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A Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma fotói

A tablókat Stieger Ádám készítette.
A szalagavatós képeket Póda Martin és Mricskó Viktória készítette.
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Még gyerekek voltatok, amikor először
beléptetek iskolánk kapuján és most fiatal
felnőttként távoztok. Megértetek testben és
lélekben, és hiszek benne, hogy magabizto-

san, ötletekkel, tervekkel telve hagyjátok
magatok mögött az iskolás éveket.
Mindenkit másfelé visz majd a számára kije-
lölt út, lesz, aki sose megy el innen hosszabb
időre, és lesznek közöttetek olyanok, akik
sok kanyar után térnek vissza hozzánk.
Remélem, hogy sokatokat köszönthetjük
majd néhány év vagy évtized múlva az isko-
lai előadók között, hogy beszámoljatok
izgalmas, érdekes munkátokról, különleges
utazásaitokról, hihetetlen kalandjaitokról.
Abban is bízom, hogy Balatonfűzfőre haza-
húz majd a szívetek, mert életre szóló barát-
ságokat kötöttetek itt. Minden ballagáskor
előjönnek az emlékeim, hiszen én is ebben az
iskolában végeztem. Sok barátom van a mai
napig, akit itt ismertem meg és a mai napig
számíthatok rájuk. Őrizzétek meg emlékei-
ket, kapcsolataikat, hiszen ez a korszak meg-
ismételhetetlen és különleges az életetekben.
illyés Gyula mondja, hogy a „végtelen felé
halad az út, amely a végtelenből érkezik”.

nem igaz, hogy ha ráléptek egy útra, ha
választatok valamit, akkor mást már nem
választhattok, másfelé már nem mehettek.
Soha nem gondoltam volna, amikor itt irá-
nyítástechnikai műszerészként végeztem,
hogy egyszer Balatonfűzfő polgármestere
leszek. Tanuljatok meg egy szakmát, aztán
tanuljatok meg egy másikat, próbáljatok
rugalmasan élni és nem belehalni az apró,
vagy nagyobb kudarcokba. Keressétek a
kompromisszumot, de ne akarjatok másnak
megfelelni. Keressétek meg a jót magatok-
ban, és vegyétek észre a jót másban. ne hara-
gudjatok senkire napokig, hetekig, évekig,
bocsássatok meg és lépjetek tovább. ne nyu-
godjatok meg, ne törődjetek bele és ne adjá-
tok fel. Keressétek meg, akármeddig is tart
azt, amiért érdemes felkelni, amit érdemes
csinálni, ami jobbá teszi a világot.

SZAnyi SZilviA

polGáRMESTER

Kedves balatonfűzfői ballagó Diákok!

A Fűzfői Atlétikai Klub elnökéről Károlyiné Zsuzsa néni gondolataival szeretnék
megemlékezni.

„…dinamikusan fejlődött a kosárlabdasport, még edzőváltozásra is sor került. 

Megérkezett a MESTER: Tóth János (Janika). Komoly munkára fogott minket, máig
sem értem miért, de fejébe vette, hogy megtanít minket kosárlabdázni. Az őskort (hős-
kort) leszámítva a fűzfőgyártelepi kosárlabdázás tehát az Ő színre lépésével kezdett iga-
zán fejlődni.

Az már eleve minősít valakit, ha a nagypapa korban nem Tóth Jánosnak, hanem
Janikának hívják, és ehhez járul még a „Mester” minősítés, Nem lehet pár sorban érzé-
keltetni, amit emberileg és szakmailag értünk tett a Mester. Sokszor csodáltam türelmét,
amikor már Isten tudja hányadszor korrigálta hibáinkat, figyeltem látványos harag ját,

kifakadásait a mérkőzéseken és a taktikai megbeszéléseken. Igazi sportember volt – és most is az -, mindig a győzelem lebegett
a szeme előtt. Hálával tartozunk neki, mert nemcsak sportembert faragott belőlünk, hanem tartalmasabbá is tette az életün-
ket. Hozzászoktatott bennünket ahhoz, hogy minden városban, ahol mérkőzéseink voltak, nézzük meg a nevezetességeket, és
soha ne menjünk el közömbösen az értékek mellett. Szerepe meghatározó volt abban, hogy a létszámban is kibővült a csapat
lassan igazi közösségé kezdett fejlődni.”

Búcsúztatója a fűzfőgyártelepi Művelődési Központban 2020. június 26-án pénteken 15 órakor lesz.

Emlékét nem feledjük! 
SZAnyi SZilviA

Tóth János (1932-2020)
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Tisztelt Balatonfűzfőiek!
A koronavírus ellen küzdelemben a város élen járt. Elsőként vezettük
be a védekező intézkedéseket, osztottunk maszkokat, szerveztük meg
az idősek és karanténban lévők ellátását. 1200 hatvanöt év feletti
idősember ellátását kellett megoldanunk. Köszönjük az önkéntesek,
családtagok segítségét! Szerencsére KoRonAvÍRUSSAl
FERTÖZÖTT EGyÉn nEM volT Balatonfűzfőn. Ez köszönhe-
tő Önöknek, akik betartották a szabályokat. 21-en kerültek karan-
ténba, akik nem voltak betegek, ők külföldön jártak. Egy karantén-
ban lévő kért segítséget, akinek kötszerre volt szüksége. Több vállal-
kozótól, cégtől kaptunk felajánlást. Így üzemanyagot a polgárőrség
autójába, maszkokat, fertőtlenítőszert, védőeszközt, fertőtlenítést.
Senki nem élt még át ilyen helyzetet. itt megtapasztalhattuk, hogy ki
az, akire a bajban is számíthatunk. Bízom benne, hogy továbbra is
elkerüli a várost a fertőzés, de megkérek Mindenkit, hogy továbbra is
legyenek óvatosak! 
viGyáZZUnK EGyMáSRA! Az orvosi ellátással kapcsolatban is
tájékoztatom a jelenlegi helyzetről a lakosságot, de javaslom, hogy min-
den esetben érdeklődjenek előzetesen, mert a járvány helyzet miatt, a
kormány döntéseinek tükrében, hetente változnak a jogszabályok.

OrvOsi ügyeleTi rendszer

Az orvosi ügyeleti ellátás marad a kistérségben, így továbbra is
Balatonalmádiban lehet ezt igénybe venni. 

szakOrvOsi elláTás

A Fűzfő-Med Kft. 
(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 20.) szakrendelései az alábbiak
szerint vehetők igénybe: A rendelések kizárólag előzetes időpont
egyeztetés alapján vehetők igénybe. Maszk használata kötelező!
időpontkérés minden rendelésre: 
hétfő - péntek: 8:00 - 10:00 óra között a (88) 450-388 telefonszámon
Rendelések:
Belgyógyászat: csütörtök, 7:00 órától
nőgyógyászat: csütörtök, 9:00 órától
Fül- orr- gégészet: péntek, 14:00 órától
Sebészet: kedd, 16:00 órától
Fizioterápia: hétfőtől péntekig, 6:30 órától
Gyógytorna: hétfőtől péntekig, 8:00 órától
Röntgen: hétfőtől csütörtökig, 8:00 órától
labor: hétfőtől péntekig, 
időpont egyeztetés a (88) 371-132 telefonon

Fogászati ellátás:
időpont egyeztetés: +36 20 591 2410
hétfő - szerda - csütörtök: 8:00 - 11:00 óra között
kedd: 14:00 - 16:00 óra között

Újra nyiTnak az óvOdák és Bölcsödék

Június 2-tól országosan is kinyitnak a bölcsődék és óvodák, az intéz-
mények a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben, teljes létszámmal

fogadhatják a gyerekeket. A nyári festést az elmúlt hónapokban elvé-
gezték az óvodák, így megújult, fertőtlenített intézményekkel várjuk
a gyermekeket. A gyerekeknek nem kötelező bejárni, aki nem szeret-
né, az otthon is megoldhatja gyermeke felügyeletét. Az intézmények-
nek komoly előírásokat kell betartaniuk. Fertőtleníteni kell az épüle-
teket, a benti és az udvari játékokat. A legfontosabb szabály, hogy az
intézményben mindenki egészséges legyen. A kicsi gyerekek ugyan
nem számítanak kockázati csoportnak, de bölcsődébe, óvodába kizá-
rólag egészséges gyereket vigyenek. Ha a dolgozó, pedagógus tünete-
ket észlel magán nem mehet dolgozni! A másik fontos elvárás az
intézményen belüli távolságtartás. A szülők beléphetnek az épületbe,
hogy átöltöztessék gyermeküket, arra azonban ügyelni kell, hogy az
öltözőhelyiségben ne alakuljon ki tumultus, figyeljünk a védőtávol-
ság betartására. nagyon fontos, hogy belépéskor a szülő és a gyermek
is fertőtlenítse a kezét.

MaMuTfenyő

A fainjektálási munkálatokat elvégezték a mamutfenyőn.  A munká-
latokat végző faápoló-favizsgáló szakmérnöktől kapott információk
szerint ez a fa rossz állapotban van ugyan, de a fakéreg alól kapott

minták életképességet mutatnak. Az eredményi idő várható kb. 3
hónap és addig nem is javasolják további   munkavégzési folyamat
megkezdését, hiszen nincs értelme további munkának, ha mégsem
hozza meg a várt eredményt a kezelés. Az augusztus végére tervezett
visszaellenőrzésen tapasztaltak alapján tudnak további véleményt,
illetve javaslatot tenni. A szakmérnök nyilatkozata szerint nincs külö-
nösebb értelme az augusztusi visszaellenőrzés előtt száraz ágak eltávo-
lítása, mechanikai védelem stb. végzése.  itt is szeretnénk megköszön-
ni Korácsony Zsolt anyagi támogatását.

Polgármesteri beszámoló
„Nincs csodálatosabb, mint építeni a jövőt. 

Ami ma álom, az holnap már valóság…” 
Victor Hugo



szeMéTszállíTás

Több változás is történt a lakossági hulladékszállítás terén. idén nyá-
ron is lehet igényelni mind a lakosságnak, mind az üdülőtulajdono-
soknak a Balkom Kft.-től az ingyenes házhoz jövő lomtalanítást. Az
időpontot és a részteletek a Balkom Kft.-vel kell leegyeztetni. Az őszi
zöldhulladék szállításhoz az éves szemétdíj fizetők 12 darab zöldhul-
ladékgyűjtő zsákot kapnak, a féléves szerződéssel rendelkezők 6 dara-
bot. Ebben az évben mindenki számára kötelező a kuka használata,
nyaralósoknak is. Megértem, hogy kényelmesebb volt hétvégén
kitenni a szemeteszsákokat (amely egyébként szabálytalan volt, mert
azokat is csak a szerdai ürítési napon lehetett volna kihelyezni), de
elszaporodtak a vadállatok, akik beszoktak a település központjába,
és rendszeresen szétszedték ezeket a szemeteszsákokat.
Mindannyiunk érdeke a szebb, tisztább környezet. Kérem megértésü-
ket és együttműködésüket!

vaddisznó helyzeT

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságot megkerestem az érdi példá-
val, ahol belterületen kilövést végeztek. Borbély Zoltán rendőrkapi-
tány úrtól kaptam egy ígéretet, hogy megszerveznek egy nyilvános
közös bejárást a vadásztársasággal, ahova a lakosságot is várják.
Ezeknek a bejárásoknak a helyszínéről és időpontjáról hamarosan
tájékoztatom a lakosságot.

kézferTőTleníTőszer Minden fűzfői házTarTásnak

Egy balatonfűzfői vállalkozótól felajánlásként kaptunk kézfertőtlení-
tő szert. Így minden fűzfői háztartásnak juttatunk az alábbi helyszí-
neken és időpontokban:
Tobruki Óvoda: június 10. (szerda) 10-18 óráig
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház ( József Attila utca 12.): június 11. (csü-
törtök) 10-18 óráig
Gyártelep, v.o.MŰv Ház (B.forrás u.14.): Június 12. (péntek) 10-18 óráig

BOlT

Több egyeztetés után végre sikerült a körforgalomnál megvásárolt
vízmű terület tulajdonosával tárgyalni. Kértem tőle terveket, amelyeket
egyeztethetek a pláza bizottság vezetőjével, akivel Dr. Kontrát Károly
képviselő közbejárásával sikerült kapcsolatba kerülnöm. 
Ezen felül tárgyalásban vagyok más vállalkozókkal is üzletnyitás ügyben.

fejleszTések

Bár a hivatalban korlátozott ügyfélfogadás volt, de nem állt meg az
élet. Több fejlesztés is elindult, amelyekkel járó kellemetlenségekért
előre is elnézést kérünk.

felsővillasOr, völgy uTca felÚjíTása

Június első heteiben indul a Felsővillasor és völgy utca felújítása. A bejá-
ráskor a tervező közölte, hogy ő biztos, hogy nem fog ezekbe az utcák-
ba autóval felmenni, mert az előző bejáráskor az út tönkretette az autó-
jának a karosszériáját. Sajnos a településnek több ilyen utcája is van. 
Kérjük a türelmüket az elkövetkező hetekben az útfelújítás alatt!

kerékpárÚT

Hamarosan átadásra kerül a Sirály kikötő és a Balaton Center kikötő
közötti kerékpárút, elektromos autótöltő és parkoló. 
Egy lelkes erdélyi csapat erre a területre, egy virágos placcot is készít,
melyet ezúton is köszönünk!

