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Fekti Vera kiállítása

Utcazene Fesztivál

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa és Szekeres Péter
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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2017. augusztus 10-től 2017. szeptember 15-ig

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

Augusztus 11. 18 óra Romkerti Zenés esték
– Fellép: a Recercarce Régizenei Műhely
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plébánia -
templom kertje
(Balatonfűzfő, Jókai u. 43.)
Rossz idő esetén a templomban.
A program díjtalan!

Augusztus 12. 19.30 órától Fűzfő Éjszakai
Körtúra
– a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében
Regisztráció, indulás, érkezés: Fűzfőfürdő,
Közösségi Ház
(Részletes programot lásd a 20. oldalon!)

Augusztus 14. 16 óra Kártya klub

Augusztus 17. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett

Augusztus 18. 17 óra Hímző Műhely
– kiállítás megnyitó

Augusztus 20. Ünnepi rendezvények
– 10 óra Ünnepi szentmise a Jézus Szíve
plébániatemplomban
– 11 óra Ünnepi megemlékezés és városi
kitüntetések átadása
– Ünnepi beszédet mond dr. Kontrát Károly,
a Belügyminisztérium politikai államtitkára,
országgyűlési képviselő
– Az ünnepi műsorban fellépnek Kőrösi
Csaba, Kusnyér Anna, Zsigmond Lala szín-
művészek
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
(Rossz idő esetén: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház)
18 órától Tűzijáték kísérő rendezvényekkel
a Fövenystrandon

– 18 óra Máté Péter emlékműsor a Black -
jack Duó fellépésével
– 19 óra Soul and Emotion koncert –
a III. balatonfűzfői Utcazene Fesztivál 2017.
I. he lyezettje fellépésével
20–23 óra The Thomastic együttes kon-
certje
22 óra Ünnepi tűzijáték

Augusztus 28. 16 óra Kártyaklub

Augusztus 28. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyug-
díjasklub
– klubfoglalkozás

Szeptemberi előzetes

Szeptember 1. 17 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 2. 15 óra XIX. Szüreti felvonu-
lás és bál
– a Csebszalto nyugdíjasklub szervezésében
Helyszín: Tobruk utcái és az óvoda udvara

Szeptember 4. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 4. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér kis
épület

Szeptember 5. 16 óra Balaton nyugdíjas-
klub

– klubdélután – szüreti rendezvény megbe-
szélése, szervezése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 6. 13.30 óra Hímző Műhely 
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 9. 9 óra Babakocsis túra, nem-
csak babakocsival
– a VÁCISZ, a Bf-i Horgász Egyesület,
a Bf-i Polgárőr Egyesület szervezésében
Találkozás: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház és
Turista Bázispont
Helyszín: Horgásztanya

Szeptember 9. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér kis
épület

Szeptember 11. 16 óra Kártya klub

Szeptember 13. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 14. 15 óra Bozay emléknap
– megemlékezés a zeneszerző szülőházánál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Bartók Béla u. 25.

Szeptember 15. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– új tagok bemutatkozása

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn -
tartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.

Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Kázár Mátét, Boros Blankát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 8 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. júniusi lapzártától a 2017. júliusi lapzártáig:
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A teraszon hallgatom az esti hangokat, zajo-
kat. Az első a tücskök ciripelése. Nem fárad-
va, hol erősebben, hol halkabban zenélnek.
A távolból morog az ég alja, néhány villámlás
is színezi az eget. Az egyik szomszédban a
kései hazautazás sürgés-forgása, a távolabbi
szomszéd kutyái egymás ugatásába vágva
talán a gazdit hiányolják. A közeli telken
jókedvű fiatalok néhány hangszeren játszva
szórakoztatják magukat, nevetésük mesz-
szebbre is elér. A távolból egy zenekar játszik
hol erősebb, hol gyengébb hangerővel, a szá-
mok végén hallható gyér taps kisebb koncer-
tet sejtet. Nagy robajjal elment egy gyorsvo-
nat, szirénázva siet a dolgára talán egy
baleset hez a tűzoltó, vagy valakit visz a men -
tő. Átszűrődik valahonnan a tv adás zaja,
miközben dörgés után az eső elkezd esni,
a szél erősödik.  Nyár van. Ez egy Balaton-
parti kisváros korántsem maximális fordulat-
számon pörgő nyáresti zaja. 

Reggel hatalmas robajjal beindította az egyik
szomszéd a fűnyíróját és dolgozni kezdett.
Kértem, hogy vasárnap ne használjon zajkel-
tő eszközöket, mert a rendeletünk ezt tiltja.
Elnézést kért, de nem tudta, hogy csendren-
deletünk tiltja ezt. Emberi hangra emberi
reakció.  

Nyár van, és sokkal többen lakjuk a várost,
mint a többi hónapban. A városfejlesztési
stratégia készítése során sokan kitöltötték a
kérdőívet.  Talán nem is volt olyan válaszadó,
aki nem támogatta az idegenforgalom
fejlesz tését, több, különböző korosztálynak
szóló, vendégcsalogató programokkal. Sze -
ren  csére egyre többen érkeznek a különböző
fesztiválokra, megtöltve a szállásokat, ven -
dég látóhelyeket.  Eddig a három fesztiválból
kettő lezajlott, melyeken a látogatók száma a
település összlakosságának a kétszeresét meg-

haladta.  Jelenlétük, mozgásuk, szórakozásuk
a megszokott élettől eltérő.  A strandjainkon
a látogatók száma meghaladja a százezret, a
bob pálya, a kalandpark, az uszoda is több
százezer embert fogad, és elsősorban nyáron.
Ekkora tömeg megjelenése mindenkitől
több toleranciát igényel. 

A szelektív hulladékgyűjtők bevonásra ke -
rül tek, csak Fűzfőgyártelepen maradnak
meg, mert máshol a működtetésükre elnyert
pályázat fenntartási ideje lejárt, és a szolgál-
tató tovább ezeket nem üzemelteti. Az itt
élők sajnos a szelektív szigeteket illegális sze-
métlerakóknak gondolják. Többször rendel-
tük be hétvégére a dolgozókat az illegálisan
lerakott kommunális szemetek, építési tör-
melékek eltakarítására. Sajnos másnapra
újból rendetlenség fogadta a korán kelőket.
A volt Garzon ABC előtti ruhagyűjtő mel-
lett rengeteg használhatatlan ruha, cipő van,
mert már a tárolóba nem fért bele. A szelek-
tív gyűjtők mögött egymásra rakott gipsz-
karton darabok, és egyébépítési törmelék
éktelenkedett. A Fűzfő téri tárolók helyzete
szintén kritikán aluli. 

A Béke téri parkolóban a szombati rendrakás
után vasárnap reggel mintha mi sem történt
volna, megint telepakolták a lakók zsákok-
kal, összekötegelt papírokkal. Azzal, hogy
a közösség pénzén éves szinten több millió-
ért eltakarítjuk a szemetet, azt üzenjük a sze -
me  telőknek, hogy nyugodtan fizess leg -
kisebb űrmértékű szemetes edényt, majd a
fe leslegedet a közösség elviszi. Emlékszem, az
edények igényfelmérésekor sokan jelezték,
hogy alig keletkezik náluk hulladék, ezért a
lehető legkisebb edényzetet választották. 

