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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2017. november 10-től 2017. december 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
November 11. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület
November 15. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett

November 23. 9 óra Adventi koszorú készítése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 24. 16.30 órától Nyugdíjas
klubok találkozója
November 25. 16 óra Mozgáskorlátozottak
25 éves jubileumi és karácsonyi rendezvénye
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 28. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
November 29. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 29. 18 óra ,,Vidám téli esték”
Színházbérlet II. előadás
– Kálmán Imre: Csárdáskirálynő – nagyoperett
Információ: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 88/451-056
(Tájékoztatás: III. előadás 2018. január 15.
18 óra:,,Az ördög nem alszik” – bohózat két
felvonásban)

November 17. 13–16 óra Szent Imre napi
kórustalálkozó
– iskolai énekkarok találkozója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom
November 17. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– új tagok bemutatkozása
November 17. 19 óra Szent Erzsébet napi
Karitász bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 18. 19 óra Szivárvány bál
November 20. 16 óra
– Kártya Klub
November 22. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 30. 16 óra Irinyi Fúvószenekar
– Jubileumi ünnepi koncert

December 4. 14–15 óra Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 4. 16 óra Kártya Klub
December 5. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután – II. féléves közös névnapok,
Mikulás ünnep zenével
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 5. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk – óvoda
December 5. 16 óra Mikulásváró kézműves
foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
– 17 óra ,,Jön, a jön, Mikulás!” – interaktív
ünnepi műsor a Színházikó Társulat szereplésével
December 5. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Decemberi előzetes

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

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

December 9. 9 órától Disznóvágás
– a VEGASZ és civil szervezetek szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 2. 10 óra Megyei ulti verseny

December 10. 16 óra II. Adventi gyertyagyújtás
– Házigazda: Csebszalto nyugdíjasklub
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 2. 10 óra Vetélkedő – Ki mit tud
a Balatonról és Balatonfűzfőről
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
December 3. 16 óra I. Adventi gyertyagyújtás
– Házigazda: Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár előtt

December 14. 17 óra Ünnepi táncgála
A programokat a Szerkesztőségnek a Művelődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenntartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
október 17-én tartotta soron következő testületi ülését, melyen többek között a volt Jókai Mór Általános Iskola versenytárgyaláson való
értékesítéséről döntöttek.
A versenytárgyalás időpontja 2017. december 18. Az ingatlan
versenytárgyalási induló ára 71 100 000 Ft.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.

A testület megalkotta a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendeletet.

PG. REFERENS

A következő testületi ülés 2017. november 21-én lesz.
TARI EDIT

A nyolcvanhatodik hónap a városházán
Már többször próbálta értékesíteni az önkormányzat a volt Jókai
iskolát. A közelmúltban több érdeklődés, írásbeli és szóbeli vételi
szándék érkezett az önkormányzathoz.
A 2007-es bezárást követően több terv készült a hasznosítására.
Tervben volt turistaszálló kialakítása, három-négy csillagos szálloda
építése wellnesszel pályázati forrásból. Ezek mind nem vezettek eredményre.
Az önkormányzat mindenkori képviselő-testülete többször próbálta
meg értékesíteni az ingatlant. Az első meghirdetésen kívül még
érdeklődő sem akadt. A karbantartást, állagmegóvást sem sikerült
azóta sem maradéktalanul megvalósítani, hiszen a főépületet statikai
problémák terhelik. Az avulás szemmel látható. Jelen pillanatban
nincs a főépületnek fűtése. Ennek helyreállítása másfél két millió
forintba kerülne. Terheli továbbá az ingatlant az éves fenntartási költsége. Ezzel ellentétben, ha értékesítésre kerülne, akkor a vételáron
felül évente több milliós adóbevétel realizálódhatna. Az épületekben
lévő ideiglenes bérlők annak tudatában kérték a helyet, és szerződésben vállalták, hogy amennyiben az ingatlant értékesítik, akkor kiköltöznek azzal, hogy az önkormányzattal egyeztetett fejlesztések,
a szerződésben vállaltak szerint kerülnek megtérítésre.
Az első versenytárgyalás időpontja ez év december 18.
A vége felé érkezik a hulladék feldolgozó ügye. Az ígéretek szerint
november végére megoldódnak az eddig tapasztalt gondok, és a megrendelt szakértői vélemény is elkészül. A közeljövőben dr. Kontrát
Károly képviselő úrral az érintett települések polgármestereivel ismételten meglátogatjuk a telepet, és a korábbi megállapodások megvalósulásáról győződünk meg. A látogatás eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogom.
Többen jelezték felém, hogy nem megnyugtató számukra a mostanra kialakult kéményseprés helyzete. A megrendelés, a regisztráció,
a munka elvégzésének a gyorsasága nem tükrözi az itt élők igényét,
s ráadásul nem életszerű. Többen azért nem köthetnek rá a gázra,
mert nem tudják gyorsan beszerezni a kéményseprő által kiadott igazolást a kéményről. Részletes tájékoztatást fogok kérni erről a katasztrófavédelemtől, és közleményben fogom a lakosságot tájékoztatni.
Októberben nem lehet az őszi történelmi események mellett szó nélkül elmenni.

Nekünk, magyaroknak bizony különösen szomorú őszök és hosszú
hideg telek jutottak. Nekünk október 6-án az aradi dombok felől hallatszódó varjúkárogás jelzi az ősz beálltát, és november 4-én a szovjet
tankoszlopokkal érkező hideg szibériai fuvallat pedig a tél könyörtelen betörését. És ilyenkor nehéz elhinni, hogy volt, amikor melegen
sütött a nap, kéken ragyogott az ég, és lágy szellő csalogatott a szabadba. Pedig 1956-ban alig két hét alatt élhettük meg mindezt, tizenhárom nap alatt köszöntött ránk a tavasz, zuhantunk a nyárba, sodródtunk az őszbe – és pár hét leforgása alatt lett tél, hó és halál…
Nézem a lyukas zászlókat, amelyek ilyen tájban elengedhetetlen
részei az ünnepnek, megemlékezéseknek. A szabadság mámorától
ittasan vágta ki a sokaság a gyűlölt hatalom jelképét. És üres. Régóta
gondolkodom, mi hiányzik belőle. Biztosan nem akarták azt, hogy
üres maradjon. De üres hat évtizednél hosszabb ideje. És nem régiben jöttem rá, mi hiányzik belőle. És ennek megtalálásában segítségem akadt. A szomszédom már nem él, de megígértem neki, hogy
a közösen ültetett tuja sövényt majd gondozni fogom. Pár hete is ezt
tettem. Bemenve a kertbe úgy köszöntem, mint mindig. Mosolyogva
néztem arra a nagy kőre, amit ő rakatott a kocsi felhajtó mellé,
a következő felirattal: „A kő marad…” És a dolgom végeztével megint
– szokásom szerint – a kő felé fordultam elköszönve. És ekkor világosodott meg bennem, hogy mi hiányzik a lyukas zászlóból. Ez a
három szó. A kő marad. Ebben benne van minden. Az egész versben,
kiváltképp a vers utolsó két versszakában. Olvassa el mindenki figyelmesen, többször, ízlelgesse a mondatokat. És talán neki is kitölti az
űrt, és bizakodóvá teszi, hogy a víz elfut, és csak a kő marad.
És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
a s víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.
Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
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Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.

raboskodott, sajnos nem maradt fenn, viszont romjainak köveiből
építtetett új várat IV. Béla a tatárjárás után. A jelenleg is meglévő
Salamon-torony egykori királyunk emlékét őrzi.
Magyarországon nincsen Halloween, csak Mindenszentek.
Hadd idézzem ide Norbert atya gondolatait, amit egy nyilvános oldalon tett közzé, de az én véleményemet is tükrözi.

