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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2017. szeptember 10-től 2017. október 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Szeptember 9. 9 óra Babakocsis túra, nemcsak babakocsival
– a VÁCISZ, a Bf-i Horgász Egyesület,
a Bf-i Polgárőr Egyesület, a FAK Természetbarát Szakosztály szervezésében
Találkozás: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház és
Turista Bázispont
Helyszín: Horgásztanya
Szeptember 9. 9 óra Glück Ferenc Emlékverseny, a Fogyatékossággal Élő Emberek
és Barátaik Kulturális Fesztiválja
– a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete és a Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérült Csoportja szervezésében
Szeptember 9. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

Szeptember 25. 16 óra Fűzfőgyártelepi
nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás

– Október 5. 17–18 óra Előadás a Balatonról, Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei és a ,,Mi városunk” pályázat díjak
átadása – a Városvédő és Fürdő Egyesület és
a Balatonfűzfői Hírlap szervezésében
Október 8. 10–11 óra ,,Játék-öböl” játszóház Varga Judit vezetésével
– Meseíró és meseillusztráló pályázat ünnepélyes eredményhirdetése Kiss Irén és Jávor
Ibolya könyvtárosok közreműködésével
Helyszín: Városi Könyvtár

Szeptember 27. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 6. 15 óra Aradi vértanúk emléknapja
– megemlékezés és koszorúzás
Helyszín: Tobruk, harangláb

Szeptember 29–30. Süllő Kupa
– a Balatonfűzfői Horgász Egyesület és a BS
Fűzfő közös szervezésében
Helyszín: BS Fűzfő területe

Október 6. 17 óra Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Szeptember 25. 16 óra Kártya klub

Október 9. 16 óra Kártya Klub

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 16–17. 10–17 óra Kulturális
Örökség Napjai
– a FÖDTBK szervezésében
– Szeptember 16-án 10 órától Tudományos
emlékülés, kiállítások
– Szeptember 17-én 10 órától a Klebelsbergiskola 3 óránkénti bemutatása, ,,Vigyázz
rám!” balatoni környezetvédelmi társasjáték
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Szeptember 18. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – vízparti séta, beszámoló
a nyári élményekről
Szeptember 19. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Szeptember 20. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 30. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– szüreti vigadalom
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Októberi előzetes
Október 2. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Október 2. 18 óra Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület
Október 3. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Október 4. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Október 4–8. Országos Könyvtári Napok
– Október 4. 17 óra Kalandozás a Balaton
képzőművészetében – Veszeli Lajos vetítettképes előadása

Október 10. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Október 10. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Október 11. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Október 13. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– férfinap
Helyszín: Natúrkert vendéglő
Október 14. 15 óra Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület
Október 16. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
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.
augusztus 29-én tartotta soron következő testületi ülését, melyen a
következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel elrendelte a Balatonfűzfő Város Önkormányzata
által kötött haszonkölcsön szerződések bérleti szerződéssé történő
átalakítását,
2. az ingatlanok működtetéséért az alábbi összegű bérleti díj javaslatokkal él:
– Balatonfűzfői Vízisport Centrum Egyesület:
A Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a Balatonfűzfői Vízisport
Centrum Egyesület között a balatonfűzfői 352/4 helyrajzi számú
ingatlan tárgyában a 103/2017. (05. 16.) számú határozattal jóváhagyott bérleti szerződés bérleti díjra vonatkozó II/ 5. és 5.1. pontjában foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja.
– Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület
Az általuk bérelt terület
1000 m2 nagyságú területrésze után: 50 000 Ft+áfa/év/m2
3031 m2 nagyságú területrésze után: 1 Ft+áfa/év/m2
1000 m2 nagyságú területrészének azon időponttól – de legkésőbb
a bérleti szerződés aláírásától számított 4. évtől – kezdődően meghatározandó bérleti díját, amikortól bérlők az általuk eszközölt
beruházás (klubház, tároló, vendéglátó és szociális egységek) használatát megkezdik, újra tárgyalja.
– Angyal József Teniszsport Egyesület
75 000 Ft+áfa/év
– Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület 60 000 Ft+áfa/év
– Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések
Egyesülete
15 000 Ft+áfa/év
– Önkormányzati tulajdonú ingatlanok gondozása tárgyában
kötött haszonkölcsön szerződések
8000 Ft+áfa/év

3. valamint elrendelte az érintett szervezetekkel közösen egyeztetve
a Sportkoncepció felülvizsgálatát.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy vételi ajánlatot tesz a
Balatonfűzfő, 1018/1-7, 1495/332, 1495/339, 1495/382-383 ( körforgalmak környéki) ingatlanok tulajdonosainak a költségvetésben
szereplő, még felhasználható 3,5 MFt erejéig, de legfeljebb bruttó
640 Ft/m2 telekáron.
– A testület úgy határozott, hogy a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében
benyújtott, „A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
épületenergetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VE12017-00010 azonosító számú támogatási kérelemben szereplő nem
elszámolható költséget önerőből finanszírozza.
A képviselő-testület a bruttó 141 292 214 Ft összköltségű projekthez a támogatási kérelem keretében bruttó 136 866 714 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást igényel és a projekt nem elszámolható költségeihez kapcsolódó bruttó 4 425 500 Ft összegű saját forrást/önerőt biztosít a 2017. évi költségvetés 13. melléklet pályázat
előkészítési keret terhére.
– A Balatoni Szövetség által alapított „Balaton Díj”-ra a Balatoni
BOB és Szabadidőparkot javasolták.
Módosult a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet.
A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják. A következő testületi ülés
2017. szeptember 19-én lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