A házhoz menő szelektív gyűjtést a családi
házas beépítésű településrészeken vezeti be a

szolgáltató, mert a tömbházaknál nincsen
elég hely a lakásonkénti edényzetre.
Fűzfőgyártelep kivételével a hulladékszigete-
ken csak az üveggyűjtés marad meg, a többi
megszűnik. Amennyiben nem alakul ki a
szelektív gyűjtésnek a kívánt kultúrája, akkor
közegészségügyi okok miatt kezdeményezni
fogom azok bevonását. Remélem, hogy min-
denkinek eljut a tudatáig, hogy ha egy
edényzet tele van, akkor nem mellé teszem,
mert onnan elhordja a szél, megbontják az
állatok.  Sokan a kamerák kihelyezésében
lát ják a megoldást. A bekért árajánlatok
közül a Béke téri csak hétszázezerbe kerülne,
és ezzel csak onnan szorítanánk ki a szemete-
lőket, de akkor máshol jelennének meg a
nemkívánatos csomagok.

Az előrejelzések rendkívüli meleget prog-
nosztizálnak. Kérek mindenkit, hogy foko-
zottan ügyeljen a folyadékbevitelre, a gyere-
kekre. Hosszabb útra ne induljanak megfele-
lő mennyiségű folyadék nélkül. Az előre jel-
zett adatok szerint a negyven fokot is jócs-
kán túllépheti a higanyszál.

Folyik a vizsgálat a kellemetlen szaghatás
ügyében. A független igazságügyi szakértői
vélemény elkészülte után tájékoztatni fogom
a lakosságot annak megállapításairól. Azzal
segítsék a munkájukat, hogy a tapasztalatai-
kat, észleléseiket megosztják a honlapunkon
szereplő munkatársainkkal.

A nyár hátralévő részére mindenkinek kívá-
nok hasznos, kellemes időtöltést, tartalmas
kikapcsolódást.

A legközelebbi KT-KÁVÉ 2017. augusztus
17. Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A nyolcvanharmadik hónap a városházán

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017.
április 19-én pályázatot nyújtott be a Város -
háza tetőzetének felújítására, amelynek
eredményeként 26 011 632 Ft összegű visz-
sza nem térítendő támogatást nyert
a Belügy   minisztérium „Önkormányzati
feladat ellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása 2017.” című pályázatán. A projekt
összköltsége 38 252 400 Ft, az önkormány-

zat által biztosított saját forrás összege
12 240 768 Ft.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbe-
szerzési eljárás megindításához szükséges a
tender terv elkészítése. Amennyiben a köz-
beszerzési eljárás eredményesen zárul és az
önkormányzat megköti a kivitelezési szerző-
dést a nyertes ajánlattevővel, megkezdődhet-

nek a kivitelezési munkálatok. A beruházás
tervezett műszaki átadás-átvételének idő-
pontja 2018. április 30.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017.
április 18-án a Balatonfűzfői Közös Önkor-
mányzati Hivatal (Városháza) épülete tető-
zetének felújításáról döntött. Tárgyi ingatlan
a közös önkormányzat székhely hivatala és a

Nyertes pályázat a Városháza tetőzetének felújítására
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8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alat-
ti, 1495/133 hrsz.-ú ingatlanon található.
Az épület helyi védelem alatt áll. A 2010.
évben az épület északnyugati részében az ön -
kormányzat Okmányirodát alakított ki
és meg valósult az épület teljes körű fizikai
és infokommunikációs akadálymentesítése.
Az épület részben jelenleg Kormányablak
működik.
Jelen beruházás szervesen kapcsolódik a
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében benyújtott pro-
jekthez, a Városháza épületenergetikai kor-
szerűsítéséhez (hőszigetelés, nyílászárócse-
re), amelyre az önkormányzat több mint 100
millió Ft támogatást nyert. A tető felújítása
ebben a pályázatban nem volt támogatható,
ezért is indult az önkormányzat a Belügy -
minisztérium által kiírt pályázaton, hiszen
ennek köszönhetően hazai támogatásból

korszerűsíthető az épület tetőzete és így az
épület teljes egészében megújulhat. A pro-
jekt megvalósítása azért is sürgős feladat,
mert az 1920-as években épült, közel 100
éves épület tetejéről hullik a pala és a pár-
kány, mára nagyon leromlott, rossz állapotú-
vá vált, balesetveszélyes (hatóság által nem
igazoltan). Az épület rendeltetésszerű és biz-
tonságos használata, valamint a fenntartási
költségek csökkentése érdekében a felújítás
elodázhatatlan. A projekt során megvalósul a
tető azbesztmentesítése, felújítása, úgymint
a héjazat, a fedélszék, az eresz-párkány, támo-
gatva tartószerkezeti ellenőrzéssel. Felül -
vizsgálatra kerül a villámvédelmi levezető
rendszer is. Az energetikai korszerűsítés
kiterjed a zárófödém hőszigetelésére, vala-
mint megújuló energiaforrás, napenergia
hasznosítására 15 kW nominális teljesítmé-
nyű napelemes rendszer kiépítésével.

Az energiatakarékos, korszerű technológiák
alkalmazásával és a betervezett anyaghaszná-
lattal az üzemeltetési költségek jelentékeny
csökkenésével számol az önkormányzat.

További információ a www.balatonfuzfo.hu
Önkormányzat/Projektek oldalon.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötelező összevezeté-
ses védőoltást Balatonfűzfőn az alábbi időpontokban tartjuk:

FŰZFŐFÜRDŐ: 2017. szeptember 7-én (csütörtökön) 13.00–16.00 óra
között, valamint 2017. szeptember 14-én (csütörtökön) 13.00–15.30 óra között.
Az oltás helye: Közösségi Háznál, a volt kertmozi területén ( József Attila u. 12.).
TOBRUK: 2017. szeptember 7-én (csütörtökön) 16.30–18.00 óra között.
Az oltás helye: a strandi főbejáratnál.
FŰZFŐGYÁRTELEP: 2017. szeptember 14-én (csütörtökön) 16.00–17.00 óra között.
Az oltás helye: a Szállás utca 8. előtti téren.

Beoltandó minden mikrochippel ellátott, 3 hónaposnál idősebb, 1 éven belül
nem oltott eb. Az oltás összege: 3200 Ft/eb. 

DR. KÉGL TAMÁS

Hirdetmény eboltásról

Tájékoztatom Önöket, hogy szaghatásra
vonatkozó értesítéseiket sms-ben tehetik
meg a következőképpen:

Az sms a Balatonfűzfői Közös Önkormány-
zati Hivatal közterület-felügyelői alábbi tele-
fonszámaira küldendő:
– Szekeres Péter +36-20/944-9831, vagy
– Ticz Antal Attila +36-20/924-2789.