Szólni kell a Mindenszentekről is.
Manapság a töklámpás készítését sokan az angolszász és amerikai
ünnephez, „Halloween”-hez kötik, pedig a tökfaragás Magyarországon is régi hagyomány. Olyannyira régi, hogy az első erről szóló
történet egészen Salamon, Árpád-házi királyunk idejébe nyúlik viszsza, aki trónviszályban állt unokatestvéreivel: Gézával, illetve annak
halála után Lászlóval. 1081-ben Salamon ugyan elismerte Lászlót,
mint magyar királyt, cserében megtarthatta királyi címét és László
udvartartást is rendelt mellé, Salamon azonban a királyi udvarban is
terveket szőtt a trón visszaszerzésére. Ezek után László biztonsági
okokból a visegrádi vár tornyába záratta. Az őröknek parancsba
adták, hogy sötétedés után töklámpásokkal világítsák ki a tornyot,
hogy éjszaka is szemmel tarthassák a rabot. A különleges „fáklyák”
azonban nemcsak a vár foglyát világították meg, hanem a Dunán
közlekedő hajósoknak is támpontul szolgáltak. Innen ered a mondás:
„fénylik, mint Salamon töke”. Az eredeti vár, ahol a király egykor

„Minden bántó szándék nélkül:
Sok esetben, amikor egy családtag nagyon rossz egészségi állapotban
van, esetleg már haldoklik, nem viszik oda a gyereket, nehogy szembesüljön a halállal. A temetésre sem viszik el, ugyan ebből a megfontolásból...
És most, ezekben a napokban egyre több képet lehet látni halottnak
festett gyerekekről, viccet csinálva a halálból. Akkor hogy is van ez?
Elgondolkodtató...
Áldott Mindenszenteket kívánok mindenkinek!”
Gyújtsuk mi is gyertyát szeretteink, rokonaink sírján, és őszinte,
gyermeki lélekkel mondjunk mi is hálát szüleinknek, nagyszüleinknek azért, hogy megmutatták nekünk: a legreménytelenebb helyzetből is van kiút.
A legközelebbi KT-KÁVÉ 2017. november 16. csütörtök, Fűzfőgyártelep.
MARTON BÉLA
POLGÁRMESTER

Felhívás adatközlésre
Tisztelt Ügyfeleink!
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésére irányuló kormányzati
intézkedések végrehajtása érdekében Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Adóhatósága a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 2018. január 1-jétől kezdődően köteles alkalmazni az ASP
informatikai szakrendszert.
Az új informatikai rendszerhez kapcsolódó adónyilvántartó program olyan adózói adatok (adóazonosító jel/adószám, születési
hely, idő, anyja neve, aktuális lakcím stb.) kötelező nyilvántartását
írja elő, melyek a korábbi nyilvántartásokban nem minden esetben
lelhetők fel, illetve azok egy része nem a tényleges állapotot tükrözik.
Az adóalany nyilvántartás adatainak mielőbbi feltöltése/aktualizálása érdekében kérem, szíveskedjen adategyeztetés céljából

a kapcsolatot felvenni az adócsoport ügyintézőivel az alábbi
elérhetőségeken:
• Kasler Éva, tel.: 06-88/596-917,
e-mail címe: kasler.eva@balatonfuzfo.hu
• Vas Veronika, tel.: 06-88/596-941,
e-mail címe: vas.veronika@balatonfuzfo.hu
• Lantos Evelin, tel.: 06-88/596-943,
e-mail címe: lantos.evelin@balatonfuzfo.hu
• Hosszú Tamás, tel.: 06-88/596-916,
e-mail címe: hosszu.tamas@balatonfuzfo.hu
Segítő együttműködését köszönöm!
DR . TAKÁCS LÁSZLÓ

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. szeptemberi lapzártától a 2017. októberi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Török Dávidot, Horogh Elina Rudolfinát, Kuti Natasa Szofiát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

JEGYZŐ
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Kedves Panni néni és János bácsi!
60. házassági évfordulótok alkalmából, szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy közösségünk tagjai vagytok, hogy ismerhetünk
benneteket!
Köszönjük mindazt, amit közösségünkért tettetek! Mindazt a
fáradozást, szeretetet, jóságot, amit akkor kaptunk, mikor még Panni

néni, te voltál mindenki kedves Panni óvónénije! Mindazt a fáradozást, áldozatot, amit János bácsi képviselőként tettél közösségünkért, és mindazt az időt, energiát, amit a Balatonfűzfő története
című könyv megírásakor tulajdonképpen nekünk, a közösségnek
szenteltél!
Mind a mai napig sokat tanulunk tőletek! Köszönjük szívből jövő
mosolyotokat, szereteteteket, figyelmeteket, amelyből jut mindenkinek, aki egy kicsit jobban ismer benneteket, vagy elidőzik nálatok.
Köszönjük azt a derűt és örömteli öregkort, amit éltek, ezzel is
bizonyítva, hogy a mindennapi nehézségek ellenére is lehet az
időskor szép, és példát is adtok nekünk ezáltal! Köszönjük, hogy
ragyogó csillagok vagytok ebben a kicsit megszürkült világban!
Kívánunk még sok örömteli napot családotok körében! Isten áldjon
benneteket!
MARTON BÉLA
A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztői is szívből gratulálnak!

Örökzöld-gyűjtés – Városi adventi koszorú
Az immár hagyományosnak tekinthető városi Adventi koszorú
készítésének időpontja 2017. november 23. (csütörtök), 9 óra,
a Közösségi Házban.
Kérjük városunk lakóit, hogy a tervezett örökzöld növényeik,
sövényeik alakítását, nyeséseit november vége felére tervezzék.
Szívesen fogadjuk a koszorú készítéséhez különböző fenyők, tuják
ágait, amelyeket – ha lehetőségük van – november 21-ig vigyék el

a Közösségi Ház udvarára, vagy értesítsék Pintér Istvánt a
06-20/523-4139 telefonon, aki intézi az esetleges szükséges szállítást.
A készítésben is számítunk a segítőkre, kössük meg együtt, közösen
az – immár nyolcadik – ünnepi koszorút !
A BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA NEVÉBEN:
PINTÉR ISTVÁN

Látni és látszani!
Hamarosan számíthatunk a hangulatunkra, figyelmünkre, a közlekedési környezetünkre komoly hatást gyakorló ködös, nyirkos, nyálkás,
esős napokra.
Nem kell ahhoz gépkocsit vezetni, hogy a nyomott hangulatunk,
a közlekedési biztonságunkat hátrányosan befolyásoló út és látási
körülmények következtében kialakuló veszélyhelyzetbe kerüljünk.
Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség közlekedésbiztonságot erősítő
kampánya „Látni és látszani! szlogennel.
Mindenki közlekedik! Gyalog, kerékpáron gépjárművel, de részesei
vagyunk egy nagy „társasjátéknak”, amely valójában egyáltalán nem
játék! A közlekedés veszélyes üzem, és minden résztvevőnek megvan
a maga felelőssége. Senkinek nincs a jogszabályban meghatározott
kizárólagos elsőbbsége, előnye a másikkal szemben erejénél fogva.
A legfontosabb szempont a balesetek megelőzése.
Október 1. és december 15. között meghirdetett közlekedésbiztonsági
fokozott ellenőrzés a jó látás és jó láthatóság jegyében zajlik.
Részletekről, kedvezményekről, csatlakozó szervezetekről, vállalkozásokról a www.latnieslatszani.hu oldalon kaphatnak bővebb információt.
Ősszel a közlekedési balesetek bekövetkezésében jelentős szerepet játszik, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszo-

nyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Nem veszik figyelembe
az évszakváltozással járó fényviszonyok, a lecsapódó párától nedves,
lehulló levelekkel borított és száraz útszakaszok váltakozását. Ilyen
feltételek között célszerű nagyobb követési távolságot tartva a szokásosnál lassabban vezetni.
Az őszi-téli átállással kapcsolatos felkészülés is időszerűvé vált,
melynek keretében fontos: a futómű, az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer ellenőrzése, a jól működő ablaktörlő,
a jégkaparó, a jégoldó spray és a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a
páramentesítő használata. Már most bekészíthetjük a váratlan
elakadáskor hasznos eszközöket, takarót.
A rendőrség kiemelt figyelmet szentel a megváltozott időjárási-,
látási- és útviszonyokra tekintettel
• a forgalomban résztvevő, valamint az álló járművek kivilágítására,
• a járművek világítóberendezéseit nem rendeltetésszerűen használókra, a bekapcsolást elmulasztókra,
• a hiányosan működő vagy koszos, tört lámpákra,
• a kerékpárosok és a gyalogosok láthatóságára.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Vigyázzunk értékeinkre!
Az ősz nemcsak közlekedési, hanem bűnmegelőzési szempontból is
legkiemelkedőbb eseménye a Mindenszentek és a Halottak Napja.
A közúton megnövekvő forgalom jelentős részét a temetőket látogató hozzátartozók teszik ki.
A sírok gondozásával, rendbe tételével foglalatoskodók gyakran
hagyják felügyelet nélkül táskájukat. Óvatlanságukat, jóhiszeműségüket használják ki a tolvajok, akik nem kegyeleti okból, hanem
bűnelkövetési szándékkal sétálgatnak a temetőkben. Itt azt is meg