TOBruki sTrandfejleszTés

végre befejezésre kerülhet a Tobruki strand épület teteje a Magyar
Falvak pályázatból közel 80 millió forintból. Ebben a pályázatban is
segített bennünket országgyűlési képviselőnk. A Tobruki strand par-
kolójában lévő fák életveszélyesekké váltak. A szakember a helyszínre
szervezett lakossági fórumon tájékoztatta a megjelenteket az okokról.
A fák kivágásra kerültek. Az erdészektől kaptunk tanácsot az új fák
kiválasztására, melyek középmagas termetűek és jól viselik a magas
belvizet. Az elkészült tervek alapján, hamarosan elültetünk néhány
fát, majd a strandépítkezés után elkészülhet a teljes parkoló. 

fövenysTrand csÚszdafejleszTés

Június 15-ig a Föveny strand is megújul egy új csúszdával.

irinyi iskOla felÚjíTása

1 milliárd forintból teljesen megújulhat az irinyi János általános
iskolánk. itt elbontásra kerül a tornaterem, és új zenetermek is épül-
nek. véleményem szerint minden oktatási intézmény felújítása a tele-
pülés jövőjébe tett befektetés. 

közösségi ház felÚjíTása

Hamarosan elkezdődik a Közösségi Ház vizesblokkjainak a felújítása
is. Reméljük, hogy még jobb színvonalon használhatják civilszerveze-
teink, a helyi polgárok, így jobban erősíthetik a közösségi szellemet.

TeMeTő felÚjíTás, árpád uTcai óvOda jáTék pályázaTa

A Magyar Falvak pályázatból 5-5 millió forintot nyertünk játszótéri
elemekre, és térkövezésre a temetőben. Ezeknek a munkálatoknak a
megkezdése is ütemezésre került.

Terveink

Előkészítésre kerültek a Tobruki Óvoda, árpád úti Óvoda felújítási
tervei. Számítunk pályázati lehetőségekre, ahova ezeket beadjuk. A
gyártelepi óvoda felújításával kapcsolatban az érsekséggel folynak tár-
gyalások. pályázunk Magyar Falvak pályázatban játszótéri elemekre,
munkagépekre, orvosi rendelőre, a Zombor utca felújítására, a
Gyártelepi fiúkollégium és középiskola közötti járdára.

TöBB civil kezdeMényezés is elindulT

Így például egy gyűjtés egy favonatra a Föveny strandra, a régi kisvo-
nat emlékei alapján. Ezt a kezdeményezést Sárzó Henrietta vette a
szárnyai alá. Elindult adakozás a gyártelepi játszótér felújítására is.
Ezekkel kapcsolatban kérem, keressenek. Szívesen veszek minden
ilyen kezdeményezést!

BÚcsÚzunk

Ezúton tájékoztatom egy szomorú eseményről a lakosságot.

Életének ötvenegyedik évében távozott az élők sorából Tóth Klára,
Zoboralja kultúrájának fáradhatatlan szervezője, a nyitra és vidéke
Célalap ügyvivője, a CSEMADoK nyitrai Területi választ -
mányának alelnöke, az MKp nyitrai járási titkára, a nagycétényi
önkormányzat képviselője.

Csak azok haltak meg, akiket elfelejtettek, akiket a szívünkben megőr-
zünk, örökké élni fognak.

SZAnyi SZilviA, 
polGáRMESTER
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2020.03.12-től a vészhelyzetben - a felelősségvállalás miatt - a polgár-
mester gyakorolja az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét. Emiatt ebben az időszakban nincsenek testületi és bizott-
sági ülések. Balatonfűzfő város polgármestere a katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXviii. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020.
(iii. 14) Kormányrendelet 2. §-ában biztosított hatáskörömben eljár-
va, a képviselőket tájékoztatva az alábbi döntéseket hoztam:
1. 8175 Balatonfűzfő, 1024/24 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Tobruki
strand bejárati főépületének emeletráépítési engedélyezési tervé-
nek elkészítése tárgyú beszerzési eljárásban a beszerzési eljárást ered-
ményesnek nyilvánítom. A beszerzési eljárás nyertesének – tekintet-
tel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a nettó tervezési díj
összesen vonatkozásában bírálati szempontra – az alábbi gazdasági
társaságot hirdetem ki: fűzfő-Terv kft. Székhely: 8175
Balatonfűzfő, Hóvirág utca 31. Az ellenszolgáltatás összege nettó
1.400.000,- ft, bruttó 1.778.000,- ft. A szerződést kötő felek:
Balatonfűzfő város Önkormányzata és a Fűzfő-Terv Kft.
2. Balatonfűzfő város Önkormányzata és a Miltron-property
ingatlanforgalmazó és ingatlankezelő Kft. között 2018. február 2. napján
létrejött adásvételi szerződés 6.1/ pontjában foglalt feltételek teljesültek,
ezért Balatonfűzfő város Önkormányzata hozzájárul a Balatonfűzfő belte-
rület 1730/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan és a Balatonfűzfő belterület
357/84 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tekintetében a Balatonfűzfő
város Önkormányzata javára, mint jogosult javára bejegyzett visszavásárlá-
si jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez
a, A Balatoni Bob Kft. módosított kérelmére előzetesen támogatom
1498/224 helyrajzi számú ingatlan területéből, a módosított kérelem
szerinti területrész beépítésre nem szánt területté történő átsorolását
annak megfelelően, hogy az előzetes Területfejlesztési tervben bemu-
tatott létesítmények megvalósulhassanak. 
b, A magasabb szintű tervek szerinti  erdő kijelölést a 71-es út délnyu-
gati oldalán lévő, korlátozott használatú mezőgazdasági területbe
sorolt területen javaslom pótolni.
3. Előzetesen nem tartom szükségesnek a 2/2005.(i.11.)Kormány -
rendelet 3.§-a szerinti külön környezeti értékelés készítését és környe-
zeti vizsgálati eljárás lefolytatását, mivel a bobpálya területének
turisztikai fejlesztése a környezetre káros hatással nem lesz.
4. A partnerségi egyeztetés lebonyolításáról valamint a véleményezé-
si eljárás kezdeményezéséről intézkedem. 
5. A döntés tartalma: az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak 2019. évi ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadom.
6.  A Magyar Falu program keretében a „Közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzés” című alapprogramhoz meghirdetett, MFp-
KKE/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében a „Munkagépek
beszerzése Balatonfűzfőn”  tárgyú projektjére pályázatot kívánunk
benyújtani. A projekthez a pályázat keretében bruttó 15.000.000 Ft
keretösszegig vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású
hazai támogatást igényel. Elrendelem a pályázati dokumentáció
összeállítását és a pályázat benyújtását. 

Magyar Falu program keretében az „ Óvodai játszóudvar és közterü-
leti játszótér fejlesztése” című alapprogramhoz meghirdetett, MFp-
oJF/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében  „ A balatonfűzfői
Jókai parkban található található játszótér fejlesztése” tárgyú projekt-
jére. A projekthez a pályázat keretében bruttó 5.000.000 Ft keretösz-
szegig vissza nem térítendő , 100%-os támogatási intenzitású hazai
támogatást igényel. Elrendelem a műszaki dokumentáció  összeállítá-
sát és a pályázat benyújtását.

7. „Balatonfűzfőn kétéltű-és hüllőterelő háló létesítése a megépült
kerékpárút 2/A szakaszán.” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi dön-
téseket hoztam: A beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítom. A
beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás a bruttó vállalkozási díj összesen vonatkozásában
bírálati szempontra- az alábbi gazdasági társaságot hirdetem ki:
posevitz ilona egyéni vállalkozó. Székhely: 7132 Bogyiszló, Sió-árvíz-
kapu 8. Az ellenszolgáltatás értéke bruttó: 3.289.300 Ft. A polgármes-
ter részére rendelkezésre álló fedezet, valamint az eljárásban ajánlatot
tevő gazdasági táraság által megajánlott ajánlati ár közötti különböze-
tet, bruttó 2.654.300 Ft-ot biztosítja a 2020. évi költségvetés beruhá-
zási kiadások között szereplő vadkerítés építése költségének terhére. 
8. Balatonfűzfő város Önkormányzata fenntartásában működő önál-
ló helyettes szülői ellátás szakmai programját jóváhagyom!
9. 2020 évben a Fűzfő Kártya strandjeggyel rendelkező személyek
50% kedvezménnyel léphetnek be a Föveny és a Tobruki strand terü-
letére, az idegenforgalmi adó növekedésének ösztönzése céljából.
Felkéri a Balatonfűzfő-litér Turisztikai Egyesületet a Fűzfő
Kártyával kapcsolatos operatív feladatok elvégzésére. Ennek a mun-
kának az ellentételezéseként, motivációs szerződést köt, melyben a
9 millió forint feletti bevallott idegenforgalmi adó 80%-át átadja a
Balatonfűzfő-litér Turisztikai Egyesület számára turisztikai költsége-
inek fedezésére. 
10. a 2020. évi strandbelépő jegy árakat a határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező táblázat szerint elfogadtam.
11. Balatonfűzfő állandó lakosai, a balatonfűzfői önkormányzati dol-
gozók, valamint ingatlanonként két fő felnőtt, két fő 18 év alatti
gyermekre vonatkoztatva az ingatlanadót fizető balatonfűzfői nyara-
lótulajdonosok számára Öböl Kártya kibocsátását határozom el:
Megbízom a Fűzfői vagyonkezelő Kft-t az Öböl Kártya kibocsátásá-
val kapcsolatos operatív intézkedésekkel, továbbá az Öböl Kártya
értékesítésével az alábbiak szerint:

A kártya ára: 
4-18 év közötti fiatalok részére: 1.000,- Ft/fő
18 éven felüliek részére: 3.500,- Ft/fő
Balatonfűzfői nyaralótulajdonosok részére (max 2 fő): 8.000,- Ft/fő
Balatonfűzfői nyaralótulajdonosok 18 év alatti gyermekek részére
(max 2 fő): 5.000,- Ft/fő
Más települések lakóinak részére 15.000,-Ft/fő
A veszélyhelyzet visszavonása után visszaáll a régi állapot, és újra
Testületi döntések lesznek, ahol már a Testületé lesz a felelősség és
nem a polgármesteré.

lACÓ KlAUDiA,
REFEREnS

Veszélyhelyzetben történt döntések
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Tisztelt lakosság!
Tisztelt üdülőtulajdonosok!

Fűzfőkártyás 50%-os strandjegy

Strandjegy árak
Tisztelt Fűzfőiek!

A járványhelyzet miatt a strandjainkra kevesebb vendéget engedhe-
tünk be, a Föveny strandra 1400 fő helyett maximum 800 főt, a
Tobruki strandra 700 fő helyett, maximum 450 főt. Mindannyian tud-
juk, hogy egy-egy forró nyári napon, a megengedett létszám többszö-
röse is megjelent a strandjainkon. Ez most nem lesz lehetséges. A költ-

ségek megemelkedtek, a bevételek csökkenni fognak, így 100 forinttal
megemeltük a Föveny strand felnőttjegy árát, a Tobruki strandon idén,
amíg  nem történnek meg a felújítások maradnak a tavalyi jegy árak. 
A megemelt árral szemben a helyieknek és az üdülőtulajdonosoknak
kedvezményes bérlet árakat dolgoztunk ki, melyek a következőek:

állandó lakosok esetében:
4-14 év közötti fiatalok 1.200,-Ft helyett 1.000,-ft-os,

14-18 év közötti fiatalok 2.400,-Ft helyett 1.000,-ft-os bérletet válthatnak
18 év felettiek 3.500,-ft-os bérletet válthatnak.

a Balatonfűzfői nyaralótulajdonosok a tavalyi évben nem kaphattak kedvezményes bérletet. 
idén a befizetett üdülőhelyi adójuk felmutatásával:

18 év feletti nyaralótulajdonos (max 2 fő): 8.000,- Ft/fő 
18 év alatti gyermekek részére (max 2 fő): 5.000,- Ft/fő áron kaphatnak bérletet

Más települések lakóinak részére 15.000,-Ft/fő a szezonális bérlet

DÍJTÁBLÁZAT  2020 évben

Belépőjegyek típusa Belépőjegy árak 
Föveny strand

Belépőjegy árak 
Tobruki strand

Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes
napi jegy 600,- Ft 500,- Ft

Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes
délutáni jegy - 16.00 órától 400,- Ft 400,- Ft

Felnőtt napi jegy 1.000,-Ft 800,- Ft

Felnőtt délutáni jegy - 16.00 órától 500,- Ft 500,- Ft

Családi jegy (2 felnőtt + 2 v. több gyermek) 2.500,- Ft 2.000,- Ft

Csúszda karszalag hétköznap egész napra 1.000,- Ft -

Csúszda karszalag hétköznap 15.00 órától 800,- Ft -

Csúszda karszalag hétvégén egész napra 1.500,- Ft -

Csúszda karszalag hétvégén 15.00 órától 1.000,- Ft -

Hangos bemondás alkalmanként 500,- Ft 500,- Ft

Fűzfő Kártya strandjeggyel 50%-os ked-
vezményes belépőjegy 500,- Ft 500,- Ft

4 év alatti belépőjegy 0,-Ft 0,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

A CoviD-19 járványra tekintettel a kormány a turizmus erősítésére
eltörölte az idegenforgalmi adó fizetését december 31-ig. Ennek
ellensúlyozására, a bevallott, de megfizetésre nem kerülő idegenfor-
galmi adót, az Önkormányzatok részére kifizeti. Az idegenforgalmi
adó, üdülőhelyi támogatás és a súlyadó elvonásával 34 millió forinttal
csökkent a költségvetés bevételi oldala.
Most az Önök segítségére és összefogására van a városnak szüksé-
ge! idegenforgalmi adót nem csak a hivatalos szállásadóknak kel-

lene fizetniük, hanem bárkinek, akinél nem egyenes ágú (gyer-
mek, szülő) rokon száll meg. Azért, hogy ösztönözzük a vendé-
géjszakák bevallását (melyet nem kell megfizetni, csak bevallani)
ezáltal támogatást kaphasson a város, 50%-os kedvezményes
strand  jegyet adunk cserébe. Ezeket a jegyeket a Balatonfűzfő-
litér Turisztikai Egye sülettől lehet beszerezni az ingatlantulaj-
donosoknak.
Az Egyesület minden bevételét a városra költi.



Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a balatonfűzfői strandokra
érvényes kedvezménykártya igények befogadását 2020. június 05-től
az alábbi helyszíneken és időpontokban végezzük:

helye: fövenystrand
Szombat           9:00-12:00-ig
vasárnap          9:00-12:00-ig
helye: Tobruk strand

péntek            15:00-18:00-ig
ügyintéző:     némethné Kocsis Edit

Tel: 06/30/245-8463

jogosultak köre:
- Balatonfűzfő állandó lakosok
- Balatonfűzfői Önkormányzati dolgozók
- Balatonfűzfői nyaralóingatlannal rendelkező tulajdonosok, ingatla-
nonként 2 fő felnőtt és 2 fő 18 év alatti gyermekre igényelhető

fontos!
Meglévő öböl kártya érvényesítése vízhatlan, öntapadós, holog-
rammal ellátott matricával történik, amelyet a kártya bemutatá-
sával, a jogosultság igazolásával és a kártya éves díjának befizeté-
sével a strandpénztárakban kezdeményezhetik.
Új kártya elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

felnőtt (3.500.- ft) 
- Személyi igazolvány
- lakcím kártya
- Személyes megjelenés

gyermek és fiatalkorú (4-18 éves korig, 1.000,- ft):
- lakcím kártya
- Személyes megjelenés
- Diákigazolvány

üdülő tulajdonosok (felnőtt: 8.000,- ft, ingatlanonként két fő fel-
nőttre és 2 fő 18 év alatti gyermekre 5.000,- ft, részére váltható ki)
- Személyi igazolvány
- lakcím kártya
- Személyes megjelenés
- Önkormányzat adóosztályának igazolása az adótartozás-mentesség-
ről (az igazolás kiadása postai vagy elektronikus úton történik)
- Az Önkormányzatnál a személyes ügyfélfogadás szünetel, az adóha-
tóság elérhetősége vas veronika  adóhatósági üi.  (88) 596-
941 vas.veronika@balatonfuzfo.hu

ügyfélfogadás: hétfő-szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

Más települések lakóinak részére (15.000,- ft/fő)
Személyi igazolvány
lakcím kártya
Személyes megjelenés

Az elkészült kártyák az igénylés helyén kerülnek kiszolgáltatásra.
Gyártási idő kb. 5 nap, ezen időszak alatt a befizetésről kapott nyug-
ta és a személyi igazolvány együttes bemutatása jogosít a strandra tör-
ténő belépésre.

Kellemes időtöltést kívánunk!
fűzfői vagyonkezelő kft.

Öböl Kártya strandbérlet

június 6.  (szombat)
Tihany sportpálya – Kiserdő tető – Apáti hegy – Sajkod – Farkasverem – Belső tó

Busz indul veszprémből: 6:50 óra. Távolság: 10 kilométer. Szint: 180 méter.
Túravezető: pappné puskás valéria

június 13.   (szombat) változás!  Buszos túra helyett!
Hidegkút – Sárkány völgy – nagy mező – Balatonfüred Táv: 10 kilométer. Szint: 100 méter.

Találkozás: veszprém, volán pályaudvar. Busz indulás: 7:00 óra.
Túravezető: pappné puskás valéria

június 27.  (szombat)
Bakonyjákó – vadászház – Ödön-forrás – Döbrönte – Bitva-völgye – Bakonyjákó

Találkozás: veszprém, volán pályaudvar. indulás: 9:00 óra. Távolság: 13 kilométer. Szint: +200 méter.

Túravezető: Horváth istván

A Fűzfő Természetbarát szakosztály túrái

8. oldal 2020. június

eBBen a kedvezMény rendszerBen Mindenki
jól jár!

- Az Önök vendégei, ismerősei 50%-kal kevesebbet fizetnek belépő
jegyre

- A városnak lesz fejlesztésre pénze
- A turisztikai egyesület pedig a bevételeit turisztikai fejlesztésekre, és

rendezvényekre költheti

Balatonfűzfő-litér Turisztikai Egyesület elérhetőségei:

iroda: 8175. Balatonfűzfő, Jókai utca 19-21.
Weboldal: www.balatonfuzfoinfo.hu
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Telefon: 00-36-20/341-5504
iroda: Balaton Secreto Szabadulószobák és Játszóház épületében



elkészült a 749 méter hosszú turisztikai kerékpárút és 49 új
parkolóhelyBalatonfűzfőn

2020/05/07

Balatonfűzfő város Önkormányzata 2017. augusztus 10-én támoga-
tási kérelmet nyújtott be turisztikai kerékpárút kiépítésére a parti
sétány 2. szakaszán (a Sirály vendéglő és a Balatonfűzfői vitorlázó
Sportegyesület kikötője között), valamint parkolók kialakítására a
fövenystrandi büfésor és a Szörf Centrum mentén, továbbá a Sirály
vendéglő melletti területen, amelynek eredményeként 199.136.743
ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020
Terület- és Településfejlesztési operatív program (Top)
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-
fejlesztés” című, TOp-1.2.1-16 kódszámúpályázatán.

A„kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a fövenystrandtól a
kalóz közig Balatonfűzfőn (1/a1, 1/a2 és 2/a szakaszok)” című,
TOp-1.2.1-16-ve1-2017-00004 azonosító számú projekt kivitele-
zési munkálatai 2019. március 4-én kezdődtek meg. A beruházás
műszaki átadás-átvételére 2020. május 7-én került sor.

A projekt a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósult, a
„parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások
kialakítása Balatonfűzfőn” című kdOp-2.1.1/d-12-2012-0005
azonosító számú pályázati projekt folytatását tartalmazta.
Balatonfűzfő város Önkormányzata európai uniós támogatásból
2015 decemberében valósította meg eddigi legjelentősebb és a pro-
jekt által érintettek számára a legkívánatosabb beruházását, amelynek
keretében 1,1 km hosszú kerékpárút, 2,5 km hosszú sétány épült,
valamint kerékpáros turisztikai szolgáltatásokat nyújtó Kerékpáros
információ pont létesült.
A Balatonfűzfő város Balaton partjának teljes hosszában húzódó ter-
mészetközeli parti sétány és kerékpárút tervei 2012-ben elkészültek, a
település balatonkenesei oldalán található Fövenystrandtól, a város
balatonalmádi oldalán lévő Tobruki Strandjáig. Ezért is jelenik meg a
projekt kiadványában a „strandtól strandig a természetben
Balatonfűzfőn” elnevezés. A kerékpárút tervezett 4 (négy) [1., 4., 5.
és 6. szakasz], majd a 2016. évben hozzátervezett 1 (egy) [2. szakasz]
szakaszából azonban – a maximálisan pályázható összegből – 3
(három) szakasz (4., 5. [gyalog-kerékpáros híd] és a 6. szakasz) való-
sulhatott meg. A kerékpárúthoz és a parti sétányhoz kapcsolódó par-
kolók kiépítése sajnos már nem fért a pályázatba.

Az elnyert támogatást a város Balaton partjának teljes szakaszát felö-
lelő parti sétány és kerékpárút továbbfejlesztésére fordítottuk, amely
beruházás tartalmazta új kerékpárút (2/A szakasz) építését, parkolók
(egyben eszközváltó helyek) és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás

kialakítását, az elektromos járművekhez szükséges töltőberendezés
létesítését, valamint a meglévő kerékpáros turisztikai szolgáltatások
bővítését (kerékpártámaszok, szervizeszközök, pótalkatrészek pótlási
áron, nyereség nélküli biztosítása). A projektben megvalósítani
kívánt összes projektelem a 2015. évben megvalósult parti sétány és
kerékpárút, mint önálló turisztikai vonzerőhöz csatlakozik, egyben
felfűzi a part menti attrakciókat és szolgáltatásokat. (Fövenyfürdő, Tó
vendéglő, Szörf Centrum, Balatonfűzfői vízisport Centrum, Sirály
vendéglő, 3 vitorláskikötő, horgásztelep, Kerékpáros információs
pont, Fűzfő Motel, Balaton Center Kemping). A meglévő attrakciók
megközelítése és parkolási helyzetének kezelése érdekében nélkülöz-
hetetlenek ezek az infrastrukturális beavatkozások. A parkolókat,
kerékpártámaszokat nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem
bárki számára elérhetővé tettük.

A fejlesztés az alábbi projektelemekből áll:
kp-1/a1 szakasz: A Fövenyfürdő büfésora melletti út, amely a
sétány 1. szakaszának, a Szörf Centrumnak és a Balaton part elérését
biztosítja. Az megépült 85 méter hosszú kiszolgálóút nemcsak az
engedéllyel behajtó gépjárművek, hanem a gyalogosok és kerékpáro-
sok kulturált közlekedését is biztosítja. A szakasz a régi állapotában
rendkívül poros volt a nyári időszakban és azért volt fontos a megépí-
tése, hogy így a strandról kifelé árusító 7 büfé vendégei kulturált kör-
nyezetben tudják elfogyasztani rendelésüket. Ezen a szakaszon 5
férőhelyes párhuzamos parkolót és 20 férőhelyes, 10 darab kerék-
pártámaszt alakítottunk ki.

kp-1/a2 szakasz: Az itt létesült 75 méter hosszú kiszolgálóút és a
23 férőhelyes merőleges parkoló a Szörf parkba érkező sportolók, a
sétányt látogatók kulturált parkolási lehetőségét szolgálja.
A Fövenystrand és a Sirály vendéglő között megépült sétány alkalmas
kerékpározásra is, hiszen az intenzívebb igénybevételű részeken térkő
burkolattal, a természet közeli részeken kavics-fix burkolattal készült,
ezáltal a kerékpáros közlekedés folytonossága biztosított.

kp-2/a szakasz: A Sirály vendéglő és a Kalóz közben található
Balatonfűzfői vitorlázó Sportegyesület kikötője között a megépült
parti sétány nyomvonalával párhuzamosan alakítottuk ki a 749
méter hosszú turisztikai kerékpárutat. A biztonságos közlekedés
megteremtése érdekében biztosítottuk a Sirály utcától a Marina-
Fűzfő kikötőhöz a bejárást (45 méter bejáróút), valamint a várható-
an megnövekvő turistaforgalom miatt a parkolást 21 férőhelyes
merőleges parkoló kialakításával, továbbá eszközváltó helyként 22
férőhelyes, 11 darab kerékpártámasz létesült. Erre a parkolóhelyre
telepítettük az elektromos járművek használatához szükséges „a”
típusú (normál) töltőberendezést oly módon, hogy egy időben két
parkolóhelyen lehet az elektromos gépkocsit tölteni.

A Kalóz köztől 100 métert haladva a vasútállomással szemben, a
Fűzfő Motel területén álló épületben hoztuk létre a kerékpáros
turisztikai szolgáltatásokat nyújtó kerékpáros információs pontot,
ahol a korábbi nyertes pályázatnak köszönhetően számos gyermek-,
család- és kerékpárosbarát szolgáltatás került kialakításra:

Sajtóközlemény
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gyalogos és kerékpáros pihenőhely, mosdó, kerékpártámasz, ivókút,
pad, hulladékgyűjtő, BiKEinFo tábla, napelemes térvilágítás.
kerékpárosoknak szóló információszolgáltatás (kerékpáros térkép,
attrakció térkép, kiadványok, leporellók, információs füzetek, kérdő-
ív, internet, stb.)
gyermek- és családbarát szolgáltatások: vandálbiztos pelenkázó asz-
tal, etetőszék, bébiétel melegítő, szabadtéri gyermekjátszó.
kerékpárosbarát szolgáltatások: alapvető szerviz egységcsomag,
amelynek tartalma fék, váltó, gumi szereléséhez szükséges szerszá-
mok, gumijavító szett, kerékpár pumpa, elsősegély doboz. A szervíz-
szolgáltatást egy Balatonfűzfőn és egy Balatonalmádiban működő
vállalkozással kötött megállapodás alapján biztosítjuk.
nyitva tartás: minden nap 8 órától 20 óráig.