Az sms tartalma:
– a bűz érzékelésének helyszíne (település,

utca házszám, vagy ha ez nem értelmezhe-
tő, akkor helyrajzi szám),

– a bűz érzékelésének kezdő időpontja (nap,
óra, perc),

– a bűz jellegének rövid 2-3 szavas leírása,
– ha megállapítható, akkor a szél iránya

(honnan fúj).

Minta szöveg:
,,Balatonfűzfő, Nike krt. 1., kedd 9 óra 10
perctől, fojtó füstszag, É-ról.”

Segítő együttműködésüket köszönöm.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Tisztelt Balatonfűzfői Lakosok!
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Tisztázzuk a szemetet!
Vádemelési javaslattal zárult a Balatonalmádi
Rendőrkapitányságon a vizsgálat egy férfi
ellen, aki Csajágon egy autóból hangszóróval
hirdette, hogy kiselejtezett háztartási gépe-
ket, bármilyen fém hulladékot vásárol.
Amikor a rendőrök igazoltatták és elszámol-
tatták, honnan származnak az utánfutón
lévő készülékek, hűtőszekrény, mosógép,
mikrohullámú sütő, bemutatott egy OKJ-s
bizonyítványt, amely veszélyes hulladék
begyűjtésére, szállítására, kezelésére jogosítja
fel. Erről a bizonyítványról később kiderült,
hogy ilyen nem is létezik, így ellene hamis
közokirat felhasználása miatt is indult eljá-
rás. A lényeg, hogy nem volt engedélye a
veszélyes hulladéknak minősülő, kidobásra
szánt háztartási készülékek begyűjtésére.
Akkor tisztázzunk néhány dolgot a „sze-
métről”! A háztartásokban keletkező hulla-
dék sokféle lehet. A klasszikus, ételkészítés-
kor keletkező, szerves eredetű szemetet
sokan komposztálóban újra hasznosítják.
Már egyre több helyen találhatók a háztartá-

si hulladék szelektív gyűjtésére szolgáló
kukák, „szigetek”, ahol a műanyag
(pl. összetaposott flakon), papír és üveg hul-
ladékot külön-külön lehet elhelyezni. De mi
van a nagyobb elektromos eszközökkel, ház-
tartási készülékekkel, elektronikai cikkekkel,
veszélyes anyagokkal, autógumival, vegysze-
rekkel, építési törmelékkel stb.… ?
Ugye, Önök is láttak már útmentén, erdő-
szélen kiszórt ilyen hulladékot? És nyilván
mindnyájan tudják, hogy ezt nem szabadna
megtenni, mert ilyenkor még a környezet
károsítása is a büntetést érdemlő szemetelő
rovására írható a hulladék, főleg a veszélyes
hulladék szabálytalan kezelése mellett. 
A legtöbb településen szerveznek lomta-
lanítási akciókat. Ilyenkor lehet megszaba-
dulni a számunkra felesleges dolgoktól. A ki -
helyezés pillanatától a közterület tulajdonosá-
nak birtokába kerülnek ezek a bútorok, eszkö -
zök, gépek, egyéb anyagok. Ilyenkor fel is hív-
ják a lakosság figyelmét, hogy mit és hogyan
lehet kitenni. A kidobott hulladék elszállítá-

sára csak az önkormányzat által hivatalosan
megbízott személynek, vállalkozásnak van
joga. Vagyis a „lomizás” tilos! Különösen, ha
veszélyes hulladékról van szó! Nem háztartási
jellegű hulladékot még speciális gyűjtő helye-
ken lehet elhelyezni, amelyeket hulladékud-
varnak szoktak nevezni. A hulladékkezelésről
szóló jogszabályok szerint még a saját ker-
tünkbe kidobott pl. hűtőt is el kell szállítani
egy éven belül!
A tiszta környezetére igényes ember jó érzé-
sét bántja, ha a szabadvizek tetején úszó, ter-
mészetben eldugott szeméttel találkozik.
Felelőtlen, igénytelen, értelmetlenül rongáló
emberek állnak az ilyen szemetelés mögött. 

Az oktatási intézmények tananyagában ki -
emelt szerepet kap a környezet védelme. Mi fel-
nőttek, ne szégyelljünk tanulni gyermekeink-
től!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Vakáció! Baj nélkül…
Vége a tanévnek, megkezdődött a nyári szü-
net. A gyermekek kikerültek a biztonságot
adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig
gyakran nehézséget okoz elhelyezésük, állan-
dó felügyeletük megoldása.
Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy fel-
készítsük a gyer mekeket az őket érintő veszé-
lyekre, amelyek közül az áldozattá válás
megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók
a következők: 

• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne
tartsák jól látható helyen, ne adják oda ide-
geneknek. 

• Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják
őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig ma -
guk mellett tartják. 

• Idegenekben – még ha kedvesek is – ne
bízzanak meg, velük ne menjenek sehová,
még útbaigazítás céljából sem. 

• A késő esti órákban lehetőség szerint ne
induljanak egyedül haza, hanem egymást
védve-kísérve. 

• Ha támadás éri őket, ne az értékeiket,
hanem testi épségüket védjék. 

• Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat
(107, 112), illetve tanulják meg szüleik
telefonszámát is. 

• Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szere-
ket, italokat, kábítószereket, tudatmódosí-
tó anyagokat, mert a hatásuk kiszámítha-
tatlan, és könnyebben válhatnak bűncse-
lekmény áldozatává vagy elkövetőjévé.

• A szülők tudjanak arról, hová készülnek,
kivel töltik idejüket, ismerjék barátaik
nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tud-
ják mikorra várhatók haza.

• Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra
hasznos elfoglaltságot! Táborokat, foglalko-
zásokat, otthoni tevékenységet, a csalá  d ért,
lakóhelyi közösségért elvégzendő felada -
tokat.

A nyári hónapokban, a tanítási szünet idő-
szakában jelentősen megnövekszik a gyer-
mekek veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás
igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb bal-
esetekre egyaránt. A tanítás befejezését köve-
tően a gyermekek felszabadultabbá, óvatla-
nabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok szabad-
idővel rendelkeznek, így gyakrabban jelen-
nek meg a közterületeken, a parkokban, ját-
szótereken és az utak mentén, felügyeletük
nincs mindig megoldva.
A közúti baleseti statisztikai adatok egyértel-
műen alátámasztják, hogy a legtöbb gyer-
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mekbaleset a nyári hónapokban történik és
a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb.
Körükben a 10–14 éves korosztály tagjai a
legveszélyeztetettebbek. A személysérüléses
közúti közlekedési balesetek egyharmada
nyáron éri a gyerekeket, akik sérüléseiket
ilyenkor leggyakrabban gépjármű utasaként
szerzik. A nyári szünidőben gyakoribbak a
kerékpáros balesetek is, az érintett gyermek-
ek 40%-a ebben az időszakban sérül meg,
magányos (mint elesések, útról való letéré-
sek) vagy ütközés általi balesetekben.