kell jegyeznem, hogy a gépkocsiban látható helyen, esetleg az ülés
alatt hagyott táskák sincsenek biztonságban.
A tolvajok mellett megjelenhetnek a sírokat rongáló, vázákat,
márványtáblákat, szobrokat eltulajdonító bűnelkövetők is.
Amennyiben ilyent tapasztalnak, kérjük, azonnal értesítsék a
rendőrséget.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Folyamatos a Határvadász-toborzás
Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, már nagyon sokan hallottak a Határvadász egység szervezéséről. Az országos médiumok gyakorlatilag naponta adnak tájékoztatást az ezzel kapcsolatos tudnivalókról,
a toborzás céljáról, a határvadász egység létrehozásának okáról.

Aki megfelel a felvételi eljárásban fél éves, iskolarendszeren kívüli,
moduláris képzésben szerzi meg az „őr-járőrtárs” OKJ-s rész-szakképesítést. A képzés első 2 hónapja alatt 150 000 Ft, utána és az egy
éves szerződés idején 220 000 Ft jövedelemben részesül.

Ezt teszem most én is!
A Határvadászok a rendőrség hivatásos állományának egy speciális
egységét fogják alkotni, és a Készenléti Rendőrséghez tatoznak
szervezetileg. Feladatuk a hazánk határainak védelme, a rendőrség
határvédelmi tevékenységet végző állományának megerősítése.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben
várunk minden érdeklődőt részletes tájékoztatással és a jelentkezéshez szükséges nyomtatványcsomaggal. Kollégáim és én is –
toborzási céllal – folyamatosan megjelenünk a települési rendezvényeken, nyílt napokat szervezünk, felkeressük a középiskolák
végzőseit, hogy részletes tájékoztatással segítsük a szervezetünkbe
jelentkezni szándékozókat. Mint minden munkahelyen, a rendőrségen is van lehetőség a továbbképzésre, majd egy új szakterületre
történő átkerülésre.

Ki lehet határvadász?
• Minden cselekvőképes magyar állampolgár
• 18 évet betöltötte, de az 55 évet nem
• büntetlen előéletű, rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal
• Megfelel az egészségügyi, fizikai és pszichológiai elvárásoknak
• Elfogadja, hogy a kifogástalan életvitelét ellenőrzik

STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

VIDÁM TÉLI ESTÉK…! – Indul az új színházi sorozat!
Nagyvonalú támogatójának köszönhetően a téli hónapokban sem
marad előadás nélkül a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színházlátogató közönsége. Novemberben két alkalommal
és januárban (hogy derűsen induljon az év) várja a már jól ismert,
méltán kedvelt FOGI Színház a közönséget, hogy két vígjátékkal és
az operett műfaj hallhatatlanával szórakoztassa látogatóit. A szereposztás garancia arra, hogy ismét sok derűs percet szereznek a remélhetőleg nagyszámú közönségnek.
I. előadás
November 6. 18 óra
Georges Feydeau: AZ ASSZONY KÖRBEJÁR (avagy Kézről kézre)
bohózat két felvonásban
Briliáns bohózat a francia vígjáték nagymesterétől a házasság természetéről.
II. előadás
November 29. 18 óra
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő – nagyoperett
Az 1916-ban bemutatott Kálmán-operett az évtizedek során több
ezer bemutatót ért meg. Az egész világ ismeri, talán nincs olyan része

a Földnek, ahol ne ismerték volna a bécsi elkényeztetett arisztokrata és
a tehetséges pesti énekesnő izgalmas, poétikus, szenvedélyes szerelmét.
III. előadás
2018. január 15. 18 óra
Vaszary Gábor–Fényes Szabolcs–Szenes Iván: Az ördög nem alszik –
bohózat két felvonásban
Lord Archibald Cavendish szívesen látná két utolsó rokona, Ronald
és Jane egybekelését, hogy a családi vagyon szétforgácsolódás nélkül
szálljon jogos örököseire. A lord szeretné összeboronálni őket, ezért
saját halálhírét kelti, s végrendeletében kiköti, hogy az örökösök
kötelesek egy hónapig a kastélyban tartózkodni, közösen étkezni,
egymástól csókkal elbúcsúzni...
Jegyárak:
elővételben 2000 Ft/fő • helyszínen 2200 Ft/fő
További információ: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
88/451-056
GRÓF TIBOR
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Őszi könyvtári napok a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban
A könyvtárak életében az október egyet
jelent az országos könyvtári napokkal, mely
rendezvénysorozat az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, illetve a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg országszerte.
Idén 12. alkalommal rendezték meg, és
könyvtárunk ez alkalommal is nagy örömmel csatlakozott a programhoz, mellyel a
célunk egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet a
könyvtárakra, másrészt a különböző programokon keresztül szeretnénk minél több
olyan személyt elérni, akiknek az életébe még
nem épült be a rendszeres könyvtárlátogatás.
Az eseménysorozat idén a „Csak tiszta forrásból” összefoglaló címet kapta, mely
Bartók Béla Cantata Profana művének befejező gondolata. A „tiszta forrás” környezetünk szépségeinek védelmére és megbecsülésére is utal, de átvitt értelemben
jelenti az információ, a boldogság forrását is.
Október 4-én „Kalandozás a Balaton
képzőművészetében” címmel Veszeli Lajos
festőművész vetítéssel egybekötött előadására hívtuk a képzőművészet iránt érdeklődőket. A művész 38 éve él a Balaton
partján, de elmondása alapján ennyi idő
elteltével is nap, mint nap lenyűgözi a tó
körüli élet. Az előadás során híres, a balatoni
tájhoz kötődő festőművészek művein
keresztül egy térbeli és időbeli utazásra vitt el
minket, mely során bemutatta a balatoni táj
utánozhatatlan szépségét, a tó ezer arcát.
Erre az alkalomra a művész saját alkotásaiból
is kiállított néhányat könyvtárunkban.
Másnap Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért
Egyesület elnöke volt a vendégünk, aki a Balaton állat- és növényvilágáról, illetve környezetének védelméről tartott előadást. Ezt a
rendezvényünket közösen szerveztük a Bala-

is megtekinthették az alkotásokat. A díjazott
írások pedig olvashatók intézményünk honlapján (mkkfuzfo.hu), illetve a Balatonfűzfői
Hírlapban is közzé tesszük azokat. Bízunk
benne, hogy kedves és kellemes élmény lesz
mindenkinek olvasni a meséket!
A meseillusztráló pályázat díjazottjai:
Óvódás kategória
1. Turi Lilla, 2. Perényi Liza, 3. Hernádi
Zselyke

tonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesülettel.
Rózsa röviden bemutatta az egyesületet,
elmondta, hogy fő céljuk megőrizni a Balaton környezeti, természeti és kulturális
értékeit. A program második részében volt a
Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
és a Balatonfűzfői Hírlap közös pályázataként kiírt „A virágos Balatonfűzfőért”
verseny eredményhirdetése. A díjakat Béres
Istvánné, az egyesület elnöke adta át, majd
kivetítőn keresztül mi is megcsodálhattuk a
nyertes pályázatok csodálatos fotóit.
Október 8-án délelőtt a gyermekeké volt a
főszerep. A „Játék-Öböl” játszóházban Varga
Judit segítségével az ügyes gyermekkezek
papírból, gyöngyökből horgászjátékot
készítettek. A barkácsolás után kihirdettük
„Az én mesém” című meseíró és meseillusztráló pályázat eredményét, átadtuk az
értékes díjakat, és az összes résztvevőt is jutalmaztuk. Nagy örömünkre 31 pályamű
érkezett. A zsűrinek igazán nehéz dolga volt,
hiszen minden mese és illusztráció színvonalasra sikeredett. A meseillusztráló pályázatra
beküldött alkotásokból könyvtárunkban
kiállítást rendeztünk, így a könyvtár látogatói

Virágos kertek
Az Országos Könyvtári Napok balatonfűzfői rendezvénysorozata
keretében tartotta Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei verseny
díjkiosztó ünnepségét a Városvédő és Fürdő Egyesület. Célunk az
volt, hogy ne csak a konyhakerteket mutassuk be, hanem a mindenki
szemét gyönyörködtető virágos kerteket is.
A zsűri a sok beküldött fotó alapján három kertet díjazott. A sokféle
virág, a szépen kialakított kertek, az ötletesség nehéz helyzet elé állította a bírálókat, Némethné Tárnai Zitát, Kontics Ferencnét, Kiss
Imrénét. Döntésük alapján a három nyertes: Vas Veronika, Szabó
Lajos, Rutterschmid Lászlóné.

