég Nekik egyetlen
csavarhúzó és megszerelik vele az autótól kezdve, a kilincsen át, a
matchboxokat, kisvonatokat, babaházakat, kitört babalábakat, kerék-
párokat, hintát, konyhai gépeket és mindent, de mindent, amire csak
megkérjük Őket. Fiaikat megtanítják a férfiak titkaira, farkasként
védik családjukat és állíthatom, hogy nincs biztosabb kéz, mint az
atyai kéz, ha ki kell szedni a hajba gubancolódott hajkefét. Mit kérnek
mindezekért a jóságokért cserébe? Semmit, csupán a meleg vacsorát és
azt, hogy egy hosszú nap után kuporodjon köréjük a család. Persze az
is előfordul, hogy azt kérik, hagyjuk Őket békén, míg vasárnap lemegy
a Forma 1-s futam, amit általában szemhéjukon belülről néznek végig,
de amikor vége, újra készen állnak, hogy legyőzzék a világot értünk,
gyermekeikért. Ne felejtsük el mindennap megköszönni azt a szerete-
tet és gondoskodást, amit egy édesapa adhat Nekünk.
Éljenek az Édesapák!          

KOVÁCS-ÁRVAI ÁGNES
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„Szívem virágit nyújtom át itt,
S kívánom szívből igazán:
Az Isten éltesse sokáig
Az én jó, kedves jó Apám!”

Tóth Árpád
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Megható körülmények között
búcsúztak el „Janikától”, Tóth
Jánostól a Fűzfői Atlétikai
Klub volt elnökétől, a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében. 

Amikor felcsendült Zorán: Kell
ott fenn egy ország című dala,
miközben peregtek a fotók, sok-
aknak könny szökött a szemébe.
Ezután Tarnai Katalin, Koszto -
lányi Dezső: Halotti beszéd című

versét mondta el. Majd Szanyi Szilvia polgármester tartott megem-
lékező beszédet. – „Nehéz szavakba önteni azokat az érzéseket, ame-
lyek Janika, ahogy mindenki ismerte, a Mester halála után kavarog-
nak az emberben. Nehéz, mert mindenki, más emléket őriz vele kap-
csolatban. Mégis, van néhány dolog, amelyben egyöntetű az őt ismerők
véleménye. Aranyember volt. Manapság párját ritkítja az olyan sport-
ember, mint ő. Nem túlzás azt mondani, hogy életében csak két szen-
vedély létezett, a zene és a sport. A tenisz szakosztály vezetője volt, de
mindenekelőtt a balatonfűzfői kosárlabda volt a szívügye, amelyért
mindig mindent megtett. Nem múlhatott el nap, hogy ne lett volna ott
a pályán. Balatonfűzfőn a kosárlabda sport virágzása neki is köszönhe-
tő. Kemény munkára fogta a tanítványokat, fejébe vette, hogy megta-
nítja őket kosárlabdázni. A csapatból közösséget faragott. Igyekezett
tartalmassá tenni a csapat életét.”

Ezután Marton Béla önkormányzati képviselő, a Fűzfői Atlétika
Klub korábbi elnöke kiemelte emberi nagyságát és vezetői értékeit
Tóth Jánosnak. Gyűjtötte a múlt értékeit, előkerült az első alapsza-
bály is, amit büszkén mutatott sok embernek. – „Ebben a klub jel-
mondata volt számodra a leg fontosabb, és azzá vált sokunknak is mel-
letted. Az összetartás ad erőt.  A melletted töltött években a sport terü-
letén csak a pozíciók elnevezése változott. Voltam elnökségi tag, elnök,
miközben te ügyvezető elnök, szakosztályvezető, és még sorolhatnám.
Egy nem változott, te Janika voltál és Mester.”
A család nevében Dr. Veress Gábor, a Balatonfüred Állami
Szívkórház főigazgatója búcsúzott el. „Akarva-akaratlanul tudomá-
sul kell vennünk, hogy a kiszabott évek leteltek, és mint minden földi
halandónak neki is el kellett mennie azon az úton, ahonnan már sajnos
nincs többé visszatérés. Azonban bizonyos, hogy ez az út neki nem lesz
magányos, mert őt valamennyien a szívünkbe zártuk és soha nem felejt-
jük el.” – hangsúlyozta megemlékező beszédében. – „De van egy olyan
figyelemreméltó felismerés, ami így hangzik: Az életünket nem csak a
hossza, hanem annak a tartalma teszi értékessé és felejthetetlenné.
Janika élete azt igazolja, hogy nem önmagának élt, hanem minden cse-
lekedete, törekvése arra irányult, hogy hasznára, javára, boldogulására
legyen családjának és szűkebb közösségének.” – folytatta tovább Dr.
Veress Gábor. A FAK kosárlabdacsapatával évről-évre számos baj-
nokságot és versenyt nyertek. Fűzfőn ő indította el a Balaton
Kosárlabda Kupát, ami rangos nemzetközi versennyé nőtte ki magát. 