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt
felelőssége, hogy a nyári időszakban külö nö -

sen ügyeljenek a gyermekekre, akár az úton
vagy annak közelében, akár gyalogosan,
akár kerékpárral közkelednek. Számítsanak
arra, hogy a gyermekek közlekedése ki -
számíthatatlan, sokszor nincs veszély érzetük
és gyakran kalandot keresnek.

Az internet használat veszélyeiről már beszél-
tünk ebben az évben. Ezzel kapcsolatban az
ORFK indított egy kampányt, és havonta egy-
egy témát feldolgozva, új információkat, meg-
előzési tanácsokat tesz közzé a honlapján:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/
bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-
biztonsagos-internethasznalatert

Az interneten való áldozattá válás megelőzé-
sének módja, hogy a szülők beszélgessenek a
gyermekekkel a világhálón látottakról,
hallottak ról, időnként kérjék meg őket,
mutassák meg a közösségi portálokon hasz-
nált profiloldalukat, és lehetőségeik szerint
szabjanak ésszerű határokat a világhálón töl-
tött időnek.

Rendkívüli esemény mentes vakációt kívánok
minden családnak!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Augusztus 20-i nemzeti ünnep
Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos álla-
mi ünnepe az állam  alapítás és az államalapító Szent István király
emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik, Ma -
gyar ország fővédőszentjének tiszteletére tartott főünnepe.
A magyar történelmben az államalapító király 1083. augusztus
20-i szentté avatásától szerepet játszik Szent István emlékezete,
amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. Az Árpád-
korban az uralkodó dinasztia legitimációját szolgálta az István-
kultusz, melyet a később hozzákapcsolódó Szűz Mária-tisztelet
egyházi jellegűvé változtatott. 1686-ban XI. Ince pápa Buda visz-
szafoglalása alkalmából elrendelte, hogy a katolikus világ évente
emlékezzen meg Szent Istvánról. 1771-ben Mária Terézia országos
ünneppé minősítette Szent István napját, és Budára hozatta
a Szent Jobbot, ezzel fejezve ki, hogy a Habsburgok legitim
magyar uralkodók. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
leverése utáni Bach-korszakban nem engedélyezték a független
magyar államot jelképező első király ünneplését, de 1891-ben
Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át. A két
világháború között újra a nemzeti érzelmek kerültek előtérbe, így
az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe iktatta Szent
István emlékét és a nemzeti ünnepet. A kommunista hatalom ezt

nem törölte el, hanem 1950-től a népköztársaság, illetve az alkot-
mány ünnepének nevezte. A rendszerváltás után, 1991-ben az
Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül ki emelve állami ünneppé
nyilvánította.
A hivatalos ünneplés Budapesten, a Kossuth téren Magyarország
lobogójának felvonásával és a tisztavatással kezdődik. Budán
rende zik meg a mesterségek ünnepét, és ott mutatják be Ma gyar -
ország tortáját. Bár délután a Szent István-bazilika körüli Szent
Jobb-körmeneten részt vesznek a közjogi méltóságok is, az esemé-
nyen elsősorban a hívők tisztelegnek Magyar ország fővédőszent-
je előtt. Az ünnepnapot az esti tűzijáték zárja.
Ezen az ünnepen adományozzák a legtöbb állami kitüntetést,
köztük a Magyar Szent István-rendet. Magyarország legrango-
sabb elismerését elsőnek Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai
bajnok és Lámfalussy Sándor magyar jegybankár, „az euró atyja”
vehette át 2013-ban.
1083-ban Szent László király augusztus 20-án, Nagy bol -
dogasszony ünnepe utáni első vasárnap emeltette oltárra I. István
király maradványait nyughelyén, a székesfehérvári Nagyboldog -
asszony-bazilikában (Imre herceggel, és Gellért püspökkel együtt),
ami az akkori szokások szerint a szentté avatást jelentette.
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Negyven éve történt…
,,A titkot magukkal vitték”

1977. augusztus 15-én délután 2 óra után néhány perccel hatalmas
robbanás rázta meg a nitroglicerint gyártó Dózsa 1. üzem épületét.
Így kezdődik a Napló 2007. december 15-i számának melléklete
a 30 éves évfordulóról írt megemlékező cikk Győrffy Árpád tollából.
Most 10 évvel később a 40 éves évforduló kapcsán egy elsárgult újsá-
got kaptam, hogy emlékezzünk az akkor elhunyt négy dolgozóra,
Mesteri Jánosra, Holecz Györgyre, Grúber Sándorra, Kingyel
Andrásra.
A visszaemlékezők még most is megrendült hangon idézik fel az
akkor történteket.
Szabóki Sándor, az üzem akkori vezetője beszélgetésünkkor elmond-
ta, hogy milyen borzasztó erejű volt a robbanás. A hatalmas kráter
látványa sokkolta az odaérkezőket és látták, hogy már nincs mit
tenni ük, mentek a szétszakadt vezetékeket elzárni, áramtalanítani. 
El sem tudjuk képzelni, hogy a 3,5 tonna nitroglicerin felrobbanásá-
val micsoda energia szabadult fel. A Nitrokémia akkori fotósának,
Rigó Antalnak a képeit mutatta Szabóki Sándor, a látvány még most
is borzasztó. Álljon itt egy fotó az akkor készültekből. Emlékezzünk
azokra, akik akkor ott voltak.

Az üzem 1984. szeptember 7-én indult újra, de hamarosan le is állí-
tották. 1990-ben végleg megszűnt a nitroglicerin-gyártás.
A volt kollégák a negyven éves évforduló kapcsán augusztus 15-én a
déli órákban megemlékezést tartanak a vörösberényi temetőben
Mesteri János sírjánál.
A harminc éves évfordulón készült képen balról Pék István, Szigeti
István, Szigeti Istvánné, Gyuricza László, Perger József, Kertész Károly,
Babos János, Gángó László, Tarsó Lajos, hátul lehajtott fejjel Ticz
Antal és Szabóki Sándor. A fotót Győrffy Árpád készítette.

A Napló akkori cikkének végén Szabóki Sándor ezekkel a mondatok-
kal fejezte be a történteket:
„– Akkor igazán nem is fogtuk fel, hogy mi történt, de mégis teljesen
megváltoztatta az életünket. Az ember ilyenkor rájön arra, hogy meny-
nyire apró, nevetséges problémákkal tölti sokszor a napjait. Rá kellett
jönnünk arra is, hogy nem szabad lezáratlan ügyeket, vitákat hagyni.
Hisz lehet, hogy holnap már nem lesz módunk a rendezésükre.”

BÉRES ISTVÁNNÉ

„Szívünkben örökké élsz”

2017 júliusában itt hagyott minket Gubicza Iván fűzfői pedagó-
gus, aki iskolaigazgatóként, tanárként egyaránt beírta nevét Fűzfő
történetébe. 
Iván bácsit diákként ismertem meg, nagyon kedves, együtt érző, a
munkájának elkötelezett tanár volt, mindig a gyermekek érdekeit
képviselte, mindent megtett értük.
Később kollégák lettünk, az Irinyi Iskola zenetanáraként megala-
pította és kiépítette a művészeti iskolában a szintetizátor tansza-
kot. Szervezte a fellépéseket, a próbákat, tanítványai örömmel
tanultak tőle és zenéltek vele. 