Alsó tagozatos kategória
1. Berdó Hanna Nóra, 2. Rupp Marcell,
3. Józsa Réka (Pécsváradi tanuló)
Felső tagozatos kategóriában egy pályázat
érkezett Józsa Anna Pécsváradi tanulótól.
Meseíró pályázat díjazottjai:
Óvódás (meglepetés) kategória
1. Perényi Liza, 2. Kovács Fanni (Adászteveli
óvodás)
Alsó tagozatos kategória
1. Nagy Gréta, 2. Fenyvesi Zora Klaudia,
3. Ódor Laura és Slavonics Bendegúz
Felső tagozatos kategória
1. Csonka Gergő, 2. Pillát Dorina
Gratulálunk a helyezetteknek és minden
résztvevőnek!
Reméljük, hogy akik ellátogattak rendezvényeinkre jól érezték magukat, és a jövőben
rendszeres látogatóink lesznek!
KISS IRÉN
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A díjátadás után a méltató szavak helyett a kertekről készült kisfilm
ejtette ámulatba a közönséget.
Szeretnénk ezt is hagyománnyá tenni, reméljük, hogy még többen
kedvet kapnak, hogy bemutassák virágos kertjüket.
Ezen a délutánon még egy díjat adtunk át. Egyesületünk a
Balatonfűzfői Hírlappal közösen hirdette meg a ,,Mi városunk”
pályázatot, melynek egyik díjazottja Karácsony Éva volt, aki most

tudta átvenni a díjat, melyet ,,Fűzfői kőszórás” című festményével
érdemelt ki.
Az Egyesület köszöni a támogatást Némethné Tárnai Zitának, a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtárnak, a Tradeorg Nyomdának.
BÉRES ISTVÁNNÉ

VÁCISZ hírek
2017. október 27-én tartottuk a VIII. Újszülöttek köszöntése rendezvényünket a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban.
Tölgyes Bea védőnő nagy segítségünkre van abba, hogy elérjük az
újszülöttek szüleit és elküldjük meghívásunkat a rendezvényre.
42 újszülöttet regisztráltak és 18 szülő fogadta el a meghívásunkat.
A VÁCISZ vezetőjeként köszöntöttem az ünnepelteket és a megjelent családtagokat. Köszöntöttem Erdősi Gábor alpolgármester urat
és megnyitottam a rendezvényt.
A Szivárvány óvodások kedves kis műsort adtak, Salamonné Edit
vezető óvó néni kíséretével.
Egy tábla csokival köszöntem meg a gyermekeknek a szép verseket és
kedves dalokat, óvó néni egy szál virágot kapott.
Elmondtam, az egyesületünk közössége fontosnak tartja, hogy osztozzunk a családok örömében, amit egy kis apróság megérkezése
okoz. Ezzel a rendezvénnyel kedveskedünk azoknak, akik elfogadják
meghívásunkat.
Erdősi Gábor alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket, méltatta a család fontosságát és a közösséghez való tartozás jelentőségét.
A babák egy emléklapot és egy névre szóló gravírozott lakatot kaptak,
a mamákat pedig egy szál virággal köszöntöttem.
A szál virágot Tölgyes Bea védőnő is megérdemelte.
KONTICS FERENCNÉ
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Plafon LM® – Épületdíszítés
A sokféle műanyag között a polisztirol igen széles körben elterjedt
környezetünkben. Tulajdonságai meghatározzák sokrétű felhasználását. A polisztirol tiszta állapotban rideg és átlátszó, de színezhető,
hőre lágyuló műanyag, amely nagyon jó elektromos szigetelő. A megjelenése, a mechanikai tulajdonságai tág határok között változtathatók. Melegítve könnyen préselhető formába. Habosítás nélkül
számos használati tárgy, például tejfölös, joghurtos vagy egyéb tejtermékes poharak, dobozok, tubuskupakok, tányérok, élelmiszertároló
dobozok, optikai lencse készül belőle. Az ütésálló kivitelezésből
burkolatok és dobozok, tartályok, játékok, evőeszköz, CD és DVD
tartó is készíthető.
Égésével irritáló és mérgező füst keletkezik. Vízállósága kiváló,
de szerves oldószerekben jól oldódik.
Habosított formája a hungarocell vagy más néven nikecell, alkalmazott hőszigetelő anyag, amelyet az építőanyag-ipar jelentős mennyiségben alkalmaz. Balatonfűzfőn több évtizede gyártják a nikecellt,
mely mára már a fűzfőiek életébe, mindennapjaiba, házaiba teljes
mértékben beépült.
Számos vállalkozás dolgozza fel országszerte a különböző polisztirolhabokat, többek között az 1991 márciusában alakult egyéni vállalkozás, a Plafon LM® – Épületdíszítés (http://plafonelem.hu),
melynek alapítója és üzletvezetője Pók Árpád.

Kiváló technikai felkészültséggel, szakember gárdával (két főállású,
3–4 besegítő, egy programozó szakember) áll rendelkezésre a vevők
igényeinek teljesítésére. A cég sokrétű tevékenységgel dolgozza fel
többek között a NIKECELL illetve hungarocell, EPS – expandált
polisztirolt, az XPS – extrudált polisztirolt, melyek különleges tulajdonságaik révén a legmagasabb építőipari követelményeknek is
megfelelnek. Az alapanyagot főleg helyben szerzi be.
Termékeik között szerepelnek álmennyezetek, sarok-, kültéri- beltéri-,
keretező díszlécek, beltéri díszítők, faldekorációk, karnistakarók,
sarokvédők, sarokvédő lécek, LED-et rejtő díszlécek, párkányok,
boltívek, oszlopok, oszlopfők, ékkő, fali polcok, látványkandallók,
rozetták, élvédők, íves elemek, 3D feliratok és csomagolástechnikai
elemek.

Jól látható, hogy a régi és új épületek díszítéseitől, műemlék épületek
rekonstrukciójától a szemléltető eszközökig minden szerepel az
elkészíthetőség palettáján. Érdekesség, hogy könnyű bútorokat is készítenek, ilyen a körpuff, heverő, körtefotel. Gyakorlatilag a termékek
listája végtelen, Árpád szerint: „Határokat az emberi fantázia szabhat”,
a megrendelők eddigi igényét minden esetben teljesíteni tudták ”.

Árpád 1969 óta foglalkozik nikecellel – az U üzem csarnokában
absztrakt szobrokat, dekorációkat, hópelyheket, feliratokat gyártottak – így vállalkozását is egyértelműen erre építette.
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A különféle formákat, a megfelelő mérettel, számítógéppel megtervezik, majd a speciális program segítségével, és vezérlésével az automata gépek legyártják (a vékony, forró vágószál megolvasztja a vágás
mentén az anyagot). Így képesek rövid idő alatt több ezer darab előállításra is. A díszítések ragaszthatók, festhetők.