SZENDI PÉTER

Elbúcsúztak a mestertől, „Janikától”, 
a párját ritkító sportembertől 

1932-ben született. 1957-ben került Balatonfűzfőre azóta tagja a
Fűzfői AK-nak. Három sportágnak volt sportolója: labdarúgás,
kosárlabda, tenisz. Az egyesületen belül dolgozott teniszedzőként,
kosáredzőként.  Ő hozta létre a méltán híres Kosárlabda Balaton
Kupát, amely az évek során nemzetközi sporteseménnyé nőtte ki
magát. 1964-1980-ig elnökhelyettesi pozíciót töltött be, közben a
Veszprém megyei Kosárlabda Szövetség elnöke is volt. Ezt követően
lett ügyvezető elnök, majd az egyesület elnöke. Életében a sport, az
egyesület mindig meghatározó szerepet játszott. 
Első meghatározó találkozásunk 2015 őszére esett. Janika, ahogyan
sokan hívták szerette volna sportvezetői munkájának csúcsára a
koronát rátenni.  Még akkor 83 évesen is a FAK-ért küzdött. Szerette
volna, ha Balatonfűzfőn megépül egy sportcsarnok. Véleménye sze-
rint nagy szükség volt a minőségi utánpótlás nevelés meglétéhez.
Rengeteg nehézségbe ütközött, ekkor keresett meg, hogy segítsek
neki. Valamit látott bennem ami, megalapozta későbbi döntését,
hogy átadja elnöki székét.

Azt mondta nekem 2016 tavaszán: „Itt az idő, rajtatok a sor fiatalokon,
hogy küzdjetek a közös álmokért.” Ami nem volt más, mint a FAK műkö-
désének megszilárdulása, az utánpótlásnevelés fejlesztése, és a sportcsar-
nok megépítése. Janika egy nagyon jó és értékes ember volt. Miután
átadta a helyét még folyamatosan segítette munkánkat Szabóki
Sándorral.  Ötletekkel, tanácsokkal a háttérben mindig számíthattam
rájuk. Közös meglátás volt, de erősítette bennem, az egyesületet úgy kell
vezetni, hogy ne függjön anyagilag senkitől. Tudtam miért mondja. 
Egy olyan ember, sportvezető volt, aki sosem adta fel, küzdött a célok
eléréséért. Mindig pozitív hozzáállásával formált minket. Mindezt
úgy tette, hogy nem szólt bele semmibe. Ő már megvívta harcait a
feladatot átadta. De, mint apa a gyermekére figyelt és figyelemmel
kísérte munkánkat. 
Köszönöm János, Janika, Mester ezeket az éveket és köszönöm, hogy
vigyáztál a FAK-ra egész életedben. Mi is ezen leszünk, ezért dolgo-
zunk. Isten Veled!

KEIL NORBERT

Emlékezés - A Fűzfői Atlétikai Klub korábbi elnökére, 
edzőjére „Mesterére” emlékezünk
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Nem voltak kötöttségek, csak a szabad ég és a természet – ez fogta
meg a kajakozásban Dr. Nagy Lászlót, az 1954-es maconi világ-
bajnokság aranyérmesét, aki lehetett volna akár labdarúgó, híres
ökölvívó vagy vízilabdázó is, ám középiskolásként mégis a kaja-
kozásba szeretett bele. 