Jó volt vele együtt dolgozni, mindig segítőkész volt, bármikor szá-
míthattunk rá. Társaságban, közösségi programokon sok-sok bol-
dog pillanatot szerzett, amikor megszólaltatta harmonikáját és
közösen énekelt velünk. A vidámságot, az életörömet, a boldogsá-
got árasztotta minden szép hang és dallam, mely tőle eredt.
Most, hogy elment, nagyon fog hiányozni. Szeretettel búcsúzunk
tőle volt tanítványai, a szülők, a szomszédok, a kollégák, a fűzfői-
ek. Szívünkben mély fájdalommal, de szeretettel örökké élni fog.

HORVÁTH IRÉN
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A VÁROS FOTÓSA –
A FOTÓS VÁROSA©

Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is sza -
bad   idejü ket a fotózással, de most már elsősorban Balaton -
fűzfőre fókuszálva!

A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a ter-
mészeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló élet-
ről. Szeretnénk minden fotózni szerető embert – a városban és
a kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél változatosabb,
egyéni látásmódban örökítse meg a vissza nem térő fűzfői pilla-
natokat. 
A rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes
keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna

De vajon kié lesz a 2017-es kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) eljuttat!

• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhetőség,
húsz soros bemutatkozás!

• aki a fotóit legalább 2 MB méretben készíti
(lehet 2–6 MB-ig)!

Ha ismer olyan a fotózást kedvelő és művelő ismerőst,
szomszédot, kollégát, aki szívesen készít képeket Fűzfőről,
küldje el tíz válogatott fotóját a pályázatra és terjessze fel a
díjra! Szerezzünk örömet és meglepetést neki! A díjat ő is
megnyerheti!

Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más
hátra, minthogy a zsűri elbírálja. A díj alapítója jogot formál a
beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványá-
ban, illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel készítője
nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött képeket
más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a fotók
jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.

Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képeket és
küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt! Köszönjük
a munkájukat abban a reményben, hogy sok városlakó örül-
het majd a szebbnél szebb alkotásoknak.

Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com / 20/925-4515

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület hírei

VÁSÁROLJ FŰZFŐN ÉS NYERJ EGY TABLETET

Játékunk sikeres volt a tavalyi évben, így újból elindítottuk. 
Nyereményjátékunk lényege, hogy a fűzfői vállalkozásainknál
történt vásárlást vagy szolgáltatás igénybevételét „pecsételéssel
jutalmazzuk” és 6 pecsét összegyűjtése esetén tabletet lehet
nyerni! Keressék pecsételős lapunkat üzleteinkben, étter-
meinkben, szolgáltatóinknál, vagy turisztikai irodánkban! 

A játékban résztvevő szolgáltatók: 
Fűzfőgyártelepen: Balatoni Bob Szabadidőpark, Balaton
Paintball, Serpa Kalandpark, Bob étterem, Balaton
Csillagvizsgáló, Virág-Ajándék Üzlet, Horgász-Ajándék Bolt,
Nemzeti Dohánybolt Trafik, Falatka Büfé, Balaton Gyógy -
szertár, CELSIUS – Épületgépészeti villanyszerelési Szak -
áruház, FŰZFŐ PÉKSÉG, MINI ABC (Nonstop), Fűzfa
Vendéglő, 100 Ft-os bolt
Fűzfőfürdőn: Kék Öböl Étterem, Susogó Étterem, „Lilaház”
Festék bolt, Balaton Secreto Szabaduló szobák, Joker Kisbolt 2008
Kft., Aqua Fürdőruha-strandcikk üzlet, VIPATZO Cafe & bar
Panoráma büfé 
Tobrukban: McCayal’s büfé 
Sorsolás időpontja: augusztus 28.

ÚJ SZABADULÓ SZOBÁNK: HORROR HÁZ

A meglévő két gyermek és két felnőtt szabaduló szobánk és a
születésnapokra használható játszószobánk, egy új felnőtt
szabaduló szobával bővült, azoknak az igényeit is kielégítve,
akik szeretik a kihívásokat, a borzongást. Horror házunk több
szobából áll, amiben teljes sötétség van, és egy rémisztő
történet áll a háttérben… Várjuk az érdeklődőket!

Elérhetőségeink:
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Iroda: Balatonfűzfő, Jókai utca 21. (volt Jókai iskola)
Web oldal: www.balatonfuzfoinfo.hu
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel.: +36-20/341-5504

SZANYI SZILVIA

ELNÖK
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A Támasz Idősek Otthona idén ünnepli fennállásá-
nak 11. évfordulóját. Ez alkalomból rendezett
születésnapi ünnepségen Marton Béla,
Balatonfűzfő polgármestere és Vellai–Nemes
Nikoletta intézményvezető köszöntötte az
Otthon lakóit, dolgozóit. Beszédükben
mindketten azt hangsúlyozták ki, hogy egy
társadalom arról ismerszik meg, hogy hogyan
bánik az időseivel. Vellai–Nemes Nikoletta hoz-
zátette, hogy erről ismerszik meg egy intézmény is,
fontosnak tartja, hogy érezzék az itt lakók, hogy érdemes
tagjai az Otthon életének, és nem hagyjuk magukra őket: törődést,
odafigyelést, gondoskodást kapnak az itt dolgozóktól.
Az ünnepség vidám hangulatáért a lakói énekkar és színjátszó csoport
gondoskodott. Mindkét csapat új műsorral készült, több hétig pró-
báltak, hogy az előadáson mindenki tetszését elnyerjék. A színjátszók
két kabaréjelenettel készültek: az egyikben egy makacs páciens talál-
kozását ismerhették meg a nyugodt fogorvossal, a másikban pedig az
amúgy szelíd könyvelő tiltakozását az áthelyezése ellen, mert ugye mi
történik akkor, ha ő egyszer kinyitja a száját?! A lakók mellett öröm-
mel vállaltak szerepet dolgozóink is, akik nagyon évezték a próbákat
és előadásokat egyaránt. Igazán büszkék vagyunk minden szereplő
idősünkre, akik bőven 80 év felett sem restellnek tanulni, gyakorolni,
kiállni közönség elé, hogy szórakoztassanak másokat! Mindannyiunk
példaképei lehetnek!