A Kerékpáros információs pontunk 3 éve működik és az a tapaszta-
lat, hogy jelentős igény mutatkozik a kerékpározók részéről a szerviz-
szolgáltatásra. Jelen projektnek köszönhetően hatékonyabbá és gyor-
sabbá válhat ez a szolgáltatás, mivel a szervizeszközöket és a pótal-
katrészeket közvetlenül az iroda biztosíthatja a kerékpárosok szá-
mára pótlási áron, nyereség nélkül. Ezzel kívánjuk a Kerékpáros
információs pontunk szolgáltatását bővíteni és szerepét a szervizszol-
gáltatás terén erősíteni.

A 2015. évben megvalósult parti sétány, kerékpárút és kerékpáros

turisztikai szolgáltatások, – valamint jelen fejlesztés is – valójában
első állomásai egy nagyszabású, több milliárd forintos beruházásnak,
„a balatonfűzfői öböl park kialakítása – élMény,
TerMészeTesen” című projektnek, amit az önkormányzat
vagy szakaszokra bontva, vagy egy nagy projektként kíván megvaló-
sítani. Az Öböl park Balatonfűzfő projekt olyan hiánypótló, termé-
szetközeli fejlesztés a Balaton kapujában, ami képes lendületet adni a
régió turizmusának. A projekt tartalma röviden: ökoház, kilátó,
tanösvények, erdei rönkjátszótér, sportpályák, jóga sziget, Hálópont,
fagyizó kilátóponttal és csúszdával, új parti sétány szakaszok, csónak-
kölcsönző, lombkorona ösvény, fürdőházas stég, Szirom park, jóga,
slackline (kötélegyensúlyozás), vízipiac.

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, +36-20-95-95-190
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu

nagyszerű hír jelent meg a Magyar közlönyben. az irinyi jános
általános iskola és alapfokú Művészeti iskola felújítását
Magyarország kormánya is támogatja, így az uniós pályázati
támogatással együtt több mint 1 milliárd forintból újulhat meg -
örömét fejezte ki dr. kontrát károly országgyűlési képviselő is
közösségi oldalán.

Szanyi Szilvia polgármester kitért arra, hogy a választások után eltelt
fél év alatt több pályázaton nyert a város. A Föveny strandon hama-
rosan elkészül a csúszda, a tobruki strandon a szezon után megkez-
dődhet a főépület tetőrészének megépítése, megújul a közösségiház, a
Felsővillasor utca, a völgy utca, a temető és új játékelemek kerülnek

az árpád utcai óvodába. – Kontrát Károlynak nagyon sokat köszönhet
a város, hiszen a sikeres pályázatok nélküle nem valósulhattak volna
meg. Mindig is fontosnak tartotta, hogy Balatonfűzfő fejlődjön.
Büszkén mondhatom, hogy az önkormányzati választások után engem
keresett fel legelőször. Sok mindenről beszélgettünk, természetesen szóba
került az iskola felújítása is. Ugyanakkor ilyen nagyságrendű beruházás
még nem történt Balatonfűzfő életében. De ne szaladjunk ennyire előre!
Most bírálják el a közbeszerzési pályázatot, nagyon remélem, hogy még
ebben az évben megkezdődnek a munkálatok – tájékoztatja a
Balatonfűzfői Hírlapot Szanyi Szilvia, aki elmondta, hogy a balaton-
fűzfői intézmény földszintjén és emeleti részen is négy-négy zeneok-
tatást szolgáló tanteremmel bővül az iskolaépület. A fejlesztés során
elbontják a tornatermet, és egy nagyobb, korszerűbb létesítményt
építenek helyette. A támogatásból kicserélik a nyílászárókat, hőszige-
telést kap az épület és megújítják az elektromos hálózatot, valamint
akadálymentessé teszik az intézményt. Dr. Kontrát Károly a térség
országgyűlési képviselője szerint, az oktatásba szánt forrásokkal a
jövőbe fektet be az ország. 
Dudás Zsolt igazgató örömét fejezte ki, hogy megkezdődhet a beru-
házás. Az iskola mindig is nagy hangsúlyt fektetett a minőségi okta-
tásra, talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években egyre több
gyerek iratkozik be hozzájuk. Említést tett az irinyi Fúvószenekarról,
amely többször fellépet az elmúlt években Balatonfűzfő közösségi
rendezvényein, Hégely ákos karnagy vezetésével. Ezért is tartja fon-
tosnak a fejlesztést, mert a minőségi zeneoktatás jobb körülmények
között zajlik majd. 

SZEnDi pÉTER

Több mint egy milliárd forintos fejlesztési pénzhez jutott a fűzfői Irinyi János iskola



A kialakult helyzetben nem tartott a három
főre zsugorodott vezetés igényt a közvetlen
munkánkra, írásbeli javaslataink, kéréseink,
javaslataink is csak írott malasztok marad-
tak. Képviselői munkánkat ellátva mind-
egyikünk a saját környezetében segítette a
rászorulókat bevásárlással, ügyintézéssel,
adományokkal, személyes tanácsokkal, lelki
segítségnyújtással azért, hogy minél köny-
nyebben átvészelhessék ezt a szokatlan,
nehéz helyzetet.
Ezen túl azt is gondoltuk, hogy a település
szebbé tételében is segíthetünk. Rajtam
kívül még három képviselő társam, Erdősi
Gábor, Gál Andrea, dr. Soós Gábor családja,
baráti társasága, a Ba laton fűzfőért Alapít -

vány kuratóriumi tagjainak legaktívabb tag-
jai több, elhanyagolt városi közterület gon-
dozásában segítettünk. 
Így egyik szombat délelőtt a kerékpárút és a
parti sétányon a vaddisznók által okozott
károk helyreállítása mellett elvégeztük ezen
szakaszon benőtt gyomnövények kikapálá-
sát. Másik alkalommal a kistenisz pálya víze-
levezetői kerültek kitisztításra, a pálya mel-
letti területen lévő száraz leveleket gyűjtöt-
tük össze, az egész pálya lombfúvóval törté-
nő letakarítása zárta az aznapi munkánkat. 
Más alkalommal egy helyi vállalkozó több
órai gépi munkával a városi Stadion futópá-
lyáján felhalmozódott levágott füvet felpa-
kolta dr. Soós Gábor teherautójára. Így a
közel negyven köbméter kellemetlen szagú,
rendkívül csúnya látványt nyújtó rothadó
anyagtól megszabadított futópálya sokkal
rendezettebb képet mutat. Köszönet Se men -
juk Ferenc úrnak, aki nem először segíti kö -
zösségünket jelentős mennyiségű önkéntes
munkájával. itt én a kézi munkát igénylő fel-
adatokban próbáltam segíteni. 
Gál Andrea és Erdősi Gábor családostul a
parti sétány melletti játszóteret tartották

karban. Fűkasza, kapa, ásó, gereblye, szeme-
tes zsák voltak a munkavégzők segítői.
Munkájuk után régen látott rend fogadta a
játszótér népes látogatóit még azon a hétvé-
gén.  velük egy időben a Jókai utca végében
lévő zöld terület gondozásában dolgoztunk
többen, a váCiSZ szervezésében.  
Terveink között szerepel még több terület
rendbe tétele Tobrukban és Fűzfőfürdőn,
saját költségen vásárolt virágokkal, saját
gépekkel, eszközökkel. Remélhetőleg a vírus
helyzet enyhülése után egyre több közösség
fog újra a település környezetéért tenni.
Előre is szívből köszönöm ezt.

MARTon BÉlA

ÖnKoRMányZATi KÉpviSElŐ

Képviselők önkéntes munkában

erasmus plus program keretében megvalósított pályázatokat
díjazott a támogatást nyújtó Tempus közalapítvány.

Tavaly nyáron zárult iskolánkban a Grandis XXi projekt. Ennek
keretében az időskorúak támogatására őket és a gondozó családtago-
kat és az intézményeknél dolgozó munkatársakat céloztuk meg. A
szociális gondozók digitális készségeinek fejlesztése volt a célja az
együttműködésnek, amelyben kisvállalkozások, szakképzési és fel-
nőttképzési szervezetek, valamint két egyetem is részt vett. A partne-
rek magyar, angol, francia, ír és spanyol területről érkeztek. olyan
továbbképzési programot dolgoztunk ki, amely segítséget nyújthat az
idős emberek önálló életvitelének fenntartásában, fizikai és mentális
egészségük, szociális hálójuk megőrzésében. A pilot képzésben szoci-
ális gondozók, szociális és egészségügyi szakképzésben oktató taná-
rok és tanulók vettek részt.
Már a kidolgozás során is láttuk, hogy mennyire fontos feladat és
mennyire összetett munka az, amire vállalkoztunk. Most ezt és az
elért eredményt a Tempus Közalapítvány is megerősítette. A projek-
tet beválasztotta az Erasmus+ nívódíj 2020 évi csoportjába. A kon-
zorciumot a gödöllői pRoMpT-H Számítástechnikai oktatási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezette, akiknek ezúton is köszön-
jük munkájukat. Hasonlóképp köszönet az Öveges munkatársainak,
közöttük a projektet vezető Hajdu Gabriellának és Tóth lajos
péternek.

TÓTH lAJoS pÉTER

Az Öveges a leg jobbak között
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A csatolt kép az arcachoni (Franciaország) projekttalálkozón készült.
Fénykép forrása: GrandisXXI projekt Weboldal



A vágfalvi ottó Művelődési Központ és Könyvtár hirdetett rajzpá-
lyázatot, „Megmutatom mit tanultam” címmel. Kedves pályázók,
nagyon szépen köszönjük nektek a sok szép alkotást. Köszönjük,
hogy fontosnak éreztétek a rajzpályázatot. Örülünk, hogy bepillan-
tást nyerhettünk a mindennapjaitokba a gyönyörű műveiteken
keresztül.
láthattuk, hogy számos gyermek képzeletét, kreativitását indította
be a pályázat. Ennek megfelelően rendkívül nehéz dolgunk volt, mert
nagyon színvonalas, fantasztikus alkotások születtek. Szívet melenge-
tő pillanatokat élhettünk át a képeiteken keresztül. Köszönjük szé-
pen! 
A zsűri egyhangú döntése alapján az alábbi rangsort tehetjük közzé:
1. helyezést ért el: Balogh Tünde, 6 éves, óvodás, „Most aztán jól
megtanultam kezet mosni”, nefelejcs Óvoda, Budapest
2. helyezést ért el: Kelemen lili, 2. osztályos tanuló, „Szuperhősöm”,
pilinszky János általános iskola és AMi, Balatonkenese
3. helyezést ért el: Budai Máté, 10 éves, 4/B. osztályos tanuló, „Ezeket
csinálom a vírus alatt”, irinyi János általános iskola és AMi,
Balatonfűzfő
4. helyezést ért el: Spengler Csenge, 4. osztályos tanuló, „nyuszi”,
pilinszky János általános iskola és AMi, Balatonkenese
5. helyezést ért el: Kiss loretta liza, 7 éves, 1. osztályos tanuló,
„Koronavírus és a maszk”, irinyi János általános iskola és AMi,
Balatonfűzfő
Szívből gratulálunk mindenkinek!

vARGA TERÉZ

A vágfalvi ottó Művelődési Központ és Könyvtár köszönetét szeret-
né kifejezni: Karácsony Julianna festőnek, varga Teréz fotósnak és
Zachar istván grafikusművésznek, akik a rajzok elbírálásában segítet-
tek. igyekeztünk olyan szakmai zsűrit összeállítani, akiknek szakava-
tott rálátásuk van az alkotómunkák lényegére. A „Megmutatom mit
tanultam” pályázatra nagyon sok szép és értékes munkát küldtek,
aminek az volt a célja, hogy a vírus okozta változások ellenére is meg
tudjuk mutatni, hogy alkotni öröm és mindig van remény a folytatás-
ra, ami nézőpont kérdése is egyben. Az okleveleket és a tárgynyere-
ményeket, amint intézményünk ismét kinyithat, átadjuk a nyertesek-
nek! Az első öt helyezett rajzokat megtekinthetik a művelődési köz-
pont facebook oldalán. Szívből gratulálunk mindenkinek!

Megmutatom mit tanultam

Borongós, kissé szeles szombat reggel kezdett neki a fűzfői
önkéntesekből és önkormányzati képviselőkből, egyesületi
tagokból álló lelkes csoport, a 71-es út és a jókai utca keresztező-
désében, az étterem közelében lévő tujás sziget gondozásának. 

Az előőrs már reggel 8 órakor, szó szerint nekivágott a munkának,
ugyanis az elburjánzott tujacsoportot kellett megtisztítani metszőol-
lókkal, hogy a kilenc órára kapákkal, lapátokkal, gereblyékkel érkező

önkéntesek a gyomnövényeket kiszedhessék és rendezni tudják a
területet. A Balatonfűzfői váCiSZ Egyesület tagjai egy héttel koráb-
ban már elkezdték a munkát, így az időközben 14 főre gyarapodott
csapatnak viszonylag könnyen ment a terület rendbe tétele. 
A bokrok alatti részek megtisztításával a munka nem ért véget, hiszen
tucatnyi növényt ültettünk el, illetve rendbe tettük a közeli virág-
ágyásokat, a füvet pedig lenyírtuk. A munkálatok a helyszínen a
vidám hangulatú csoportkép elkészítésével dél körül befejeződtek,
néhányan még az összegyűjtött kis teherautónyi gazt, levágott növé-
nyi szárakat elszállították és lepakolták.
A Balatonfűzfői váCiSZ Egyesületnek már az alakuláskor is a „Az
élhetőbb Balatonfűzfőért” volt a jelszava, ennek szellemében dolgoz-
tunk az elmúlt 14 évben, ez motivált most is bennünket. Az egyesü-
letünk első emlékezetes megmozdulása a fűzfák ültetése volt a körfor-
galmakban, illetve a tagok és munkatársak több évig vállaltuk a
Balatonfűzfőért Alapítvány által a Balaton-partjára telepített növény-
sziget ápolását is. Mindezek mellett felvállaltuk a Balaton
Csillagvizsgáló környezetének karbantartását, ezzel is mentesítve az
önkormányzatot. városunkért tenni akaró tevékenységünkkel vállal-
tuk a 71-es út melletti tujás sziget gondozását is.  Köszönjük a támo-
gatást a FŰZFŐ-FoRRáS Bt.-nek Ruppné Hegedűs Andreának és
lajkó Frigyesnek.