A Bástya, később az MTK kajak-kenu szakosztályának alapítója
novemberben ünnepli 90. születésnapját.  - Más világ volt felnőni a
Római parton, megélni a nyüzsgő vízitúrázó, fürdőző életet. Én közép-
iskolás voltam, amikor megismerkedtem a sportággal, előtte próbálkoz-
tam labdarúgással, ökölvívással, sőt vízilabdával is. Ifiként egy csapat-
ban játszottam a később olimpiai bajnoki címet szerző Bolvárival és
Borossal, ám egy barátom invitálására megérkeztem a vízpartra. Aztán
jött az első nagy siker, a tatai munkás Európa-bajnokságon, ami annyi-
ra meghatározó élmény volt, hogy egy életre itt is maradtam. Az első
klubom Elektromos volt, mely megszűnt. Ekkor Kovács Lacival 1951-
ben úgy döntöttünk, hogy megalapítjuk a Bástyát, ami a későbbi MTK
lett. Átigazolt hozzánk Vagyóczki Imre, majd Szigeti Zoltán, így indult
a mi közös életünk. Vagyóczki Szigetivel ment párost, én Kováccsal,
1953-ban pedig összeültünk négyesben és itthon egyből nyertünk is –
kezdi Dr. Nagy László, aki azt is elárulta, hogy majdnem nem jutot-
tak ki az 1954-es maconi világbajnokságra. 
Már a vagonban ültek, amikor szóltak, hogy szálljanak ki, mert a csa-

pat nem kapta meg az engedélyt az utazásra Franciaországba.
Visszamentek a ráckevei edzőtáborba és úgy döntöttek, hogy sporto-
lói delegátust küldenek a központba, meggyőzni Farkas Mihály hon-
védelmi minisztert, hogy az a sok munka, amit elvégeztek nem
mehet veszendőbe. Abban az időszakban árvíz sújtotta az országot és
kellett a pénz kármentésre, ezért lemondták a külföldi utakat. Farkas
azonban meggyőzte a pénzügyminisztert, így elutazhattak a maconi
versenyre. A szállásuk egy magasvasút melletti hotelben volt, fél
óránként dübörgött el mellettük egy vonat, majd kiestek az ágyból,
és a hajóik sem érkeztek meg időben, de annyira boldogok voltak,
hogy indulhatnak a világbajnokságon, hogy mindez nem érdekelte
őket. - Az előfutamokat jól vettük, de nem mi voltunk az esélyesek. A
francia, német és svéd kajakosok között olyanok voltunk, mint a gyere-
kek. Óriások árnyékában kellett versenyeznünk, mondták is nekünk a
többiek, hogy ti csak hajósinasok lehetnétek ezek mellett. Aztán olyan
pánikba estünk, hogy százötven-kétszáz méternél már fél hajó volt az
előnyünk, és ez az ijedtség kitartott a végéig. Egy hajóval nyertük meg a
világbajnoki aranyérmet kajak négyesben, 1000 méteren. Büszke
vagyok, hogy ott voltam a kezdeteknél, az alapoknál - folytatja tovább
Laci bácsi, aki 1954-ben, a világbajnokság évében védte meg vegyész-
mérnöki diplomáját. Mint mondja nagyon összetartó csapat volt az
övék. Közös kirándulás, családi összejövetelek és klubhűség jellemez-
te a társaságot. Talán ennek is köszönhető, hogy 1958-ban világbaj-
noki ezüstérmet szerzett Prágában, míg egy évre rá Duisburgban két-
szer akasztották a nyakába az ezüstérmet. 
Amikor abbahagyta a versenyzést, mindig arra vágyott, hogy víz
közelében legyen nyaralója. Hamar megtetszett neki egy telek
Balatonfűzfőn, amit megvásároltak. Gyönyörű volt a kilátás, kétke-
zi munkájukkal építették fel a házukat, baráti segítséggel, szó szerint
kaláka módszerben 1966-ban építkeztek, rá két évre beköltöztek.
Igen ám, de 1986-ban jött a földrengés, amely szó szerint kettéhasí-
totta a házukat. Így azt újra kellett építeni, meg kellett erősíteni. Laci
bácsi és felesége Marika néni számára Balatonfűzfő felüdülést jelent.
Áprilistól-októberig laknak a nyaralójukban, de többször megcso-
dálták már a telet. Szerencsére a koronavírus járvány elkerülte őket.
Hihetetlen sok erő, szeretet sugárzik belőlük, 65 éve élnek boldog
házasságban. 