Az építőipar számára legyártott kültéri díszítéseket speciális
ragasztóval viszik fel a falra, majd a ragasztóval több rétegen keresztül
átkenik, hogy megkeményedjen. Miután elérte a megfelelő szilárdságot, lehet vakolni, festeni. Könnyű kezelhetősége és kedvező tulajdonságainak köszönhetően ma már az építőipar nélkülözhetetlen
kellékévé váltak ezek a látványos és szép elemek.
Megrendelőik között számos cég, magánszemély szerepel, de gyártottak filmstúdiók részére is dekorációs és díszítőelemeket is.
A Plafon LM logója beszédes, értelmezése, eszmei mondanivalója
egyértelmű. A vörös mezőben felül a Nap, a fentről érkező meleget,

a hőt jelképezi, míg az alsó részében, a kék mezőben helyezkedik el a
hópehely, mely pedig a hideget, mely a képen alulról halad felfelé.
Középen, mint egy választóvonal, helyezkedik el a Plafon LM, a dekoratív, hőszigetelő mennyezet burkolat, mely a hőt szigeteli, a PLAFON-on. Télen fűt (a megtermelt meleg levegőt nem engedi távozni,
nagyon jó hőszigetelése révén szigeteli a plafont), nyáron hűt (a hőséget visszafogja és kellemes hűs érzést nyújt). Közben szép látványt
kölcsönöz a lakótérnek, s a sarok szegélylécek bekeretezik a plafonon
elterülő alkotást.
Nagyon látványos és kreatív munka folyik a cégnél, mintegy 26 év
óta, lendületesen, lelkesen, szorgalmasan. Az évek alatt sok-sok dekorációval, ötlettel segítették a helyi kezdeményezéseket.

A gépek között járva nagyon sok újdonságot tanultam, kattintgattam
a fényképezőgéppel s eszembe jutott, hogy milyen fantasztikus
élmény lesz tanítványaimnak is, akik közelről is láthatják ezt a különleges, ám egyszerű, mégis látványosan szép technológiát. Köszönjük!
A megrendelők egy szép, zöld polisztirol lóherét kapnak ajándékba,
mellyel a cég visszavárja őket: „Legyen újra szerencsénk együtt!”
Ezzel a mottóval keltem fel az érdeklődést olvasóimban is: „Legyen
szerencséjük a Plafon LM® vállalkozáshoz!”
HORVÁTH IRÉN
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A művészek köztünk élnek
„A természet csodáján túl van még valami, ami többlet. Az ember adott
a természethez még valamit; csak ő, az ember, megtetézte az Alkotást
alkotással, melyek gyűjtőneve a művészet. A tenger, a völgy, az erdő,
a folyó, a síkság, minden föltétlen. De Bach egy fugája, Rilke egy verse,
Cranach, vagy Goya egy képe, Palladio egy épülete, Goethe egy gondolata, Phidias vagy Rodin egy szobra az ajándék, melyet az ember, csak ő,
egyedül az összes élőlények között, tulajdon akaratából hozzáadott a
világ csodálatos művéhez. S csak ez számít az ember számára: a művészet. Minden más csak létezés, anyag és erő kölcsönhatásának ütemes
vegyülete.” (Márai Sándor)
2017. október 27-én, pénteken nyílt meg a Jókai Közszíntér Kézműves Klubjának kiállítása. Az eseményt Bóna Veronika, a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár művelődésszervezője köszöntötte és Erdősi Gábor, Balatonfűzfő város alpolgármestere nyitotta
meg. A kiállítás kulturális hangulatát a Balaton Dalkör citerakísérettel színesített előadása tette teljessé.
A művészeket, kézműveseket felsorakoztató klub hírnevéhez méltón
az idei évben is színvonalas, az alkotás sokszínűségét és széles skáláját
bemutató kiállítást hozott létre. A megnyitón a látogatók megismerkedhettek az alkotókkal, akik szívesen meséltek választott művészetük, kézművességük rejtelmeiről. Tevékenységük kezdete sok esetben
gyermekkorukba mutat vissza. Az akkor még kedvelt szabadidős
elfoglaltság, ma már életvitel szerű munkává nőtte ki magát. A tárla-

ton megcsodálhattuk a keresztszemes hímzés, a tájképfestészet,
a csipkeverés, a horgolás, a zsinórcsipke, a patchwork remekműveit és
nem utolsósorban a termésekből készített faragványokat.
A Klub négy éves múltra tekint vissza, elnöke Csuka Péterné. Tagjai
nagyon aktívak, számtalan nyíltnapot, kiállítást tudhatnak már
maguk mögött, az érdeklődőket és csatlakozni vágyókat tárt karokkal
várják. Céljuk, hogy klubjuk egy olyan közösségnek adjon helyet,
akik alkotásaikon keresztül öregbítik Balatonfűzfő művészeiről, kézműveseiről ismert és elismert hírnevét.
Emelve az esemény fényét a Kézműves Klub vendégkiállítónak kérte
fel a Balatonkenesei Goblein és Hímzőkört. A tavalyi évben jubiláló
Hímzőkör vezetője Németh Sándorné. Ahogy alpolgármester úr
fogalmazott, alkotásaik nagymamáink melegséget árasztó otthoni
hangulatát elevenítik fel.
Amint azt Márai Sándor idézetében is olvashatjuk, az ember megalkotta azt a többletet, amely igazán számít, a művészetet. A műalkotások által a természet kiteljesedhetett. Legyen szó a szemet gyönyörködtető művészetről, képzőművészetről, kézművességről vagy a hallás által lelkünkre ható dallamokról, élvezzük és hagyjuk, hogy ezek
az ingerek visszahatva Ránk, szebbé varázsolják életünket.
A művészek köztünk élnek!
KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES
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TÁMASZ hírek – Őszi színes visszatekintő
Az Otthonban élő lakóink közül sokan érdeklődnek
a művészetek iránt, de mozgásbeli korlátozottságuk megnehezíti, hogy különféle kulturális
rendezvényen az épület falain kívül részt
vegyenek. Így időről-időre gondoskodunk
arról, hogy „házhoz jöjjenek” ezek a programok. Októberben vendégül láttuk a Magyar
Kézműves Remek 2014. évi közönségdíjasát,
Zsolnai Tímea, művészetterapeutát és szociális
munkást. Tímea nem mindennapos technikával
készít képeket, szobrokat és hangulatos lámpákat.
Vellai–Nemes Nikoletta intézményvezetővel folytatott beszélgetésen
az érdeklődő lakók nemcsak megcsodálhatták a számos darabból álló
kiállítást, de megismerhették a művész életét és a különleges technikákat, mellyel alkot.
Az 1956-os forradalomra a színjátszókörünk által előadott ünnepi
műsorral emlékeztünk meg. Történelmünk meghatározó húsz napját
korabeli filmfelvétellel, korrajzzal, versekkel és naplórészletekkel foglaltuk össze egy előadásban.

A hosszúra nyúlt indiánnyár lehetővé tette, hogy a
Mindenszentek ünnepe előtt egy kicsit közösen
dolgozzunk a kertészkedést kedvelő lakóinkkal
az intézmény parkjában. A szorgos lakói
kezekkel együtt gyorsan megtisztítottuk a
díszkertet a gyomoktól, az avartól pedig a
még mindig szépen zöldellő gyepet. Halottak
napja alkalmából így méltóképpen tudtunk
megemlékezni elhunyt szeretteinkre a Keresztünknél.
Természetesen nem feledkeztünk meg a születésnapjukat
ünneplő időseinkről sem, kilencüket köszöntöttük a hónap utolsó
napjaiban. Ezúttal két hölgy volt a rangidős, akik a 89-ik évüket töltötték ezekben a napokban. A rövid ünnepi műsor mellett örömmel
fogadták a virágot, a lakótársak által készített kedves képeslapot és a
finom csokoládétortát is.
NAGY VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS
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Egy óra Göndivel és Gömbivel
A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja (BMFK) szervezésében
került megrendezésre Tóth Bence (Göndi) és Fülöp Barnabás (Gömbi)
felolvasóestje október 20-án a fűzfői művelődési központban.
Barnabás, mondhatni a klub oszlopos tagja és Bence sem most olvasott fel először a rendezvénysorozat keretein belül.
Kezdésként Barnabás négy versét olvasta fel, amelyek közül három
már publikált, egy pedig publikálás előtt áll. Ezt Bence személyes
hangvételű elbeszélése követte.
Ezek után kezdődött a beszélgetés, elsőként arról kérdeztem őket,
milyen érzés a saját mű felolvasása és mennyire érzik kényelmesen
magunkat ebben a helyzetben. Válaszukban mindketten kitértek