Az ünnepség fénypontját a kétemeletes torta jelentet-
te, melyből minden vendégnek, lakónak, dolgozó-

nak jutott bőven!
Vacsorára kétfogásos ünnepi menüt szolgál-
tunk fel, amely Nádasi Elemér tangóharmo-
nikásnak köszönhetően nótaszó mellett
fogyasztottak el. Természetesen kívánság sze-

rint következtek egymás után a búsabb-, vidá-
mabb melódiák, volt, aki önálló éneklésre, táncra

is vállalkozott!
Júliusra ezek mellett még két nagyobb ünneplés is

„jutott”. Az elmúlt negyedév névnaposait köszöntöttük egy kis ven-
déglátással: konyhában tüsténkedni szerető időseink desszertet készí-
tettek erre az alkalomra, mi pedig a névnaposok által választott, szá-
mukra kedves nótákat, táncdalokat, verseket vagy kabaréjelenetet ját-
szottuk le. A kivetítőn megjelent régi énekesek, színészek játéka
mosolyt csalt a közönség arcára, az ismerős melódiákat együtt énekel-
ték az előadóval.
És hát nem múlhatott el hónap anélkül, hogy a születésnapjukat
ünneplőket köszöntsük: 10 lakónknak szólt az ünnepi vers és dal, a
finom csokoládétortából pedig mindenkinek jutott, aki megtisztelte
az ünnepelteket a jelenlétével.

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS

TÁMASZ hírek – Az Intézmény születésnapja
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály augusztus havi túraterve

• Augusztus 12. Fűzfő Éjszakai Körtúra (FÉK)
Regisztráció, indulás: 19.30 órától
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Szervező: Balatonfűzfőért Alapítvány – Gál Andrea
• Augusztus 19. Pécselyi elágazás– Zádorvár –Pécsely-Aszófő
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Papp Iván
• Augusztus 26. Pákozd–Ingókövek–Bodza-völgy–Angelika-forrás–
Borjú-völgy–Sukoró
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.05 óra Táv: 11 km
Túravezető: Horváth István
• Szeptember 2. Kapolcs–Királykő–Balatonhenye–Köveskál
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Papp Iván
• Szeptember 9. Bakonyjákó–Döbrönte (falunap)–Bakonyjákó
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.25 óra Táv: 12 km
Túravezető: Horváth István

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629

„Kikötő” címmel nyílt kiállítás Fekti Vera festőművész munkáiból
július 7-én a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár kiállító
termében, amit Fábián László grafikusművész tolmácsolt. 
„Fekti Vera érzékeny művész, aki olyan teret, időt és témát teremtett
művészetében, amiből töltekezik, és amelynek relikviáit gyűjti és fel-
dolgozza. Munkáit visszatérő tér, idő- és témaválasztás, valamint
komplexitás és differenciáltság jellemzi. Figurativitása és absztrakció-
ja egyaránt hiteles, képei a látás, a vizuális érzékelés és a belső megér-
zések szintjén mozognak. Eközben őrzi a képformátumot, tisztelet-
ben tartja a képsíkot, mint felületet és elsőbbséget ad a tradicionális
eszközök és technikák alkalmazásának. Fekti Vera mesél.
Mesélőkedve életörömről, életigenlésről, bőségesen áradó érzelmek-
ről és csendes, nosztalgikus, kicsit depresszív hangulatokról szól.
Gyűjti a régi képeslapokat, a Balatonalmádiról szóló könyveket, albu-
mokat és ezek formai és tartalmi jegyeit felhasználja.” (Angyal Mária
művészettörténész)

BÓNA VERONIKA

Fekti Vera kiállítása

Balatonfűzfőn idén ismét lehetőséget kaptak a helyi és környékbe-
li amatőr zenészek arra, hogy megmutathassák zenei tudásukat
nemcsak a közönségnek, de az eddigieknek megfelelően annak a
háromtagú zsűrinek is, akik szakmai szemmel követték végig a két
nap színpadi eseményeit.

A szeszélyes időjárás miatt mindkét napon a Közösségi Ház szín-
padán zajlottak az események, a nyolc bemutatkozó műsorszám
maradandó zenei élményt nyújtott a közönségnek. Felléptek
szóló énekesek és nagyzenekarok is, a zenei stílusok pedig jól elfér-
tek egymás mellett a színpadon.

Második nap végén a zsűri az alábbi rangsort állította fel: I. helyen
a Soul and Emotion, II. helyen a Presence, míg III. helyen a P.O.
Funk Unit végzett. Nagy öröm számunkra az, hogy a három
együttesből kettőben Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjának
tagjai is szerepelnek.
Akik esetleg elmulasztották az eseményt, a fesztivál első helyezett-
jeivel augusztus 20-án 19 órakor a Fövenystrand szabadtéri szín-
padán ismét találkozhatnak a nap ünnepi eseményeinek keretén
belül, amire sok szeretettel várunk mindenkit!

BÓNA VERONIKA

Utcazene harmadik alkalommal
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A hagyományoknak megfelelően idén is
megszervezte a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár „Romkerti zenés
esték” rendezvénysorozatát a Jézus Szíve plé-
bániatemplomnál, aminek alkalmával július
20-án Kövi Szabolcs fuvolista, zeneművész
adha tott koncertet. 
Kövi Szabolcs zenész, gyermekkora óta fuvo-
lázik, kezdetben komolyzenei pályán tanult,
de később, 20 évesen, az egyetemet félbe-
hagyva más útra tért.
Zeneszerzéssel kezdett foglalkozni, zenéjé-
ben a főszerepet azonban a fuvola és legköz-
vetlenebb rokon hangszerei játsszák. Munkái
során a zene finom erejét kutatja, amit ő a
megszokott extázis ellenpólusának hív.
Létezik egy olyan állapot, ami finom medi -
tatív, relaxáló hangulatú zenével viszonylag
könnyen kiváltható, a nyugalom extázisa.
A zene nyelve, az elme és a lélek olyan tarto-
mányait szólítja meg, ahol a szavaknak nincs
helye és szerepe. Az elmúlt 17 évben 15 CD
albuma, illetve 4 DVD lemeze jelent meg.
Keresi azokat az új hangzásokat, melyek a

lélekben megmozgatják azokat a rugókat,
amik a belső harmónia épülését szolgálják,
felemelik kissé az embert, és végső soron
talán közelebb viszik minden harmónia for-
rásához.
A szép számú közönség vastapssal köszönte
meg a gyönyörű koncertet.

Romkerti zenés esténk legközelebb augusz-
tus 11-én, pénteken 18 órai kezdettel, a
Recercare Régizenei Műhely fellépésével
folytatódik, melyre sok szeretettel várunk
mindenkit.

BÓNA VERONIKA

Kövi Szabolcs zeneművész koncertje

A IV. Aranykapu Fesztivál nyitó rendezvé-
nye volt július 28-án Balatonfűzfőn. A Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyház -
zenei Tanszékének I. évfolyamos hallgatói –
Dosek Domokos, Farkas Ákos, Varga Áron –
adtak nagysikerű koncertet.
Kovács Attila református lelkipásztor kö -
szön tötte a jelenlévőket, majd a fiatal művé-

szek a harmóniumra írt művek gyöngysze-
meivel kápráztatták el a hallgatóságot.
A közép kortól a XX. századig kalauzoltak el
bennünket az egyházzene világába. Többek
között hallhattunk Johann Sebastian Bach,
Alexandre Guilmant, César Franck, Louis
Vierne, Siegfried Karg-Elert, Gárdonyi
Zoltán műveket.