SZENDI PÉTER

Óriások árnyékában versenyeztek 
– a csapatszellem világbajnoki címet eredményezett

Tisztelt Olvasó!
A múlt hónapban elindított új rovatunk
Fűzfőhöz kötődő Olimpikonjainkat mutatja
be. Fogadják szeretettel Kucserka Mária
olimpikon sport- és szakmai pályafutását,
saját tollábó.

„Balatonfüreden születtem. Egy éves korom-
tól 18 éves koromig éltem szüleimmel és két

öcsémmel Fűzfőgyártelepen.
Rendkívül nagy mozgásigényű voltam már
akkor is. A környéken szinte egyedüli lány
voltam, ezért már akkor meg kellett küzde-
nem azzal, hogy a fiúk befogadjanak játszó-
társul, ezért verekedtem, fociztam, minden-
féle fiús csínytevésben részt vettem.
A gyártelepi általános iskolában Haramia
Jenő testnevelő tanár nagyon jó érzékkel irá-

nyított a sport felé, ahol kitombolhattam
magam. Teniszeztem, kosárlabdáztam, kézi-
labdáztam, fociztam és atletizáltam. Volt,
hogy egy nap több sportág edzésein is részt
vettem, hogy az energiáimat levezessem.
Akkor még nem kellett az egyesületekben
fizetni az edzésekért, ingyen használhattuk a
pályákat és az eszközöket is.
Az fűzfői iskola keretein belül vettem részt

A sport kitartásra és küzdeni tudásra nevel



2020. július 21. oldal

először atlétikai négy-tusa versenyeken, ahol
kislabdahajításban teljesítettem a legjobban.
Ennek osztálytársaim örültek a legjobban,
mert rendre kidobtam a pályáról a közeli kis-
erdőbe a labdákat és akkor közös kirándulás
indult a keresésére. 1966-ban az országos
úttörő bajnokságon 70.15 méterrel nyertem
meg a kislabdahajítást. Az általános iskolát
követően szüleim hatására szerves vegyész-
nek tanultam a gyártelepi szakmunkáskép-
zőben, de ezzel párhuzamosan elkezdtem
levelező tagozaton Veszprémben a Lovassy
László gimnáziumot, ahol érettségiztem. Így
lett szakmám és érettségim. A sport tovább-
ra is meghatározó volt az életemben. Az
egyik kézilabda edzés után láttam a fűzfői
atlétákat gerellyel dobni, ami nagyon meg-
tetszett és megkértem Mihályfi István edzőt,
hogy had próbáljam ki, milyen messzire
szállna a kezemből ez az akkor még számom-
ra ismeretlen szer. Ez a próbálkozás olyan jól
sikerült, hogy az edző győzködött, hogy jár-
jak hozzájuk is edzésre. Az atléták között
nagyon jó volt a hangulat is, ezért ott ragad-
tam. Egyre nagyobbakat hajítottam, annyi-
ra, hogy egy hónappal később már megyei
bajnokságot, két hónap múltával országos
vidék bajnokságot nyertem. Még ebben az
évben bekerültem az utánpótlás válogatott-
ba, amely meghatározó lett további pályafu-
tásomban. Mihályfi Istvánnak nagyon sokat
köszönhetek, aki mindent megtett annak
érdekében, hogy töretlen legyen a fejlődé-
sem. Az ő javaslatára váltottam egyesületet,