KonTiCS FEREnCnÉ

Tujabokros történet
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Fotó: Árvai László



az évek óta sikeresen megrendezett tava-
szi és őszi városszépítő akció keretében, a
Balatonfűzfőért alapítvány a lakosság és a
helyi civilek körében gyűjtött támogatást,
egy sikeres és látványos 2020. évi városszé-
pítés érdekében. 

2018. és 2019. évben egy EFop pályázat
keretében jelentős forrásokat tudott az alapít-
vány a tavaszi virágültetési és az őszi faültetési
akciókra fordítani. Mivel a pályázat lezárult,
az alapítvány viszont az idei évre is egy látvá-
nyos akciót tervez, 2019. novemberében

elkezdődött a civil támogatás gyűjtése. A kura-
tórium a város játszóterein található padok cseré-
jét tűzte ki célul, az akció indításakor. 
Bár a járványhelyzet miatt a támogató jegyek
értékesítése márciusban leállt, 2020. áprilisig
400 ezer forintot sikerült az alapítványnak
összegyűjtenie! A támogatás felhasználásáról
még nem született döntés, mivel a veszélyhely-
zetből adódóan a kuratórium március óta
nem tartott ülést. Május végén viszont sor
kerülhet a helyszínek bejárására és az adomá-
nyok felhasználásáról meghozott döntésre.
Júniusban pedig következhet a megvalósítás…

Hálás köszönet minden támogatónak, aki az
alapítvány számlájára utalt vagy támogató
jegyet vásárolt! Egy sikeres és fejlődő város
számomra elképzelhetetlen támogató és
összetartó civil társadalom nélkül. Az akció-
val számomra bebizonyosodott a civil kezde-
ményezések létjogosultsága és a helyi össze-
fogás ereje.

Köszönettel: 
Gál AnDREA KÉpviSElŐ, 

a Balatonfűzfőért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke

„Közösen a közösségért!” – Városszépítés a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében

Mikor e cikket írom, születésnapom elő napja van! jeles nap: 70
év. itt születtem, ideköt az egész életem. sok szépet láttam az évek
folyamán, énekeltem a világ számos országában, de szívemnek
mindig a legszebb vidék a Balaton észek-keleti csücske:
Balatonfűzfő, mindig érte dobogott.
volt egy kis nyaralóm Tobrukban, majd mikor eldöntöttem, kertes
házban szeretném öreg napjaimat leélni, 2005-ben felépült szép ott-
honom, egy családi ház. állandó lakosa lettem a városrésznek.
Tobruk városunk rendkívül szerethető, rendezett, tiszta városrésze.
Megtaláltam itt azt a közösséget, melyre vágytam, a Csebszalto
nyugdíjas Klubot. Összetartó, szorgalmas, értékeket teremtő közös-
ség a mienk. nem akarom a múltat felemlegetni, hisz sokkal fonto-
sabb ez a mostani sajnálatos vészteljes időszak. nagy kihívás ez a
klub életében. A mi korosztályunk házi karanténban tölti napjait
már hat hete. ilyet még senki sem élt át, nincs rá tapasztalat, forgató-
könyv. Közösségünk élete is csak a világhálón, s a telefonon keresztül
zajlik. nem találkozhatunk, nincsenek a megszokott tavaszi prog-
ramjaink (szalonnasütés, kerékpártúra, kirándulás, sportversenyek,
túrák (még szerencse, hogy jól kimulattuk magunkat a nőnapi ren-
dezvényünkön).

Az igény azonban most is bennünk volt, hogy szépítsük városrészün-
ket, ápoljuk hagyományainkat. itt a Széchenyi téren feldíszítettük
Húsvétra a kis platánfácskát, évek óta őrzött tojásokkal.
Klubtagjaink több helyen is szépítgetik városrészünket. Rendbe tet-
tük a harangláb és az Aradi vértanuk emlékművének környezetét,
virágágyásait. Már el vannak ültetve a virágmagok a Margit sétány
pihenőhelyének virágágyásába.
Sajnos a Balatonfűzfőért Alapítvány szokásos „tedd szebbé” akciói az
idei tavaszon elmaradnak, nem számíthatunk az egynyári virágpalán-
tákra. Közösségünk úgy gondolta, hogy folytatja a hat éve megkez-
dett tevékenységét.  Utolsóként a Széchenyi utcai vi rág ágyásunkat
vettük gondozásba.

Természetesen betartjuk a veszélyhelyzet előírásait, egyszerre maxi-
mum 5 fő van együtt. A lapzárta miatt a palánták ültetéséről még
nem tudok beszámolni, de hamarosan, ha erre visz az útjuk, megcso-
dálhatják. Mint már évek óta, idén is gyönyörködhetnek a Csebszalto
virágágyásaiban.

GyURKoviCS áGnES

Pezsdül szívemben a tavasz

2020. június 13. oldal



Balatonfűzfő-litér Turisztikai egyesület 11 éve dolgozik a tele-
pülés turizmusáért. négy éve újítottuk fel a volt jókai iskolát,
ahol turisztikai irodát, játszóházat, és „szabadulószobákat” ala-
kítottunk ki. 

Közel két éve egyesületünk tartja karban az iskola udvarát, de a jár-
ványhelyzet miatt most jutott lehetőségünk a rendrakásra.
Fontosnak tartjuk, hogy környezetünk rendezett és szép legyen, így
az Aradi utcában és a Béke téren is lenyírtuk a füvet. Köszönjük az
egyesület tagjainak az önkéntes munkát! 
A váCiSZ tagjai is sokat tettek a település rendezett környezetének
kialakításában. A turizmusra való felkészülés egyik fontos feltétele a

város képének szebbé tétele, virágos szigetek kialakítása. Kaptunk fel-
ajánlást a helyi civilektől, hogy örökbe fogadnak virágos területeket,
vagy ládákat, amelyeket saját maguk ültetnek be! Egyesületünk a
„Fogadj örökbe egy virágos területet Balatonfűzfőn” felhívással szere-
tettel várja a segíteni szándékozó lakosok jelentkezését.
legyen szebb a településünk! 

KoRonCZAi JánoS ElnÖK

Egyesületünk elérhetősége: Web oldal: www.balatonfuzfoinfo.hu;
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu; Tel: 00-36-20/341-5504
iroda: Balaton Secreto Szabadulószobák és Játszóház épületében

Cím: Balatonfűzfő, Jókai utca 21.

Szorgos kezek a turisztikában
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Május 20. körül a parti sétányon bicikliztem és szomorúan észleltem
a sétány menti fa játszótér állapotát. Rögtön megfogalmazódott ben-
nem, hogy következő önkéntes munkaként, a játszó területet kéne
megszabadítani a majdnem méteres gaztól és az ősszel lehullott leve-
lek maradékától. Kezdődik a turisztikai szezon, a fenntartásért fele-
lős vagyonkezelő Kft-nek pedig nincs elég munkavállalója ahhoz,
hogy városunk hatalmas zöldfelületét folyamatosan karban tudja
tartani. Erőiket most a strandok előkészítésére koncentrálják, így jól

jön minden szorgos kéz, aki a településért szeretne tenni valamit.
A május hónapot Erdősi Gábor, Dr. Soós Gábor és Marton Béla kép-
viselőtársaimmal ennek szellemében töltöttük. próbáltuk minden
hétvégén hasznossá tenni magunkat, annak érdekében, hogy a város
szebb, rendezettebb és élhetőbb legyen. A május 2-i parti sétány taka-
rítás, május 8-i kistenisz pálya rendbe tétele után, május 23-án folyta-
tódott a városunkért végzett önkéntes munka. Mivel Marton Béla és
Dr. Soós Gábor a 71-es út menti virágágyás rendbetételén dolgoztak,
Erdősi Gábor képviselőtársammal és családtagjainkkal láttunk neki a
játszótér gaz- és avarmentesítésének. Tizenkét nagy zsák zöld hulla-
dékkal, kellő elégedettséggel és jó érzéssel zártuk a szombat délelőttöt. 
Csak kérni és bíztatni tudok mindenkit, akinek fontos ez a település:
Tegyünk együtt azért, hogy lakóhelyünkre büszkék lehessünk! Most,
hogy a járvány miatt az adóbevételek elvonásra kerülnek, még keve-
sebb önkormányzati forrás áll rendelkezésre a település rendben tar-
tására! Minden segítség jól jön, minden támogatásra szükség van.
Összefogással pedig csodálatos változás kezdődhetne…

Gál AnDREA KÉpviSElŐ, HB ElnÖK

Balatonfűzfő, szeretünk!

„A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek
lennénk, megváltoztathatná a világot.” (Mahatma Gandhi)

rózsás károlyné aranka nénit a május 18-
án köszöntöttem 95. születésnapján a
Támasz idősek Otthonában. az Ott -
honban szigorú előírásoknak kell megfe-
lelni, így teljes védőöltözetben találkoz-
hattunk csak.

Aranka néni Balatonfőkajáron született
1925. május 18-án. Férjével sokáig éltek
Alap településen, ahol a férje agrármérnök-
ként dolgozott. Szép emlékeket őriz és ked-
ves barátságokat azokból az évtizedekből,

szívesen emlékszik azokra az időkre. Amikor
visszatértek a Balaton partjára, Akarattyát
választották lakhelyül.
Egy gyermekük született, Attila, aki az édes-

apja hivatását folytatta és a mai napig aktívan
tevékenykedik az agrárszektorban.  Aranka
néni férjét már több évtizede elveszítette,
azóta az igazi támasza a fia, akivel nagyon
szoros kapcsolatot ápol. Aranka néni kedves,
barátságos természetű, aki már nagyon várja,
hogy vége legyen a járványnak és újra magá-
hoz ölelhesse fiát. Gratulálunk a születésnap-
jához, és remélem, hogy még sokáig egészség-
ben találhatjuk Őt!

SZAnyi SZilviA, polGáRMESTER

95 éves lakosunk köszöntése



1972. májusában születtem. Egy hónap híján 52
évvel azután, hogy a trianoni békekötéssel orszá-
gunk 71,4 %-át csatolták el, mellyel az ország
magyar anyanyelvű népének egyharmada került
idegen államba. Talán a legnagyobb veszteség az
erdőterületeken volt érezhető, nagy-
Magyarország erdeinek 87,4 %-a maradt az
országhatáron kívül. A társadalom és a gazdaság
is hatalmas veszteséget szenvedett.
Gyerekfejjel, az általános iskolai történelem-
oktatásban nem tulajdonítottak nagy jelen-
tőséget ennek az eseménynek, ugyanúgy,
ahogy a 80-as években az 1956. utáni magyar

eseményekről sem tanultunk semmit. A nép-
tánc révén voltak ismereteim arról, hogy
határainkon túl is élnek magyarok, akik
ugyanúgy - vagy talán még jobban - éltetik
hagyományainkat, táncunkat, zenénket. 
Felnőtt fejjel jutottam el először Erdélybe,
majd Felvidékre is, és később Kárpátaljára.
Minden esetben megdöbbentő volt látni,
hogy vannak helyek, ahol egyáltalán nem
természetes az, ami nekünk mindig is az volt:
hogy magyar anyanyelvünkön tanulhatunk,
hogy magyarul intézhetjük ügyes-bajos hiva-
tali dolgainkat, magyarul szól a rádió vagy a
televízió. És mégis, a határon túli magyarok a
nehézségek ellenére megőrizték kincseinket:
a színpompás viseleteket, a táncokat, s zenét
és azt az őszinte nyíltságot, szeretetet, amit
jelenlegi határainkon belül már szinte elkép-
zelni sem tudunk. Bár senki sem tudja, mi
lett volna, ha… de talán ez az egyetlen pozi-
tív következménye az elszigeteltségnek, a
dacból, erőnek erejéből is magyarnak mara-

dásnak, hogy ott még nem veszett el az az ősi
tudás, ami a jelenlegi kis országunkban akár
kényszerből, akár divatból, de szinte teljesen
a globalizáció áldozatává vált. 
A mi feladatunk tehát nem más, mint megta-
nulni, „használni” és tovább örökíteni ezeket
a kincseket, ezt a tudást. Sajnos a vEGASZ
Egyesület 100. évfordulóra tervezett rendez-
vényét nem tudtuk az eredeti elképzeléseink
szerint megvalósítani, de dolgozunk azon,
hogy ne vesszen el sem a pályázaton nyert for-
rás, sem pedig az ötletek. Egy olyan városban,
amelynek felvidéki testvértelepülése van,
különösen fontos, hogy mindenki tisztában
legyen a történelmi tényekkel, mindenki
megismerhesse a határon túli – esetünkben
első sorban a Zobor-aljai – kultúrát. Úgy
gondolom, hogy aki már járt nagycétényben,
az megérezhetett, megérthetett valamit ebből
a kultúrából, megtapasztalhatta, hogy milyen
az, amikor „hazaérkezünk”. 