arra, hogy más művét szívesebben olvassák fel, a saját műnél pedig
mindig megtörténik egyfajta értelmezés vagy (újra) értékelés.
Bencének idén nyáron jelent meg először írása, Karrier című elbeszélése egy online portálon. A fiatal írók, költők publikálási lehetőségeiről kérdeztem. Kiderült, hogy egy felkérés miatt küldte be írását és
nem tudja még, hogy hol hozzák le legközelebb, mivel a prózásoknak
sokkal kevesebb megjelenési felület áll rendelkezésére, mint a lírásoknak. Ezt Barnabás is megerősítette. Elmesélte, hogy egy irodalmi
tábor, a Szöveggyár kapcsán volt alkalma először megjelenni, ami
után már könnyebben adódtak az újabb lehetőségek.
Ennek kapcsán arra kértem őket, mutassák be azokat az irodalmi
táborokat, amikben eddig részt vettek. A közös pont Sárvár volt, ahol
minden évben megrendezik egy középiskolásoknak szóló irodalmi
tábort. Itt először egy műhelymunka során felolvassák a beküldött
műveket, majd tanácsokat, kritikai megjegyzéseket kapnak írásaikkal
kapcsolatban a résztvevők, majd az utolsó estén díjazzák a legjobbakat. A szakmai hozzá szónoklásokon kívül kapcsolatokra is szert
tehetnek a diákok és persze hatalmas élmény.
Barnabás kifejtette, Sárvár és a Szöveggyár közötti lényeges különbség az, hogy az utóbbiban a résztvevők száma 10–15 fő, így egy diák
műveire több figyelem jut, kis létszámban másmilyen jellegű feladatokat is kapnak, és ezeken könnyebben tudnak dolgozni.
A program zárásaként Tóth Bence felolvasta Karrier c. írását, valamint megosztották velünk az est elején ismertetett irodalommal kapcsolatos asszociációs játékra írt megoldásaikat.
DOBOS ESZTER

Három világbajnoki érmet szereztek a Balatonalmádi Sportegyesület sportolói a
XXV. Shotokan Karate Világbajnokságon
2017. október 6–8-án rendezték Magyarországon, Eger városában
a SKDUN-Shotokan Karate Világszövetség Világbajnokságát.
Ezen a rangos eseményen 26 ország több mint ezer válogatott versenyzője vett részt. Szombathelyi Klaudia Balatonfűzfő városból jár
a Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület edzéseire.
Az utóbbi évek egyik legsikeresebb versenyzője ismét nagyszerűen szerepelt, a Magyar Szövetségi Válogatott Junior csapattagjaként világbajnoki bronzérmet nyert. A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do
Sportegyesület három versenyzővel képviseltette magát a világversenyen. Varga Orsolya, Szombathelyi Klaudia, Farkas Bence versenyzőink nagyszerűen helytálltak ezen a színvonalas megmérettetésen.

Edzőjük, Sensei Rézmüves Miklós 5. Dan-os Nagymester mindhárom nap a Nemzetközi Bírói Kar tagjaként közreműködött a világbajnokságon.
RÉZMÜVES MIKLÓS

Varga Orsolya két csapat kategóriában is versenyzett a Magyar
Shotokan Karate Stílusszövetség válogatott versenyzőjeként. Kumite
(küzdelem) (felnőtt női-Mix kategória) versenyszámban két érmet is
nyert: egy ezüstérmet és egy bronzérmet. A felnőtt Csapat-Kumite
versenyszámban (Mix) a nagyon szoros döntő küzdelemben egy hajszálon múlott csak a magyar csapat aranyérme.
Farkas Bence Kata-Kumite versenyszámokban nagyszerűen helyt állt,
mindkét versenyszámban nyolcas döntőbe jutott, Katában világbajnoki hatodik helyezett lett.

A képen balról Varga Orsolya, jobbról Szombathelyi Klaudia
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Íme egy világbajnok
Bevallom, boldogsággal tölt el, amikor tanítványaimról, iskolámról írhatok a lap hasábjain, hiszen a mindennapok történései egyszer
történelem lesz, s cselekedeteinkről majd az
utókor más szemszögből, másként mond ítéletet, akár pozitív, akár negatív megvilágításban. Egy biztos, a kiváló, emberi sportteljesítmények mindig fennmaradnak, mindig jó
szívvel, alázattal, tisztelettel gondolunk rájuk.
Nos íme, itt egy igazán bámulatos teljesítmény! Kiss Maja, a Sun-Dome SE versenyzője, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. a osztályos tanulója, a 2017. október 6–8-án
Egerben megrendezett 25. SKDUN Shotokan Karate világbajnokságon elhozta az
aranyérmet, világbajnok lett.
A háromnapos versenyen Maja a második
napon, a rengeteg gyakorlás (sokszor hétvé-

Kiss Maja és edzője Takács Helga

Egy kiváló sportoló szépen csillogó érmei
Sokszor eszembe jut az a tanítás, amit annak idején a főiskolán
igyekeztek nekünk, ifjú tanítójelölteknek sulykolni, miszerint
„Mindenkiben ott szunnyad a tehetség, csak meg kell találni
a módját, hogy kibontakoztathassuk”.
2016 februárjában indult Barnóczki Bertold Boldizsár tehetségének kibontakoztatása Rupp József edző személyében, aki meglátta Boldizsárban, hogy a birkózás neki való sport. Boldi megszerette az edzéseket, a küzdést, s azóta számos versenyen megmérettetett a tehetsége, s szép sikereket tudhat maga mögött, amiről
pontosan tájékozódhatott a kedves olvasó lapunk hasábjain.
Az egy év elteltével, 2017. október 7-én Tatabányán, a Területi
Szabadfogású Országos Bajnokságon a +74 kg-ban aranyérmet,
az eggyel magasabb kategóriában ezüstérmet szerzett. Október
14-én Szentesen, az Országos Bajnokságon bronzéremmel
gyarapította éremkészletét. A kitartó munka, a sok-sok edzés,
a számtalan lemondás mind hozzásegítette Boldit ehhez a sikerszériához. Gratulálunk! Csak így tovább Boldizsár!
HORVÁTH IRÉN

gente is) és mindennapos küzdelem eredményeként az erős mezőnyben céltudatosan,
fegyelmezetten küzdött és legyőzhetetlennek bizonyult a tatamin, formagyakorlat versenyszámban. A rangos megmérettetésen
26 ország, több mint 1000 versenyzője nevezett, s Maja érmével együtt a haladóknál,
négy arany-, tíz ezüst- és húsz bronzérmet
gyűjtött a lelkes csapat, s ezzel az ötödik lett
az országok közötti versenyben.
Gratulálunk Majának! Gratulálunk a családjának, s gratulálunk az edzőjének, Kiss
Helgának, akiknek áldozatos támogatásukkal jött létre ez a csodálatos eredmény! S mi
fűzfőiek, nagyon büszkék vagyunk Majára!
S magam is, nagyon büszke vagyok, hogy egy
igazi, kis tigrisként küzdő világbajnokot,
Kiss Maját taníthatom!
HORVÁTH IRÉN