kerültem fel a fővárosba, az Újpesti Dózsába,
ahol nagyobb lehetőségek nyíltak meg szá-
momra a sportban és a civil életben is.
Budapesten, végzettségemnek megfelelően a
Bűnügyi- Technikai Intézetben, mint labo-
ráns, később, mint eseti szakértő dolgoztam
a sport mellett, napi négy órában, így is épít-
ve a versenysport utáni életemet. Közben
elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát is. Így
fonódott egybe sportpályafutásom, későbbi
rendőri hivatásommal.
Helyes döntésemet igazolta, hogy már 1971-
ben a Helsinki Atlétikai Európa Bajnok -
ságon Magyarországot képviselve, 7. helye-
zést értem el. 1972-ben tagja voltam a mün-
cheni olimpiai csapatnak, ahol olimpiai
helyezett lettem.
1974-ben az Universiadén, Rómában 7. let-
tem, az Egri Ho-Shi-Minh Tanárképző Főis -
kolát képviselve, ahol biológia-testnevelés
szakot végeztem.
Háromszor nyertem magyar bajnoki címer
gerelyhajításban (1973,1974,1975). 1974-
ben Münchenben javítottam meg Ránkiné
Németh Angéla olimpiai bajnok addigi
országos csúcsát: 61.14 méterrel. Ebben az
időben a világ legjobb tíz, női gerelyhajítója
között jegyeztek. Hússzor ölthettem
magamra a magyar válogatott címeres mezét,
Magyarország Érdemes Sportolója lettem.
Ma már köztudott, hogy akkoriban a világ
több országának sportolói a minél jobb ered-
mény eléréséért tiltott szereket is használtak,
én azonban erre nem voltam hajlandó, így
energiáimat a továbbiakban a civil életre
kon centráltam. Szerintem a versenysportot
csak addig szabad űzni, amíg az örömöt
okoz, s nincs negatív hatással a jövendő élet-
re. Az, hogy jól döntöttem, a későbbiekben
beigazolódott.
A versenysport, szellemi, fizikai erőt, felüdü-
lést okoz, a sikerek és versenyélmények életre
szóló emlékek maradnak, emellett megtanít
kitartással küzdeni, határozottságot feltéte-
lez, és arra nevel, hogy soha ne adja fel az
ember az álmait. Dr. Király Ferenc sebész-
sportorvos 1970-ben egy sérülés kezelése
közben megkérdezte tőlem, hogy mit szeret-
nék elérni a sportban. Mondtam, hogy olim-
pikon szeretnék lenni. Hitetlenkedve mond-
ta, ha én kijutok az olimpiára, akkor ő kijön
megnézni engem. Én, ott voltam.
Sportkarrierem után, mint rendőrtiszt a
BRFK Ifjúságvédelmi Osztályára kerültem,
majd tíz év múlva az Életvédelmi- és Rablási
Osztályon én voltam az első női nyomozó,