MolnáR ESZTER

Mit jelent nekem Trianon…
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„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”

a vágfalvi Ottó Művelődési központ és könyvtár egyik új szol-
gáltatása „a könyv házhoz megy!”, mely április 27-től vehető
igénybe. az első napon már sokan telefonáltak, kérték, hogy a
művelődési központ munkatársa vigye ki nekik a könyveket.

„A könyv házhoz megy” szolgáltatás azt jelenti, hogy minden hétfőn
9 és 15 óra között lehet telefonálni vagy e-mailt írni a könyvtárba, és
így kikölcsönözni könyveket, melyeket az intézmény katalógusából,
interneten keresztül választhatnak ki az olvasók. Ezután egy munka-
társ szájmaszkban és kesztyűben kiszállítja a könyveket. A visszaho-
zott köteteket maszkban, kesztyűben karanténba teszik, egy elkülö-

nített helyen hét-tíz napig szellőztetik.Az olvasók nagy örömmel
veszik át a minden biztonsági intézkedést betartó szállítás során a
köteteket, hálásak a könyvekért. 
A művelődési központ munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek ebben
az időszakban az online, így otthonról is elérhető, jellemzően ingye-
nes könyvtári szolgáltatások, adatbázisok, gyűjtőoldalak ajánlására.
Folyamatosan igyekeznek sokrétű, valamennyi korosztály számára tar-
talmas felületeket megjeleníteni a közösségi oldalukon. Két pályáza-
tot is kiírtak. A rajzpályázaton a gyerekeket kívánták megszólítani.
Megmutatom mit tanultam címmel, olyan pályaműveket vártak, ami-
ben a pályázó megmutatja, hogy mit tanult eddig a koronavírus idő-
szak alatt, milyen pozitív vonatkozásokat élt meg és milyen új tevé-
kenységekkel, kreatív alkotásokkal tette értékessé az otthonlétet.
Három kategóriában lehet pályázni: alsó és felső tagozatos, valamint
középiskolások, akik digitális formában küldhették el alkotásaikat,
melyeket szakmai zsűri bírált el. Később a rajzokat megtekinthetik a
művelődési központ honlapján és közösségi oldalán, illetve ősszel kiál-
lítást is szerveznek. A rövidfilm pályázatnál nem volt korhatár. ide
otthon elkészített maximum két perces rövidfilmeket vártak. A szaba-
don választható kategóriák mellett a javasolt témák: tánc, ének, vers,
bűvészkedés, találmányok bemutatása volt. A kiírásnak megfelelően a
beérkezett filmeket zsűri értékelte, majd az első három helyezett alko-
tást bemutatják a művelődési központ honlapján és közösségi oldalán. 

SZEnDi pÉTER

A könyv házhoz megy – rajz- és rövidfilm pályázatot is kiírtak
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A mese az egyik legfontosabb ajándék, amit gyermekeinknek adhatunk.
Soha el nem felejthető élményt ad, szülő és gyermek kapcsolata meghitt
tartalommal töltődik a mesehallgatás során, emellett képességfejlesztő
hatású. A gyermekek számára érthetőbb, mint bármilyen más alkotás, az
üzenete minden életkor számára más és más.  Hatalmas szerepe van a gyer-
mekek képzelőerejének, fantáziájának fejlesztésében is, a legjobb útravaló
számukra. A világ megértésében nyújtanak segítséget, melyeken keresztül
erősíteni lehet a gyermek önbizalmát, a jövőbe vetett hitét. 
a mese prevenciós szerepe: Megelőzi az önértékelési, a kapcsolódá-
si és énkép-zavarokat, a tanulási rendellenességeket, figyelemzavaro-
kat. Megtanít az önmagunkon való uralkodásra. Fejleszti a koncent-
rációt, gondolkodásra késztet, növeli az érzelmi intelligenciát.
Képessé tesz arra, hogy a mese hallgatói nevén nevezzék félelmeiket,
örömeiket. Minden mese egy csepp az élet vizéből.
a mese lélektani funkciója: lélekfrissítő hatású, reményt nyújt, szo-
rongást old. Bátorságot lehet belőle meríteni, megmutatja, hogy más-
képp is lehet élni, magunk is képesekké válhatunk, hogy tegyünk a vál-
tozás érdekében. Titkosabb tudást ad önmagunkról és a lehetősége-
inkről. A mese megismertet a világgal, tükröt tart: kik vagyunk, hol
tartunk a mese szereplőihez képest. Dönthetünk, akarunk-e kapcso-
lódni ehhez a világhoz. Segít a fejlődésben, a szintek átlépésében, a fel-

nőtté válásban. Megtanít arra, hogy vannak nehézségek, de az akadá-
lyokat le lehet küzdeni, nem szabad feladni, mint ahogy a mese főhő-
seinek is sikerül győzni. Megtanít mások életének figyelembevételére,
a felelősségtudatra, az együttérzésre, kialakul az érzelmi intelligencia. 
Mesét mondani jó. Csodálatos látni a gyerekek arcán azt a figyelmet,
ami a mese hallgatását kíséri. A mesélés és a mesehallgatás is örömérzést
ad: adrenalin képzéssel jár. Mesemondás közben egy sajátságos koncent-
rált figyelem alakul ki, és ez a légkör nagyon kedvez annak, hogy a gye-
rekek hangot adjanak félelmeiknek, kérdéseiknek, aggodalmaiknak.
Képekben, szimbólumokban lévő tudásra ad képességet, amely élettani-
lag jó hatással van a testre. A viselkedés kódjait elő tudjuk csalogatni a
mesékkel, a boldogan élésre tanít.
Akinek pici gyerekkorától sok mesét olvasnak a szülei, az általában
élénkebb fantáziájú, kreatívabb lesz. Megszereti az olvasást is, hiszen
az olvasottakat el tudja majd képzelni. Mesélésnél teremtsünk intim
kapcsolatot, éreztessük, hogy ez egy más világ!
Kialakíthatunk egy külön mese sarkot a szobában, puha párnákból,
pokrócokból, vagy babzsák fotelből, esetleg gyertyát gyújthatunk. A
szertartás elemei, ha állandóak, a gyerekek és a mesélő számára is meg-
tartó erőt jelentenek.

TÖlGyES BEáTA, vÉDŐnŐ

A mesék prevenciós szerepe, lélektani funkciója

varga Teréz gyulán született, a nyolcva-
nas évek közepétől fotózik. kezdetben egy
smena analóg fényképezőgéppel, majd
ahogy a technika fejlődött átállt a digitális
fotózásra. Több fotópályázaton nyert
képeivel.

Autodidakta módon tanult meg fotózni. A
fekete-fehér fotóit otthon hívta elő. A Békés
megyei Eleken járt iskolába. Halász Gyula
fényképész mester műhelyében többször volt
lehetősége betekintést nyerni munkásságába.
Ő a példaképe, az inspirálására kezdett el tu -
da tosabban fotózni. Ő biztatta arra, hogy
folytassa tovább, amit elkezdett, mert látta
benne a tehetséget. – Két gyerekem van és egy
kis unokám. Négy éve élek Balaton fűzfőn a
párommal. Amikor elmegyek fotózni, szá-
momra kitárul a világ. Próbálok a város életébe
betekintést nyerni, rendezvényeken részt venni
és azokat megörökíteni, ugyanakkor a termé-
szet áll hozzám a legközelebb. Csodálatos
dolog, hogy nap, mint nap láthatom a Ba -
latont, annak minden egyes szépségét – kezdi
Teca, aki kérte, hogy így szólítsam. párja
mindenben támogatja, nagy örömére tavaly
karácsonyra kapott tőle egy nagyon korszerű
fényképezőgépet, amivel tű éles fotókat
készít, ugyanakkor nem használ semmiféle
képszerkesztő programot, ő a természetesség
híve. Kedvenc évszaka a tavasz, ugyanakkor
Balatonfűzfő az év minden napján páratlan
szépséget rejt magában és ezt igyekszik visz-
szaadni képeivel. A csodás, egyedi, ritka pilla-

natokat megörökítésére törekszik. Mindig
feltölti egy napfelkelte vagy egy napnyugta,
illetve amikor a természet éledezik és virágba
borul minden. Amikor egy kijelölt helyre
elmegy, legelőször a fényviszonyokat nézi
meg, utána, ha talál valami konkrét dolgot,
akkor megpróbál annál a témánál maradni,
felfedezni mindazt a csodát, amit a jó isten
adott számunkra. 
nemrégiben a Media-press ismét fotópályá-
zatot hirdetett a 2021-es naptárainak kép-
anyagára az alábbi négy kategóriában:
Európa, Magyarország, Budapest és a szín-
pompás természet. – Büszke vagyok arra,
hogy a szakmai zsűri több fotómat is beválasz-
totta. Ezek közül most hármat emelnék ki. A
gyulai vár, egy budapesti látkép és a balaton-
fűzfői doktorkert. Ez is azt mutatja, hogy nem
csak Fűzfőn fotózom, hanem az ország számos
településén. Magyarország páratlan adottsá-
gokkal rendelkezik, legyünk büszkék arra,
hogy itt élhetünk – vallja varga Teréz. 

SZEnDi pÉTER

Magyarország páratlan adottságokkal rendelkezik 
– igyekszik megörökíteni annak szépségeit
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Hétfői reggel volt, amikor interjút készí-
tettem a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár két
munkatársával, Bóna Veronika művelő-
désszervezővel és Németh Imre technikus-
sal. Szerettem volna, megtudni miként tel-
nek a dolgos mindennapok a közönség
előtt most még zárt ajtók mögött.

Csend volt az épület körül, magányos csend.
Csak a kint parkoló autók sokaságából tud-
tam, hogy a munkatársak bent vannak a ház-
ban. Ahogy közelebb léptem, nem nyílt az
ajtó. Már március 16-a óta nem nyílik.
Bentről beszélgetés zaja szűrődött ki. A vész-
kijáraton mentem be, éppen hét eleji munka-
megbeszélés zajlott. Miközben várakoztam,
körbe néztem a szívemnek oly kedves épület-
ben. Mindig is szerettem ezt a házat, nagyon
sok gyermekkori emlékem köt hozzá. Mozi,
Mikulás napi ünnepség, farsangok, iskola
bálok és megannyi nyüzsgő, hangos élmény.
Ez a ház a közösségé és ez a közösség napról

napra élettel tölti meg. Tánccsoportok, szak-
körök, kiállítást látogatók, klubok váltják
egymást a termekben, miközben változatos
programok színesítik a hétvégéket. Azonban
most üresek a székek, csendes a színpad.
nem halljuk a táncosok ritmusos dobogását
a színpad felől és nincs senki, aki időpontot
kérne egy bemutatóra vagy próbálna a városi
ünnepségre. De a ház mégis él. lakói, a
művelődésszervezők, a könyvtárosok, a tech-
nikus minden nap csendben, optimizmussal
és együttes erővel dolgoznak tovább értünk a
fűzfői közösségért. 
- Az elmúlt időszakot a nehézségek és a
bizonytalanságok ellenére pozitívan éltük
meg. olyan munkákra jutott idő, amiket az
idő hiánya miatt ez idáig el kellett halasztani.
végre azokat a javítási, felújítási feladatokat is
el tudtuk elvégezni, amik már régóta várattak
magukra. lomtalanításra és festésre is sor
került. olyan munkák ezek, amelyek bár nem
szembeötlőek, megkönnyíti majd a minden-
napok alkotó tevékenységeit. Ezek azok a lát-
hatatlan munkák, amelyek a közösségért van-
nak – mesélte imre a ház technikusa.
Természetesen a programokkal is folyamato-
san dolgoznak és tervezik az őszi időszakot.
veronika, művelődésszervezőként minőségi
időt tudott szakítani arra, hogy városunk
közösségei számára olyan célirányos progra-
mokat tervezzen, amely kifejezetten az egyes
csoportok javára szolgál. Kutatómunkát vég-

zett, melynek köszönhetően olyan partne-
rekkel tudta felvenni a kapcsolatot, akik új
színfoltjaként fognak majd megjelenni a
jövőben, a programkínálatban.
De nem csak házon belüli munkákat végez-
tek. A hét bármely napján találkozhattunk
velük, mint önkéntesekkel. Maszkokat cso-
magoltak és hordtak ki városunk háztartása-
iba és virágültetéssel szépítették környeze-
tünket. veronika és imre úgy gondolják,
hogy az elmúlt hetek nagyon hasznosak vol-
tak számukra és az intézmény számára is. A
közösségért vállalt önkéntes munkájuk köze-
lebb hozta az embereket a művelődési köz-
ponthoz. A művelődési központ munkatár-
sai nagyon hálásak a város lakóinak azért a
végtelen türelemért, amellyel munkájuk felé
fordultak. nagyon sok program maradt el
már eddig is és a nyári időszakban sem kerül-
nek megrendezésre az évek óta megszokott
rendezvénysorozatok. De a jövő új lehetősé-
gekkel kecsegtet. Bízzunk benne, hogy
hamarosan táncolhatunk egy koncerten, a
nézőtérről együtt izgulhatunk a fellépő nép-
táncosokért, közösen nézhetjük, a filmklub-
ban a filmet vagy együtt énekelhetjük a
Himnuszt nemzeti ünnepünkön. Addig is,
amíg elérkezik ez az idő, legyünk türelmesek,
figyeljünk oda magunkra, egymásra és szere-
tetünkkel támogassuk azokat, akik most is
értünk tesznek. 
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Az összefogás példája