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát
Szakosztály november havi túraterve
• November 11. Nagyvázsony–Csicsói erdészház–Szentantalfa
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra
Túravezető: Király István
• November 18. Kisapáti vasútállomás–Szt. György hegy–
Hegymagas
Találkozás: Balatonfűzfő, MÁV pu., indulás: 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Papp Iván
• November 25. Vászoly–Szt. Jakab forrás –Halomhegy–Dörgicse
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.17 óra Táv: 10 km
Túravezető: Papp Iván
• December 2. Mencshely–Halomi erdő–Hideg-hegy–Vöröstó
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Horváth István
• December 9. II. Mikulás túra
Fűzfőgyártelep–Bódi Mária Magdolna kerékpárút–Litér
–,,Vadkörtefa”–Hársas-völgy– Fűzfőgyártelep, Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, indulás: 9.30 óra
Táv: 9 km
Szervező: Lipták Pál
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
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Szüreti vigadalom a Balaton nyugdíjasklub szervezésében
Idén sem maradhatott el a Balaton nyugdíjasklub hagyományos szüreti bálja. Mindig öröm látni, ha egy-egy közösségi terünk megtelik
élettel, nem volt ez másként szeptember 30-án sem. Túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy aki eljött, nem bánta meg, hiszen mindannyian
nagyon jól éreztük magunkat.
Örömmel hallgattuk Varga József nótázását, szinte együtt énekeltünk
a Balaton Dalkörrel, és nagy szeretettel néztük Gyurica István és neje
Aranka bemutatóját.
Persze klubtagjainknak sem kellett táncos kedvük és tudásuk miatt
szégyenkezni, mert egész este ropták a táncot. A talp alá valót ismét
Kolocsán Csaba biztosította.
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy Csomai Katalin klubtársunk, a nyugdíjas klub korábbi elnöke, az Életet az éveknek Veszprém
Megyei Egyesületétől elismerő oklevelet vehetett át korábbi és persze
jelenlegi aktív munkájáért. Gratulálunk!
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki támogatatta rendezvényünket, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre. Külön köszönet
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának és a Balatonfűzfőért
Alapítványnak, amely 60 000 Ft-ot biztosított a klub számára, de ne

felejtkezzünk meg az asszonyok finomságairól, a férjek borairól sem!
Mivel is zárhatnám… jövőre Veletek ugyanitt.
LAJKÓ FRIGYES

KLUBVEZETŐ

Szemétszüret
A Balatonfűzfőért Alapítvány 2017. október 13-án az idén már
második alkalommal szervezte meg a településünk nagy részére
kiterjedő szemétgyűjtést. A résztvevők a következő területeken szedték össze az elszórt szemetet (elsősorban műanyag zacskókat, üdítős
palackokat, papírhulladékot, sörös dobozokat, üvegeket, néhány
helyen autógumikat, építési törmeléket, bútorokat): a Parti sétányon,
a Margit sétányon, a főutak és a körforgalmak mellett, az Uszodai
úton, a temető felé vezető utakon, a településrészek utcáin a Mámatetőn. A zsákokba gyűjtött teherautónyi hulladékot a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. szállította el. Tobrukban az Almádival határos
jegenyesor területén talált több köbméter hulladékot a résztvevők
kupacokba rakták össze, majd innen lesz elszállítva. A cikk írásáig sajnos még nem tisztázott, hogy Almádi, Fűzfő együtt vagy valamelyik
egyedül fogja megoldani. Az akcióhoz csatlakozott az Öveges 10 osztállyal, akik a gyártelep területén szedték össze a szemetet. Köszönjük
nekik és tanáraiknak az elvégzett munkát. Köszönjük annak a 48 fő
résztvevőnek, akik a többi területen végezték munkájukat. Ők valamennyien kaptak a Bob pálya tulajdonosának felajánlásaként egy

6 csúszásra érvényes bob bérletet. Köszönjük valamennyi résztvevőnek és támogatónknak, hogy hozzájárultak környezetünk élhetőbbé
tételéhez, az akció sikeréhez. Számítunk rájuk és még sokakra, hogy
jövőre is eredményesen megszervezhessük a szemétgyűjtéseket.
LUBLÓY GÉZA
ALAPÍTVÁNYI KURATÓRIUMI TAG
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Városnéző HAVIVANDÁL
Jó hírrel szolgálhatok a kedves olvasóimnak, mivel az állandó rovatom 2017. októberi cikkére kaptam reagálást. A gyártelepi első iskola és volt óvodaépület vállalkozó tulajdonosa értesített, hogy a felújítás valóban, önhibáján kívül megrekedt, de az ablakcserén kívül az
épületet 15 év után sikerült fűthetővé tenni, ami az épület állagának
egyértelmű javítása. Továbbá a munkálatokat mindenképpen szeretnék folytatni, az épület környékét rendbe tenni, így csak a segítségképpen, megőrzésre lerakott építési törmeléket (egyedülálló anyuka
lakásfelújításából származott) már el is szállították. Az akadályok
elhárítására a városi polgárok türelmét kéri. Örülünk, hogy az épület,
melyhez sokak számára kedves élmények fűződnek – az ott lakók
kérésére megírt cikkem hatására az elénk táruló összképről – nemsokára impozáns külsőt és rendezett környék látványát nyújtja a mellette lakók takaros lakásainak ablakán kinézve, mindennapi élményként. Drukkolunk és reméljük, hogy büszkén újságolhatják barátaiknak és rokonaiknak, hogy lám-lám a „gyártelepi központ” nem elhanyagolt, gondozatlan környék, hanem szép és impozáns látvány,
melyért a vállalkozó lelkesen, kitartóan mindent elkövet. Bízom
benne, hogy magam is tájékoztatást tudok adni a bekövetkezett
örömteli változásokról!
Sajnos, ilyen jó híreket nem írhatok a település autóbuszmegállóiról,
amelyek tragikus állapotáról már többször írtam és fotókkal illusztráltam. A városunk egyik leglátogatottabb építményei ezek, melyek
napi szinten sok-sok utazót fogadnak és bocsátanak el. Funkciójuknál
fogva nem mindegy, hogyan néznek ki. A fűzfőgyártelepi alsó buszmegállóban egyik éjszaka vandál(ok)nak sikerült betörni az oldalt
lévő üveget, az összefirkált, összekarcolt, össze-vissza ragasztott építményen. Így „tökéletes csendéletet” alkotva a kitartó, szorgalmas van-

dálságról. Vele szemben, a Fűzfőfürdő városrész felé tartó oldalon
a plexi lapok csavarjait kilazították, illetve elvitték, így aki fáradtan
nekidől, rögtön elugrik onnan, mert olyan érzése támad, hogy azonnal rádől a megálló (megjegyzem: ott jártamkor meghúztam a laza
csavarokat, amennyire tudtam).
Jó lenne, ha a Balatonfűzfőre utazók, az itt lakó polgárok jó érzéssel
várakozhatnának a szép, megbecsült, tiszta, városi buszmegállóinkban, s kellemes élmény és benyomás maradna az utazás után! Talán,
majd egyszer!
HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?
A 2017. októberi számunkban a fűzfői lakosság létszámának
alakulásáról írtam. Az 1927-es iparbetelepítést követően gondoskodni kellett az egészségügyi szolgáltatásról is, éppen a lőporgyártás
veszélyessége kapcsán. Nézzük, hogyan fejlődött ez a terület!
Tudta-e, hogy
– a település első orvosa dr. Sebestyén László volt, aki a lakótelepen
és a gyárban egyaránt ellátta az egészségügyi szolgálatot?
– a harmincas években a Nitrokémia a legjobb minőségű lőport állította elő, három műszakos, túlfeszített munkával, aminek eredményeképpen a balesetek száma is megnőtt?
– a gyár létrehozott egy jól felszerelt, nagyobb műtétekre is alkalmas,
nyolcágyas kórházat, ahol egy ápolónő és egy asszisztens is szolgálatot teljesített, és állandó ügyeletet is biztosítottak (ez a mai
gyártelepi rendelő)?
– 1942-ben dr. Lépold Lajos a gyártelepi lakosok orvosaként gyógyított?
– 1947-ben az üzemorvosi szolgálatot, Sebestyén doktort váltva
dr. Peller Ágoston látta el, majd áprilistól dr. Lépold Lajos nagy szakértelemmel egy korszerű, üzem- és munkaegészségügyi központot
épített ki, és működtetett egészen 1971-ig?
– 1951-ben nyitották meg az ország első üzemorvosi laboratóriumát
Fűzfőgyártelepen?