aki gyilkossági ügyekben is dolgozhatott.
Eredményeim nyomán 1993-ban a Szerve -
zett Bűnözés Elleni Osztály Vizsgálati Al -
osztályának vezetője lett, ahonnan 1994-ben
pályáztam meg a BRFK XXI. kerületi
Rendőrkapitányság vezetői posztját.
Szakmai felkészültségemet és vezetői tapasz-
talataimat is figyelembe véve képesnek tar-
tottam magam a feladatra.
Abban az időben rendőri vezetői beosztást
csak katonaviselt férfiak láttak el. Az akkori
pályázatból viszont kimaradt a katonaviselt
feltétel. Ezért megírtam a pályázatomat,
melyet szakmai bizottság előtt sikerült meg-
védenem. 1994. február 1-től 2003. szep-
tember 3-ig nyugdíjba vonulásomig töltöt-
tem be, Közép-Európa egyetlen női rendőr-
kapitányaként, rendőrezredesi rendfokozat-
ban ezt a posztot.
Első női gyilkossági nyomozó, első női rendőri
vezető a rablási alosztályon, első női vezető a
Szervezett Bűnözés Elleni Osztályon, majd
első kinevezett női rendőrkapitány voltam.
Eredményeimet elismerve több szakmai
kitüntetést, Köztársasági Aranygyűrűt,
2000-ben Budapestért Díjat vehettem át.
Úgy gondolom, hogy rendőri pályám is
bizonyította, hogy a nők is alkalmasak a
rendőrségen vezetői beosztásokra, s utánam
egyre több hölgy kapott kiemelt parancsno-
ki feladatokat Magyarországon.
Szakmai munkám mellet a sport sem hiányoz-
hatott mindennapjaimból, folyamatosan
nyertem különféle országos rendőrbajnoksá-
gokat, majd 1998-ban, a Jogal kalmazók
Olimpiáján Dubaiban, a Magyar Rendőrség
képviseletében, gerelyhajításban és súlylökés-
ben első helyezést értem el. Nyugdíjas éveim-
ben sem szakadtam el a sporttól, a Csepeli
Diák Atlétikai Club elnökeként és gerelyhají-
tó edzőjeként tevékenykedek.
Két unokám is igyekszik a nyomdokaimba
lépni, Zsófia (11 éves) több korosztályos,
országos atlétikai csúcsot tart, többek között
gerelyhajításban is. Egyre inkább bebizonyo-
sodik, hogy a sport hatással van a gyermekek
értelmi és érzelmi, valamint fizikai fejlődésé-
re is, hiszen unokáim kitűnő tanulók, nem-
csak reményteljes jövendő bajnokok. Őket
is, mint engem, egyre inkább neveli kitartás-
ra, küzdeni tudásra a sport. Ha minden
szülő, lehetőségeinek mérlegelése mellett ezt
figyelembe veszi plusz lehetőségeket ad az
érvényesüléshez, a sikeres élethez.”

KUCSERKA MÁRIA (VÁGÓ IMRÉNÉ)



IMPRESSZUM
Balatonfűzfő 

önkormányzatának havi lapja 

Kiadja: 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata

(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Tel.: 06-88/596-900)

Felelős kiadó: Szanyi Szilvia polgármester

Szerkesztőség: 
Művelődési Központ, I. emelet

Főszerkesztő: Szendi Péter
(06-30/530-3466

E-mail: fuzfohirlap@gmail.com,
szendipeti@gmail.com)

Szerkesztők:
Kovács-Árvai Ágnes, Árvai László (fotók)

Lapzárta: minden hónap 20-a.
Kéziratokat nem őrzünk meg és

nem küldünk vissza.

Közlés esetén fenntartjuk 
a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184
Balatonfűzfő, Szállás u. 4.

Felelős vezető: Tóth Zoltán

ISSN: 1587-2483 (nyomtatott)
ISSN: 2060-2200 (online) 

JÚLIUS- SZENT JAKAB HAVA

„Ha július nem főz, 
szeptember éhen marad.”

Július 2. (Ottó) 
- Sarlós Boldogasszony

Sarlós Boldogasszony aminő,
Hat hétig olyan lesz az idő.

Július 13. (Margit)
Mérges Margit,

Mert áldást nem hoz.

Július 20. (Illés)
Esős Illés rossz,

Mert áldást nem hoz.
Jaj neked kánikula,

Ha Illés próféta 
a nyakadat megmossa.

Július 25. (Jakab)
Jakab napja vihart szül,

Magdolna sárban csücsül.

Július 26. (Anna)
Anna asszony reggele

Már hűvös, ne játssz vele!

FORRÁS: INTERNET

Rózsaszín Álom
MűkörömSzalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy
facebookon +36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon
sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ,
Balaton körút 45.

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: 10.00–16.00 óra

SZ: 9.00–12.00 óra

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

22. oldal 2020. július

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés,
vírusirtás, helyszínre történő

kiszállással. 
(06-30/262-2103)

Fájdalommal búcsúzunk 
az elhunyt három balatonfűzfői lakosoktól. 

Részvétünket fejezzük ki 
a hozzátartozóknak!



Fotók: Árvai László

Tóth János, Janika búcsúztatója

BALAKAT
Fotók: Árvai László

2020. július 23. oldal



Fotók: Zombori Dóra

Balatonfűzfő szépségei minden évszakban



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /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 ()
  /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