A nyitó rendezvény fő támogatója Balaton -
fűzfő Város Önkormányzata és a Balaton -
fűzfőért Alapítvány voltak. Nagy örömünkre
szolgált, hogy ilyen színvonalas koncerttel nyílt
meg az Aranykapu Fesztivál Balatonfűzfőn.
Köszönet érte a résztvevő fiatal művészeknek!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Koncert a felújított 100 + 3 éves harmóniumon a Református Templomban

Hogy is volt? Tudta-e?
Balatonfűzfő településen az 1920-as évek
végétől kezdve virágzó kulturális élet folyt.
A programokat a gyártelepi részen az akkori
Hangya Szövetkezet boltja feletti helyiségben
(kistornateremnek is nevezték) tartották.
1940-41-ben felépült a Művelődési Ház, ami
már korszerű színpadtechnikával rendel -
kezett. Ma is ez az épület adja a kulturális élet
egyik bázisát. Fűzfőfürdő részen a Sirály
épület nagytermét használták kulturális
célokra, egészen 1940-ig, amíg a mai Kö zös -
ségi Ház helyén fel nem építették a kul -
túrházat. A kultúrház nagytermét furfango -
san használták, egyik végében színpad volt, a
másik végén mozivászon függött, s a nézőteret

a padsorok megfelelő forgatásával mindkét
célra tudták használni.
Idézzünk fel néhány pillanatot a kezdetekből! 

Tudta-e, hogy 
– az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek

1928-ban már fúvószenekara is volt?
– 1928-ban a Fűzfői Dalárdának zászlószen-

telése volt, amely 1934-től a Fűzfő gyár telepi
Kultúregyesület égisze alatt tevékeny kedett?

– a Fűzfőgyártelepi Kultúr Egyesület meg -
alakulása (1934) után hamarosan a térség
legrangosabb kulturális tényezője volt,
színjátszó csoporttal, zenekarral, férfi-,
vegyes- és gyermekkórussal?

– a kultúrotthonban filmvetítéseket is tartot -
tak, az első a „Háry János” című film volt?  

– az 1930-as évek második felében Balaton -
fűzfő fürdőtelepi részén a villany hálózat be -
vezetése után Hegyesi Károly megtanulta a
mozigépkezelést és a Sirály nagytermét ki -
bérelve saját vetítőgépével filmeket vetített?

– 1938-ban megalakult a fürdőtelepi részen
a Balatonfűzfői Polgári Kör, melynek céljai
között már szerepelt a kulturális tevé -
kenység, s amit politikai beavatkozások
miatt 1949-ben szüntettek meg? 

– hogy a Polgári Kör keretén belül mű ködött
színjátszó csoport, kórus és zenekar, mely -
nek prímása Bakonyi Vince volt? 

Új rovat
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A háborús évek sajnos megszakították ezt a
mozgalmas életet, több csoport feloszlott,
újjászerveződött, a létesítmények más tulaj-
donába vagy más üzemeltetőhöz kerültek.

A lakosság szerette volna folytatni a hagyo -
mányokat a régi szervezeti keretek között, de
a politikai változások erre nem adtak
lehetőséget. Az 1950-es évektől indult újra

virágzásnak a kulturális élet főleg a gyár -
telepi részen. (Bővebb információt talál Szőnyeg
János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Júniusi cikkemben írtam a vasútállomás mel-
letti itt felejtett anyagokról, a jó hír az, hogy
szépen elvitték, így már a terület megtisztult.
Jó lenne, ha a száraz zöldhulladék is elkerülne!
Végre tombol a nyár, itt a szabadságok ideje,
sokan örülünk, hogy megérdemelt pihené-
sünket tölthetjük. Sajnos vannak, akik ezt
úgy értelmezik, hogy bármit megtehetnek
szabadságuk idején, abszolút nem törődve
embertársaikkal. Sajnos jó példa erre, a
Fűzfőfürdői Kilátó utcában közlekedők
többsége (tisztelet a néhány kivételnek, akik
viszont folyamatosan bosszankodnak). 
A hétvégeken az utca elején mindkét oldalon
autók parkolnak a házak előtt. A hegyre fel és a
hegyről le, elképesztő sebességgel tódulnak az
autók egész nap. Nem törődnek azzal, hogy
biztonságosan elférnek-e a kocsik mellett, gye-
rekek, felnőttek ki- és beszállnak a járművekbe,
az úton gyalogosok is közlekednek, ők pedig
lassítás nélkül rohannak. Akik az utcában lak-

nak, azon csodálkoznak, hogy még nem tör-
tént visszafordíthatatlan, súlyos baleset. 
Az egyik szombaton a hegyről lefelé száguldó
autó összetörte a szabályosan parkoló jármű bal
oldali tükrét. Az utcán éppen tartózkodó szom-
szédok integetésére, kiabálására, futására lelassí-
tott, majd hirtelen gázt adva elhajtott. A szem-
tanú megjegyezve a rendszámot (összesen két
betűt cserélt fel!) tanúskodott a rendőrt hívó
károsult mellett. A rendőr lelkiismeretesen
eljárt az ügyben, majd néhány óra múlva elkap-
ta a károkozót, aki azzal védekezett, hogy észre
sem vette. Valóban? Észre sem vette a csattanást,
az utána futó, integető és kiabáló embereket?
Akkor, hogyan közlekedik? Tesszük fel jogosan
a kérdést! Ön és közveszélyesen? Természetesen
a kárt meg kellett térítenie. A károsult ezúton
tisztelettel köszöni az eljáró rendőr határozott,
gyors intézkedését, kiváló példát mutatva a
rendőrség „Szol gá lunk és védünk!” mottójú,
szakszerű munkájára! Köszönjük!  

A hónap végén, az egyik keddi napon két
autó olyan sebességgel hajtott el egymás mel-
lett –  szintén ebben az utcában –, hogy a
tükrök darabjai csak úgy repültek szanaszét.
Az egyik autó zavartalanul, még gyorsabban
folytatta útját, a másik lelassított, megnézte
összetört tükörmaradványát, otthagyva az
úton, továbbment, mintha mi sem történt
volna. Ez a példa jól mutatja a nemtörődöm-
séget, a sebesség túllépését, a károkozást (egy
új tükör 50 000 Ft-tól vásárolható!). 
Elég sokan kelnek útra nyáron személygépko-
csival. Szinte minden nap hallani a médiából
az utakon történt súlyos balesetekről, nagy-
arányú vagyoni károkról és személyi sérülé-
sekről. Jó lenne, ha biztonságosan, udvariasan,
előzékenyen, türelmesen, mások tulajdonát és
személyi épségét is figyelembe véve közleked-
nénk lakott területen belül és kívül egyaránt.