Új rovat

– 1971-től 1991-ig, mintegy húsz éven át, lelkiismeretes munkával
dr. Peer János igazgatta az üzem-egészségügyi szolgálatot?
A terület jobb egészségügyi ellátásaként szakrendeléseket is
szerveztek, így működött: nőgyógyászati, gyermek-szakorvosi, bőr-,
bel-, labor-, sebészeti és szemészeti, valamint fogászati és reumatológiai szakrendelés is.
A szakrendelői ellátást a megyei kórház finanszírozta, elég szerény
anyagi keretek között. 1975-ben a napi átlagforgalom 313 fő volt.
Voltak fő állású, és háromórás mellékállásban foglalkoztatott orvosok
is.
Dr. Király Ferencet 1991-től dr. Szlivka János követte az intézmény
vezetésében, aki 1995. szeptember 1-jén megalakította a Fűzfő-Med
Kft.-t, mellyel az ország első járóbeteg szakrendelés privatizációját
valósította meg úgy, hogy együtt működött a munka-egészségüggyel.
Ennek az úttörő munkának az eredménye a mai szakorvosi ellátottság
lehetősége városunkban.
(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből.)
HORVÁTH IRÉN
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Márton-napi népszokások
Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon.
A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek,
másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani,
de a ludak elárulták gágogásukkal.
Eredete
A római időkben november 11. a téli évnegyed kezdő napja volt,
ekkor az új termésből és az újborból tartottak nagy lakomát. Általában ludat, vagyis a hadisten, Mars szent madarát fogyasztották, ami
latinul „avis Martis” (Mars isten madara). Ebből lett népies szófejtéssel „Márton madara”.
Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannóniában. A hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent Istvánt és az országot, ezért Szűz Mária után Tours-i Szent Márton lett Magyarország
patrónusa.
Márton-napi lakoma
Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. A lakmározásnak kedvezett az is,
hogy a hagyomány szerint ilyenkor nem volt szabad takarítani,
mosni, teregetni, mert ez a jószág pusztulását okozta. Novemberben

már le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült párolt káposztával és
zsemle- vagy burgonyagombóccal, mert a rigmus szerint: „Aki
Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”. Szokás volt,
hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből, küldenek a papnak
is, innen ered a „püspökfalat” kifejezés.
A Márton-napi lúdvacsora után „Márton poharával”, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani. Úgy tartották, a minél több ivással egyre több erőt és egészséget töltenek magukba.
A bor és a liba néha össze is kapcsolódott, német nyelvterületen a 12.
században a Márton-napi ludat „szüreti vagy préslibának” is nevezték.
Márton-napi időjóslás
A sült liba mellcsontjából az időjárásra jósoltak: ha a csont barna és
rövid, akkor sáros lesz a tél, ha viszont hosszú és fehér, akkor havas.
Az aznapi időjárásnak viszont az ellenkezője várható: „Ha Márton
fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Másik
megfogalmazásban: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” Sokfelé úgy vélik, hogy az aznapi idő a
márciusi időt mutatja. A néphit szerint a Márton-napi eső utána
rendszerint fagy, majd szárazság következik. Az őszi időjárás a bor
minőségére is hatással van: „A bornak szent Márton a bírája”, amit
lehet úgy is érteni, hogy ilyenkor már iható az újbor.
Forrás: wikipedia

Megjelent Balatonfűzfő falinaptára
A naptár megvásárolható 2017. november 15-től
1500 Ft/db áron a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtárban, a Közösségi Házban és
a szerkesztőségben.

2017. október
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A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©
Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de most már elsősorban
Balatonfűzfőre fókuszálva!
A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a
természeti és épített környezetéről, valamint a városban
zajló életről. Szeretnénk minden fotózni szerető embert –
a városban és a kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél
változatosabb, egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat.
A 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 20-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
kiadványában, 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 örülhet majd a szebbnél szebb alkotásoknak.
Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com / 20/925-4515
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Márton napi libacomb
Így Márton nap környékén sok konyhát, így a miénket is mindig átjárja a
sült liba vagy kacsacomb illata, ehhez
elengedhetetlen köret a párolt káposzta és a burgonyapüré.
Hozzávalók:
a libacombhoz: libacomb (személyenként 1 db), 1 db sütőzacskó, zöldfűszerek: oreganó, kakukkfű, bazsalikom,
mangalica szalonna csíkok, só, bors
a párolt káposztához: 1 db vöröskáposzta, 1 szem alma, olaj, 3–4 ek cukor,
3 ek 10%-os ecet
Először elkészítjük a libacombokat:
alaposan megmossuk, megtisztítjuk,
majd a bőrös részt keresztbe bevagdaljuk és jól bedörzsöljük a fűszerekkel.
Egy sütőtálba sütőzacskót helyezünk

ÉVA varrónő Balatonfűzfő – méretre igazítás,
javítás rövid határidővel
Telefon: 06-70/545-2903

és abba tesszük bele a fűszeres libacombokat, a combok tetejére 1-1 szelet mangalica szalonnát is tehetünk.
Majd lezárjuk a sütőzacskót és jó 2
órán keresztül sütjük. A sütozacskónak nagy előnye, hogy egészséges,
mivel a hús a saját zsírjában sül, semmit nem kell hozzáadni és a végeredmény nagyon finom. Akkor lesz kész,
amikor a hús elválik a csonttól.
A vörös káposztát a legkülső leveleitől
megszabadítjuk, megmossuk és egészen
vékonyra szeleteljük. Egy lábosba teszszük megsózzuk, egy kevés olajon, 3–4
evőkanál cukorral, 3 ek ecettel és 2 dl
vízzel lefedve pároljuk 1órán át. Fél időben hozzáadunk egy reszelt almát.
Forrás:
http://rozmaringeslevendula.blog.hu

Lakossági hirdetések feladása elérhető áron! Részletes
tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon: 06-20/925-4515
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Tegyünk az egészségünkért – alma
A statisztikák szerint fejenként évente 23 kg
almát fogyasztunk el. Egy régi közmondás
szerint: „napi egy alma – az orvost távol
tartja”. Tény, hogy ez a gyümölcs minden
porcikájában különösen értékes táplálék.
Húsa 8–13 százaléknyi gyümölcscukrot tartalmaz, egy közepes nagyságú nyers almában
80 kalória van, 21 gramm szénhidrátot,
3,7 gramm rostot, és 10–15 mg C-vitamint
tartalmaz. A- és B-vitamin, folsav, kalcium,
magnézium, kálium, kéntartalma is jelentős.
Vízoldékony rostanyaga, a pektin sokféle
jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre: rendezi a székletet (a tapasztalatok szerint

főve, párolva a hasmenés, nyersen a székrekedés ellen vethető be), kedvezően hat a
bélflórára, csökkenti a vér koleszterinszintjét,
magas káliumszintje a magas vérnyomásúaknak segíthet. Gyümölcssav, almasav tartalma a belek és a máj működésére fejt ki jó
hatást. Az alma a szervezet egészére méregtelenítő, tisztító hatású, így például tehermentesíti a vesét, csökkenti a vesekő és
húgysavképződést (ezért köszvény ellen is
alkalmasnak tartja a természetgyógyászat).
Legértékesebb, legtáplálóbb, ha héjával
együtt, nyersen fogyasztjuk, így tartalmazza
a legtöbb élelmi rostot. Nem kell feltétlenül

a legszebb, viaszosan fénylő, darabonként
selyempapírba csomagolt, méregdrága import, zöld vagy mélyvörös almákat vásárolni,
hiszen kora ősztől késő tavaszig kapható
a kevésbé látványos, ám annál egészségesebb,
ömlesztve kilózott magyar termék, és az sem
baj, ha netán már kissé ráncos némelyik a tél
végén. Számtalan módon elkészíthető:
nyersen lének facsarva, müzlibe, gyümölcs- és
zöldségsalátába darabolva, párolva, sütve,
főzve, töltve, hús mellé köretnek, levesnek,
mártásnak, süteménynek. (forrás: internet)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Novemberi rejtvény
Az októberi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
(Kányádi Sándor: Jön az ősz)
Könyvet nyert: Vas Sándorné balatonfűzfői
olvasónk.
Gratulálunk!
Novemberi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2017. november 28.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
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.
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
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

Hirdessen 2017-ben is
a Balatonfűzfői Hírlapban!

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon: 06-20/925-4515

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,
a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.

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

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki
a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–V: 8.00–19.00 óráig

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

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 8.0016.00 Szo: 8.0012.00
Üzletek:
Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Országos Könyvtári napok

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