Fotó: Árvai László

Életutunkon szerzett élményeink, tudásunk, a bennünket érintő ese-
mények legnagyobb részben úgy raktározódnak el bennünk, hogy
emlékképeink ugyan felidézhetők, de igazi összefüggéseik nem iga-
zán. Azok rejtve maradnak előttünk, elrejtve a mindennapi élet ese-
ményeinek forgatagában. Ez vallásos élményeinkre nézve is igaz.
Adott élethelyzetekben nem megszerzett ismereteinknek megfelelő-
en reagálunk. De nézzük csak Jézus tanítványait! A valaha köztünk
járt legnagyobb mester társaságában nyernek tanítást és kiképzést.
Mégis képtelenek felfogni Jézus küldetésének titkát. Csak egy nem-
zeti messiást látnak benne. Egymással versengenek, hogy ki a
nagyobb. Bár Jézus velük van, mégis megrettenek a tengeri viharban.
Tüzet kérnek a samaritánus városra. Cézárea a Filippi felé haladva
péter csodálatos bizonyosságtételét követően, ugyanaz a péter kemé-
nyen dorgálja a Mestert mikor ő eljövendő szenvedéseiről beszél.
Aztán Mikor Jézust elfogják, gyáván elmenekülnek. A bátran fogad-
kozó péter háromszor megtagadja. Hát ilyen az ember. Szentlélek
nélkül mi sem vagyunk különbek! Gyáva megfelelési kényszereink,
félelmeink, netán számításaink motiválnak bennünket, ha nem áll
rendelkezésünkre egy nagyhatalmú pártfogó! 
János evangéliuma 14. részének 26. versében Jézus erről szól tanítvá-
nyainak: A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az

Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent,
amit én mondtam néktek. Íme a kulcs, ami által megnyílik számunk-
ra az ige és személyes üzenetté válik. De az összefüggések és általa vál-
nak világossá! Megismerjük, hogy ő már akkor a közelünkben volt,
amikor lerombolta bálványainkat, amelyek közbevetések voltak
hozzá vezető utunkban. Ő vezetett bennünket önismeretre az ige
utáni vágyakozásra. Aztán bűneink felismerésére. Bűnbánatra, a vele
való találkozásra, amelyben dicsősége fényében láthattuk meg immár
életünk eseményeinek rejtett tartalmait is. Ez életünk legnagyobb
fordulata: bűneink bocsánatának megtapasztalása és az azt követő
tartós öröm. Megnyílt, személyes vezetést adó ige. isteni jelenlétéből
adódó bátorság is adott esetekben. A tanítványokat is ez tette bátor-
rá és alkalmassá küldetésük teljesítésére. És mindez nem csak ott és
akkor vagy régmúlt időkben, hanem ma is, Jézus mai tanítványai élet-
ében is igaz. nem csak az ünnep napja adja ezt a lehetőséget, hanem
e kegyelmi korszak minden számunkra rendelt ideje. Gondolja át ki-
ki, hogy hol tart ezen az úton, és kérje imáiban a Szentlelket. 
„Kérjétek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és meg-
nyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és aki zörget,
annak megnyittatik.”. Máté ev. 7:7,8.

KováCS ATTilA, REFoRMáTUS lElKÉSZ

Szentlélek által
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Történelmi időket írunk. A Korona vírus miatt, az idei évben
elmaradnak az Olimpiai játékok. Tisztelegve az ötkarikás játékok
előtt egy új sorozat keretében szeretnénk bemutatni városunkhoz
kötődő olimpikonokat. Időrendben elsőként Holényi Imrét a
vitorlás sport olimpikonjának életét mutatjuk be.

Amikor a szél a vitorlába tép…

Holényi imre magyar vitorlázó, vegyészmérnök 1926-ban született.
Balatonfüreden gyerekeskedett, ott szerezte első vitorlás élményeit,
melyek aztán megpecsételték sorsát, ami magasan ívelt felfelé a sike-
res sportolói úton. Gyerekkori barátjával, Tolnai lacival sokat jártak
pecázni. Ekkor még csak evező lapátot ragadott, de nem kellett sokat
várni és hamar a Balatoni yacht Klub egyik dingiében találta magát.
valószínűleg ekkor kezdődött minden. Ez a hajó formálta a vitorlá-
zást, olcsó, közkedvelt volt és nagy mezőnyt tudhatott magáénak ez a
hajóosztály, különösen a fiatalok körében. Aztán ahogy lenni szokott
jöttek a nagyobb hajók, mint a kalóz, finnjolle és a hollandi. Ekkor
indult el azon az úton, melyen meg sem állt az 1960-as római olim-
piáig. De ne siessünk ennyire előre, ismerjük meg egy kicsit jobban
városunk büszkeségét, az olimpikon Holényi imrét! 
Gyerekként családjával Balatonfüreden a Fürdőtelepen lakott.

Középiskolába vesz prémbe, a piarista Gimnáziumba (mai lovassy
lászló Gimnázium) járt vonattal. Füreden már akkor is pezsgő élet
zajlott, minden este volt zene a hajóállomáson, ahol azokban az idők-
ben még egy fahíd szolgált mólóként. Reggelenként jöttek a halász-
hajók, amikor dudáltak, Holényi imre leszaladt friss halat vásárolni.
Füred és Tihany nagy részben akkoriban a Bencésekhez tartozott,
papája Holényi Gyula munkája során a most híres Tagore sétányt
virágosította fel. Ahogy ezeket a sorokat írom, elmerengek vajon
milyen lehetett Füred látképe az 1900-as évek korai évtizedeiben. 
Holényi imre állandóan a parton volt, de szíve messze húzta. Szerette
a füredi mozit, és szerette a szelet, ami hajója vitorlájába tépett. A
vitorlázáshoz akkoriban az is hozzátartozott, hogy meg kellett tanul-
ni vitorlát varrni és jól startolni. A három barát Holényi imre, Tolnai
laci és Fekete Gyuri, mint fürediek, sokat együtt voltak és vitorláz-
tak, majd később versenyeztek Füreden és később a FAK (Fűzfő
vitorlás Klub) versenyzőiként. imre arra a kérdésemre, hogy Melyik
volt a legemlékezetesebb versenye? a Riminiben rendezett nemzetkö-
zi versenyt említette, ahol elsők lettek és a helyi olasz világbajnokot is
megverték. Ezzel az eredménnyel Balaton nevű repülő hollandi
(Flying Dutchman) hajójuk egészen az olimpiáig repítette őket.
Feleségével, Katalinnal nagyszerű párost alkottak mind a magán élet-
ükben mind a vízen. 1959-ben az első repülő hollandi magyar baj-
nokságon a második helyen végeztek. Bár az aranyérmet nem Ők vit-
ték haza, a mezőnyből kiemelkedve a magyar válogatott keret tagjai
lettek. A Kieler Wochén és ostseen elért jó eredményeik után, részt
vettek az angliai világbajnokságon és a svédországi Európa bajnok -
ságon. Az 1959-es világbajnokságon, Whitstable -ban kinevezték
öket „A legjobb „startoló”-nak. Azonban az edzőbizottság urai nem
tudták elfogadni, hogy „egy nő” ilyen jól szerepel a trapézon.
Holényi feleségét nem engedték részt venni az olimpián és bár imre
tiltakozott ez ellen, nem volt más választása, fejet kellett hajtania a
hatalom előtt. Az ominózus 1960-as római olimpián mannschaft-ja
Molnár Albin „Bino” volt. párosuk a repülő hollandi versenyek során
a 13. helyen végzett. Holényi imre hobby-ja volt a vitorlázás. igazi
szerelem volt ez, amely egy életen át kitart jóban és rosszban. 
Hasznát vette vitorlázó tudásának, akkor is, amikor katona volt.
Balatonkenesén vitorláztatott magas beosztású államférfiakat és szer-
vezett vitorlás kirándulásokat. Az akkori rendszer nem tett jót se
neki, se pedig a vitorlázásnak, mint sportágnak. A nemzetközi verse-
nyekre a kor rendszere mindig biztosított mellé egy „kísérőt”, aki
szemmel tartotta és sajnos a felszerelések sem voltak jók. A nyugati
versenyzők már akkor műanyag testű hajókkal versenyeztek, míg a
magyarok még mindig fahajókkal. Holényi imre amellett, hogy spor-
toló volt, polgári foglalkozása is volt. Az érettségit követően öt félé-
vet hallgatott a Semmelweis orvostudományi Egye temen, majd a
veszprémi vegyipari Egye temen, vegyészmérnöki oklevelet szerzett.
Tanulmányai alatt Balatonfűzfőn a niKE Fűzfői nitrokémia
vállalatnál üzemvezetőként, főmérnökként dolgozott. irányítása
alatt az üzemben nem történt robbanás. Szakmai munkásságára nem-
zetközi szinten is felfigyeltek. 1968-ban családjával Svéd országba
költözött és nyugdíjazásáig a nitro nobel cégnél dolgozott.
Svédországban megismerkedett a windsurfinggel, amit gyerekei is jó
eredménnyel, versenyszerűen űztek. Holényi imre most 94 éves, Spa -
nyol országban él, felesége Katalin, két éve 92 éves korában elhunyt. A

Kedves Olvasó!
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Pintér Istvánnét, sokunk Eszter nénijét, a fűzfői óvó nénit azt
hiszem, nem kell külön bemutatnom. Nincs olyan fűzfői, aki ne
ismerné. De hogyan is vált Ő, a Mi óvó néninkké? Ismerjük meg
egy 40 éves pályafutás történetét. Eszter néni 50 éve szerezte meg
óvónői diplomáját, amely ma már „Aranyat ér”. Ebből az alka-
lomból kérdeztem hivatásról, életről, szakmai pályafutásáról.

Eszter néniben igazán pedagógus vér folyik, az isten is erre a pályára
teremtette. pedagógus családból származik. Apai ágon, a Blénessy
családban mindenki pedagógus volt. nagytatája aranydiplomás,
nagymamája pedig arany, gyémánt, ezüst, vas, rubin diplomás tanító
néni volt, aki magát Márton áront is tanította. 
A felmenők szakmai elhivatottsága és talán az arany diplomát övező
tisztelet határozta meg Eszter néni pályáját, bár soha nem tervezte,
hogy óvónő legyen. Matematika – testnevelés szakra készült pécsre,
de az érettségi évében nem indult ez a szakpár. A testneveléshez
ragaszkodott, a matematikáról azonban le kellett mondania, így az
oroszt választotta. A testnevelés felvételi napja egy nagyon esős, sáros
nap volt. Talán a sors keze volt ez az időjárás, mert hiába a középisko-
lai megyei rövidtávfutó bajnoki cím, a csúszós sárral Ő sem tudta fel-
venni a versenyt. A felvételi nem sikerült, de ahol egy ajtó bezárul,
egy másik kinyílik. És ez az ajtó egy életre szóló útra vitte Eszter
nénit. Az enyingi óvodavezető felkereste édesapját és képesítés nélkü-
li óvónői állást ajánlott a fiatal lánynak. Az ezt követő év megpecsé-
telte a pályaválasztás előtt álló ifjú hölgy életét és születésnapján sike-
resen felvételizett a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző intézet leve-
lező tagozatára. Három csodálatos év vette kezdetét. olyan időszak
volt ez, amely alatt életre szóló barátságok köttettek. Kialakult egy
kis triumvirátus, akik azután elválaszthatatlanok lettek.  Az oktatás
havonta két-három napot vett igénybe. A lányok az iskolához közeli