HORVÁTH IRÉN

Városnéző HAVIVANDÁL

Az idegen szemével
Elhatároztam, hogy rövid, délutáni körsétát teszek Fűzfőfürdőn, s az
idegen szemével próbálom nézni a sétán tapasztaltakat. 
Először a 71-es büfé és a Sirály vendéglő közötti gyalogos átkelőhe-
lyen átérve lettem figyelmes, hogy a járdaszigeten lévő korlát egyik
része hiányzik. Az elég hosszú és súlyos kitört elemet „jó szándékú”
gyalogosok neki támasztották a párhuzamos korlátnak. Rengeteg
gyer  mek kell itt át a strandra tartva, sokan babakocsival szintén itt
közlekednek, nagyon félő, hogy valakire ráborul a korlátelem, s
súlyos balesetet okoz. Szerencsésen átérve, jobbra folytattam uta-
mat, s az út mellett otthagyott vasúti betonelemeket, el nem terí-
tett, fűvel benőtt vasúti bazalt  kupacot észleltem, s ha emlékeim

nem csalnak, már több éve ott „díszelegnek”, nem túl igényes lát-
ványt nyújtva.
Korábban már írtam a posta környéki áldatlan állapotokról, a pusztu-
lás látványáról. Sajnos szinte semmi sem változott azóta sem, csak
romlott. Döbbenten láttam, hogy a bolt előtti rozsdás aknafedelet
már elmozdították a helyéről, a fedelet tartó betonszegély összetöre-
dezett, jól be lehet látni az aknába, s egy jókora asztalléc, kiálló szög-
gel tarkítva zárja a csendéletet. Rendkívül balesetveszélyes, főleg óvat-
lan, kíváncsi gyermekek esetében. 
Tovább folytattam utamat, visszakanyarodva a vasútállomás felé.
Sajnos a buszmegálló még mindig a „vandálság mementójaként” áll,
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Matematika és angol tárgyakból felzárkóztatást, korrepetálást vállalok általános iskolások részére.
Kérésre házhoz megyek. Tel.: 06-20/452-2572

semmiképpen sem a buszra várakozók szolgálatában. A parki lépcső-
sort elérve óriási tócsa állta utamat, sehogyan sem tudtam úgy meg-
kerülni, hogy ne kelljen lemenni az úttestre vagy bokáig ne legyek
sáros, mivel a lépcső melletti feltúrt földszegélyről sárként jön az
utánpótlás. Többen panaszkodtak, hogy szinte egész évben így van,
télen ráadásul még nagyon csúszik is. Kár, hogy ezekre, az apróságok-
nak tűnő dolgokra senki sem figyel, mert a városunkban sétáló turis -
táknak, vendégeknek, látogatóknak ez mind feltűnik, nem túl jó
hírünket, inkább a hanyagságunkat keltve. Ráadásul veszélyesek is!

HORVÁTH IRÉN

Véradás
A fűzfőgyártelepi véradó csoport június 17-én a tamási fürdőbe tett
kirándulást.
Véradóink a megérdemelt pihenéssel, a hely lehetőségeinek kihaszná-
lásával regenerálták szervezetüket és felkészültek a következő véradás-
ra. Este kissé elpilledve, jó hangulatban tért haza a társaság.

Július 21-én volt a következő véradásunk. A nyári időpont ellenére
29 fő, köztük 1 fő először vett részt e nemes rendezvényen.
A rendezvények sikeres lebonyolítása nem lett volna lehetséges nagy-
lelkű támogatóink segítsége nélkül.
A rendezvényeink támogatói voltak. Az Önkormányzat, Zenit-8 Kft.,
Szatuna Kft., Nike étterem, Plafon LM Kft., Borsos József, Koroncai
József, Böröczki Zsolt, Orosz Péter és Csemege bolt: Klárika.
Ezúton is köszönjük támogatóink nagylelkűségét. 

PONGRÁCZ ISTVÁN CSOPORTVEZETŐ

Felhívás
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

augusztus 21. és 25. között zárva lesz!
Ügyelet naponta 9.00-től 12.00-ig.
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Augusztusi rejtvény
Az júliusi keresztrejtvény helyes megfej-
tése:
Szomjasak már a tölgyek,
a földre lehajolnak.
(Gulyás Pál: A közelgő víz)

Könyvet nyert: Hasznos Ferencné balaton-
fűzfői olvasó  nk.
Gratulálunk!

Augusztusi rejtvényünk egy vers címe.

Beküldési határidő: 2017. augusztus 28.

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

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

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

Táplálkozástudományi szakemberek szerint
feleannyi rostot sem eszünk, mint kellene.
Pedig ez a tápanyagfajta csökkenti a
koleszterinszintet, megelőzi a székre ke -
dést és elősegíti a könnyebb emésztést. 
A növényi rostokat a szervezetünk nem
tudja megemészteni, helyette abban segí -
tenek, hogy a salakanyag a bélrendszerből
könnyebben ürüljön ki. Lágyítja a székletet,
vagyis nem szükséges intenzív erőlködés az
eltávolításához. Ellenkező esetben a tömör,
sűrű, nehéz és száraz béltartalom huza -
mosabb ideig marad a szer ve zetben, ezért a
bélfalon keresztül káros anyagok szívódnak

fel belőle. A rendellenes bélürítés komoly
erőfeszítést igényel, amely olyan kellemetlen
elváltozásokat eredményezhet, mint az
aranyér, a sipoly vagy a végbél-repedés.
A rostdús étkezés a megelőzésben és a már
kialakult tünetek enyhítésében is hatásos.
Gyümölcsök közül érdemes az almát, a
málnát, a szedret, az epret, az egrest, a szil-
vát, a körtét, a cseresznyét, a fekete
ribiszkét és a banánt előnyben részesíteni.
Szárított formában is lehet őket fogyasztani.
A hüvelyes zöldségek, mint a bab, a borsó,
a csicseriborsó és a lencse, gazdag rosttar-
talmuk miatt jótékony hatással vannak az

emésztőrendszer kiegyensúlyozott műkö dé -
sére. A spenót, a sóska, a cékla, a brokkoli
és a kelbimbó olyan „megosztó” ételek,
amelyeket vagy utál, vagy imád az ember, de
aki el akarja kerülni a székrekedést, annak
tanácsos megbarátkoznia velük. Ajánlott
az is, hogy a teljes kiőrlésű gabonafélék,
a rozs, a hajdina, a korpa és a zab a minden-
napi étrend alapvető eleme legyen.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – rostban gazdag táplálkozás Új rovat
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 8.00�16.00  Szo: 8.00�12.00 

Üzletek:

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5. Veszprém, Házgyári u. 21.
88/450-110 88/562-970, 20/499-5632
20/499-5670, 20/499-5680

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

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra

SZ: 7.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

AUTÓ-QUALITY KFT.
Veszprém, Budapest u. 72.

(A MOL benzinkút mögött.)
Telefon: +36-70/ 334-2976

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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–V: 8.00–19.00 óráig

Hirdessen 2017-ben is a
Balatonfűzfői Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com vagy telefonon: 06-20/925-4515
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Kövi Szabolcs koncertje
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Egyházzenei koncert