„Aranyhomok” szállodában szálltak meg. Barátságot kötöttek a szál-
loda egy munkatársával, aki onnantól kezdve vigyázott rájuk, bizto-
sította a szállásukat és megmutatta nekik a várost. Hónapról hónap-
ra kis szállodai szobájukban tanultak, készültek a másnapi tanításra,
és tervezgették a jövőjüket. Tanárai, gyakorlatvezetői mind elisme-
réssel szóltak arról a pedagógusi ösztönről, ami Eszter néniben rej-
lett. Hiába, a vér nem válik vízzé. pedagógusnak született és annak is
azt az ágát választotta hivatásának, amely az oktatás és a nevelés
Alfája és omegája. Óvónőként a szeretet az, amellyel leginkább hatni
lehet egy kisgyerekre. De mindez kevés lenne, ha az óvónő nem ren-
delkezne azzal a szakmai tudással, amelyet képzése és a szakmai gya-
korlata alatt tesz magáévá és nem hordozná magában az az ösztönt,
ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki igazán jó pedagógussá vál-
jon. Enyingről indult, mint képesítés nélküli óvónő. Ezt követően
Fűzfőgyártelepen helyezkedett el, egy kis kitérővel veszprémben is
dolgozott, amíg Gyártelepen megnyílt az új óvoda. pár hónap után
visszatért Fűzfőre, majd felkérték a tobruki óvoda vezetésére. Egy
hónap leforgása alatt kellett az intézményt felszerelnie technikai esz-
közökkel, ágyneműkkel, evőeszközökkel, játékokkal. Ennyi idő alatt
teremtett kapcsolatot a tobruki családokkal, és választotta ki munka-
társait. Eszter néni családja és barátiköre, valamint az újdonsült óvo-
dások szülei takarították ki az épületet, hogy 1983. szeptember 1-én
nyitott kapukkal várhassa a kicsiket. Ősszel aztán tipegő lábacskák
sokasága vette birtokba a szeretet, a vidámság és a játékok birodalmát.
42 fővel, két csoporttal indult útjának az a történet, amely még ma is
tart. Az elmúlt lassan 40 évben megannyi gyermek lépte már át az
óvoda küszöbét és tér vissza saját gyermekével.
Kérdésemre,- „Ha visszarepülhetne az időben, a mostani tudás,
tapasztalat birtokában, milyen tanáccsal látná el a pályakezdő Eszter
nénit?”- azt a választ kaptam, hogy semmit sem csinálna másként.
nagyon szeretett óvónő lenni, és ha nem erre a pályára ment volna,
akkor virágkertész lett volna. A kettő rokonszakma, mert mind a két
esetben gondozni és nevelni kell egy útnak induló kis életet. Ezen a
pályán fontos a rátermettség, a következetesség, az empátia és a szü-
lőkkel való kapcsolattartás, de a legfontosabb a gyerekek iránti szere-
tet. Eszter néni ma kapja vissza, amit óvodásainak magából adott.
nincs az az egykori gyerkőc, aki felnőttként ne köszönne már messzi-
ről és ne örülne szívből a találkozásnak. Ez a legnagyobb elismerés és
öröm, ez a jutalom az évekért, a nevelésért, az odafigyelésért és a sze-
retetért. Ennél többet nem kívánhat egy óvónő.
Magam és megannyi egykori óvodása nevében köszönöm a szeretetet
és a gondoskodást, amit kaptunk! Köszönjük a biztos alapot, amely-
lyel útnak indulhattunk. Az Arany diplomához szívből gratulálunk!
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Pedagógusnak születni kell

Fotó: Árvai László

jó meleg időjárás mindíg vonzotta őket, imre 84 éves koráig aktívan
windsurfingezett, érdeklődik a kitesurfing iránt, de ezt a sportot most
már inkább ráhagyja a fiatal generációkra. Az ottani spanyolok még
mindig úgy emlékeznek rá, mint az egyik leggyorsabb windsurfelő.
A Balatonfűzfői Hírlap következő számában Kucserka Márai olimpi-

kont mutatom be. Mária első sportolói bemutatkozására a Holényi csa-
lád minden tagja jól emlékszik, amikor gyerekkorában Balatonfűzfőn
kislabdával átdobta a „T1-es” épület melletti teniszpályát. 
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hét harcművészeti ágban ért el mester
fokozatot kardos sándor, szabadidejében
akupunktúraatlaszt tanulmányoz, mind-
emellett pedig egy hazánkban kevésbé
ismert harcművészeti ág megyénkben törté-
nő meghonosítására adta a fejét. a beszélge-
tés még a járvány kitörése előtt volt. 
Sándor immáron több mint harminc éve
elkötelezett tanulója és tanítója különböző
harcművészeti stílusoknak. pályafutásáról,
küzdősportokról, életszemléletéről és jövő-
beli terveiről kérdeztük. - Meglehetősen
messzire kell ehhez visszanyúlnom. 1972-ben,
amikor megszülettem, az orvosok közölték a
szüleimmel, hogy túl nagy bizalmat ne fektes-
senek abba, hogy hosszú életem lesz. Törött
kulcscsontokkal, hét éves kornak meg felelő
szívmérettel születtem, amely minden más
belső szervemre kihatással volt. Eltelt egy,
aztán még több év, én pedig a kezeléseket köve-
tően folyton ellent mondtam az orvosi jósla-
toknak. A szüleim aztán úgy döntöttek, hogy
sportiskolába iratnak, hátha utoléri magát a
szervezetem, melynek végül az lett az eredmé-
nye, hogy a rendszeres sport tagozatos általános

iskolai edzés mellett heti hét délutánon további
edzéseket teljesítettem, innen pedig egyenes út
vezetett oda, hogy tizennégy éves koromban
először tegyem be a lábam egy dojoba (az edző-
terem elnevezése a japán harcművészetekben
szerk.). Ez azóta is szerves része az életemnek –
kezdi a beszélgetést Sándor, aki a nyolcvanas
évek végén shotokan karatéval, judoval fog-
lalkozott, ezek után volt szerencséje közel
huszonöt évet Weisz János és Ritteródesz
Adrián mesterek mellett tölteni az aikido
világában, tanuló és tanítóként egyaránt. Az
elmúlt esztendőkben Gott Zoltán Shihan
vezetésével a Koryu Karate Jutsu valamint
Hanshi Szénási Zsolt és Tóth Tihamér
Mester iránymutatásával a Kyusho Jitsu rend-
szerekkel is sikerült megismerkednie.
Sokan bizonyára ismernek különböző harc-
művészeti ágazatokat, így az általa is említett
harcművészeti típusokat, akár a ju-jitsu-t
vagy a krav magát. A Koryu Karate Jutsu
viszont egy olyan stílus, amely talán keveseb-
beknek cseng ismerősen. - A Koryu jelentése
„ősi út”, amely tulajdonképpen a karate alap-
jaihoz és ősi harci rendszereihez, pontosabban
egy úgynevezett okinavai (sziget Japán legdé-
lebbi, okinavai prefektúrájában) őshöz nyúl
vissza. Csak érdekességképpen itt él a legtöbb,
száz év feletti ember a világon. Hatalmas meg-
tiszteltetés volt a közelmúltban itt köszönteni
ennek az ágnak a legmagasabb szintű képvise-
lőit és a stílus alapító mesterét Hubert Laenen
Hanshit egy nemzetközi rendezvényen.
Ilyenkor mindenkitől lehet egy kicsit tanulni.
Mi azt szoktuk mondani, hogy ez egy baráti
társaság és mindenki örömmel osztja meg a
tudását és tapasztalatait. Semmi sem a rivali-
záláson alapul, hanem azon, hogy együtt
haladjunk az úton. Mindez aztán egy olyan
tudásspirálhoz és filozófiához vezet, amely

nagyon messzire vihet embereket, gondolato-
kat és perspektívákat. Véleményem szerint ezt
a szemléletet és világlátást érdemes odaadni a
gyerekeinknek és a tanítványainknak, hiszen
mindnyájan ugyanarra tartunk, csak épp előt-
tük járva ezt az utat - folytatja Sándor. Heti
rendszerességgel biztosítanak lehetőséget az
Öveges iskolában az edzésre azoknak, akik
érdeklődést mutatnak a Koryu karate jutsu
irányába. - Továbbá azt is sűrűn elmondom a
tanítványaimnak, hogy mindig az a leg jobb
verekedés, amelyikből kimaradsz.
Egyszerűnek tűnő dolgok ezek, de egyre
nagyobb igény mutatkozhat rá napjainkban,
amikor az emberek többségének a legnagyobb
testmozgást a telefon két ujjas használata
jelenti. Ezen felül természetesen oktatunk bot-
technikákat, puszta kezes és fegyveres, vala-
mint földharc technikákat is, lefedve az önvé-
delem szinte teljes tárházát, általában 8-12
fős csoportokban – avat be a részletekbe
Sándor, aki nagyon büszke arra, hogy tavaly
nyáron került sor az első olyan Koryu Karate
Jutsu nemzetközi táborra Balatonfűzfőn,
amely nagyon nagy sikereket hozott.
Ellátogatott hozzájuk a stílus alapító mestere,
Hubert laenen Hanshi is. Több külföldi klub
képviselője mellett hazánk tizennégy klubjá-
nak karatékái vettek részt, és örömmel mond-
ja, hogy egy igen nívós rendezvényt tudtak
lebonyolítani. Szeretnék az idei éven is megis-
mételni ezt a sikert, a júniusi és augusztusi
tatai táboraikban. -Az érdeklődők hétfőnként a
VSZC Öveges József Szakgim náziumban
vehetnek részt edzéseinken. Szeretettel várjuk
régi és új tanítványainkat, információkat pedig
a facebook oldalunkon találhatnak, ahol min-
den felmerülő kérdésre örömmel válaszolunk –
zárja szavait Kardos Sándor. 

SZEnDi pÉTER

„Koryu Karate Jutsu és Kyusho Jitsu”… avagy visszatérés a gyökerekhez.

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés,
vírusirtás, helyszínre történő

kiszállással. 
(06-30/262-2103)

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

a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544

Nyitva tartás: H–Sz: 8.00–17.00
V: 8.00–13.00
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A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta 
a 2020. májusi lapzártától a 2020. júniusi lapzártáig:

Szeretettel köszöntjük városunk újszülöttjeit, Bostai nimródot, aki április 9-én született, édesanyja neve: Bostainé varga Regina.
Továbbá vámos imre Dominikot, aki április 29-én született, édesanyja neve: vámos-Kékesi viktória.  

(A gyerekek fotói az előző számunkban lapzárta miatt nem jelentek meg)

püspöki-varga Hunor május 2-án született, édesanyja neve: püspökiné varga Renáta. File viktória május 10-én született, édesanyja
neve: Kovács Boglárka. Auer Zsombor május 21-én született, édesanyja neve: Auerné Rompos Anett.

Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

***
Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt hat balatonfűzfői lakosoktól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Püspöki Hunor Bostai Nimród Auer Zsombor Vámos Imre Dominik

figyeljünk a gyalogosokra! – a balesetek megelőzése 
közös érdek!

Az oRFK-országos Balesetmegelőzési Bizottsága 2020. május 12-e
és 14-e között Zebra terv elnevezéssel baleset-megelőzési kampányt
hirdetett. Az akció célja, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztve-
vőire, a gyalogosokra hívja fel a figyelmet. Az őket ért közlekedési
balesetek szinte minden esetben személyi sérüléssel járnak, és igen
gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetelűek.
Annak érdekében, hogy ne váljanak közlekedési baleset sérültjeivé,
áldozatává, mind maguk a gyalogosok, mind a járművezetők rendkí-
vül sokat tehetnek.

kérjük a gyalogosokat:

A számukra kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, fokozott óvatossággal és
körültekintéssel haladjanak át!
Minden esetben győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget megad-
ják-e számukra, biztonságosan át tudnak-e menni az úton!
legyenek mindig kiszámíthatóak! Soha ne tegyenek hirtelen moz-
dulatokat (például irányváltást), amennyiben az úttest közvetlen
közelében gyalogolnak!
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a sötét ruházat nehezen ész-
lelhető. lehetőség szerint ilyenkor viseljenek élénk színű, jól látható ruha-
darabokat vagy tegyenek táskájukra láthatóságot elősegítő eszközöket!
Ha az úttesten gyalogolnak, akkor vannak a legnagyobb biztonság-
ban, ha a bal oldalon, a menetiránnyal szemben közlekednek (lakott

területen kívül ez kötelező, lakott területen belül pedig ajánlott).
olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbségük, csak
akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy áthaladásuk-
kal a járműforgalmat nem zavarják!

felhívjuk a járművezetők figyelmét:

Haladásuk során kellő körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-
átkelőhelyeket!
Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművekkel a gyalogosok részére
elsőbbséget kell adni!
Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogos-átke-
lőhely hiányában is - elsőbbséget kell adni a gyalogosnak!
Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének
csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a vezetője az
elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni!
próbáljanak szemkontaktust felvenni az úttesten átkelni szándékozó
gyalogossal  annak érdekében, hogy ne alakuljon ki balesetveszélyes
helyzet!

kérjük a közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy figyeljenek
egymásra és maradéktalanul tartsák be a kresz szabályait!

Balesetmentes közlekedést kíván a Balatonalmádi 
Balesetmegelőzési Bizottság!

… hogy mindenki hazaérjen!  
forrás: police.hu, Mrfk veszprém

Figyeljünk a gyalogosokra! – A balesetek megelőzése közös érdek!
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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) 

JÚNIUS - SZENT IVÁN HAVA

„Júniusi derű: bőség, 
júniusi sár: szükség.”

„Júniusi sár koldusbotot 
nyomhat a gazda kezébe.”

Június 8. (Medárd)
Ha Medárdkor esik,
Negyven napig esik.

Június 10. (Margit)
Margit-napi esőcseppek,

Negyven napig elperegnek.

Június 24. János (Iván)
János-napi zivatar,

Negyven napig elkavar.

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

Aegon Magyarország 
Biztosító Zrt.

Ma tegyünk a holnapért!
Balatonalmádi, Baross Gábor út 12/A 

06-88-875-611
NYITVA TARTÁS:

H-P: 8:00-15:00 Sze: 8:00-17:00
Felezze meg kötelező 
biztosításának díját!

50% kedvezmény!
Részletekért keresse tanácsadón-

kat! Előzetes időpont egyeztetés 
lehetséges: Bugovics Tímea: 

06-70-622-2161

22. oldal 2020. június



Fotók: Árvai László

2020. június 23. oldal

Pünkösdi szentmise

Pünkösdi istentisztelet
Fotók: Árvai László



Fotók: Varga teréz

Balatonfűzfő szépségei minden évszakban