A nyolcvannegyedik hónap a városházán
Egy híján húsz évet szolgált településünkön Szécsi Ferenc plébános
úr. Az utolsó miséjén elköszöntek tőle a hívők, a település, a barátok,
a kisegítő lelkészi munkája során reá bízott katonák. Valami befejeződött, és ezzel együtt egy új is kezdődik. A plébános úr számos eseményt, rendezvényt honosított meg itteni szolgálata alatt. A kórustalálkozó, a hősök napi megemlékezés, a doni kanyarban elesettekről
szóló rendezvény, a templomokhoz kapcsolódó búcsúk megújítása,
az egyházközségi bálok meghonosítása, a rászorulók karácsonyi
köszöntése mind az ő nevéhez köthetők. Megalapította a helyi
Karitász szervezetet, és nagy erővel dolgozott Bódi Mária Magdolna
szentté avatásáért. Életre hívta a Bódi Mária Magdolna kerékpáros
zarándoklatot, emléktáblát készíttetett, utca és kerékpárút viseli már
Magdi nevét. Plébános úr lehetőségeihez mérten fejlesztette a templomokat, részt vett az adventi gyertyagyújtások városi rendezvényein,
ezen alkalmakon műsorokkal várta a település lakóit.
Plébános úrnak itt is megköszönöm a közel két évtizedes szolgálatát.

Az érsek úr Zalabért jelölte meg új feladatául, ott fog tovább szolgálni. Kívánom, hogy tevékenysége találjon jó földet, sokan hallják és
értsék meg az igét, teremjen gyümölcsöt is „némely száz annyit,
némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.” /Máté
Evangyélioma 13. rész / Mint ahogy tettem azt szóban, azt itt is megteszem megfontolásul. Egy afrikai közmondás szerint „Ha gyorsan
akarsz menni, menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, menj együtt
másokkal!” Nem árt azért néha előre szaladva mutatni az utat.
Laposa Norbert plébános kormányzóként fog Szécsi Ferenc helyébe
lépni. A következő számban be fog mutatkozni az olvasóknak.
Személyes találkozásunkkor – melyen Erdősi Gábor alpolgármester
úr is jelen volt – mindenben támogatásunkról biztosítottuk településünk új katolikus egyházi vezetőjét.
A nyár sajnálatos velejárója a szinte már kibírhatatlan szemétszag.
Jogosan váltja ki az emberekből a felháborodást. Az érintett települé-
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sek vezetői, képviselői is érzik természetesen a bűzt, és teszik a dolgukat még akkor is, ha ennek még nincs konkrétan tapasztalható eredménye. De mit is tettünk eddig? Többször meglátogattuk a királyszentistváni hulladékkezelő telepet, a környező üzemeket. Az érintett
települések polgármesterei a térség polgármestereivel közös levélben
kérték a hatóságot a kellemetlen szaghatás megszüntetésére. Négy
település egy független igazságügyi szakértő csoportot bízott meg a
bűzhatás vizsgálatára. Megkerestük a térség egyéni országgyűlési képviselőjét, dr. Kontrát Károlyt, hogy legyen segítségünkre a probléma
megoldásában. Tájékoztattuk a helyzetről, a megtett lépésekről,
elmondtuk, hogy ez a helyi önkormányzatok kompetenciáit meghaladó ügy. Elmondta, hogy mindenben az itt élők érdekeit képviseli,
mellettünk van, a vizsgálat eredményéről tájékoztatást kért, és ennek
ismeretében tud majd tovább lépni.
A bűz bejelentésére mindenkinek lehetőséget adtunk, munkatársaink fogadták, fogadják a jelzéseket. Egy közösségi oldalon szerveződött csoport tagjainak küldöttségét – a tulajdonos önkormányzat
vezetőjeként – regisztráltattam egy üzemlátogatásra, melyen közel
húszan vettünk részt. Sajnálattal tapasztaltam, hogy több balatonfűzfői lakos jelentkezése ellenére nem jelent meg a látogatáson, és ezt
nem is tudatta velünk. Köszönet azoknak, akik otthonról jelzik az
észrevételeiket, ezek igen hasznosak is lehetnek, sok esetben azok is.
Nagy tisztelet azoknak, akik személyes jelenlétükkel is képviselik ezt
az ügyet, arcukat, személyiségüket, idejüket is adják hozzá. Ezen a
kérdések és észrevételek után egy több pontból álló intézkedési terv
született. A kommunikáció a felek között rendszeres, a jelzések szaporodnak. A közösségi oldal aktív tagjaival személyes találkozást kezdeményeztem a képviselő úrral, aki szívesen állt rendelkezésre a sza-

badsága után. Rendszeresen tartom a kapcsolatot az üzemeltetővel,
a társulás vezetőjével. Nyilván ezektől a lépésektől még nem szűnik
meg a büdös, de ezek a végső megoldáshoz vezető lépések. Kérem,
segítsék a munkát a jelzéseikkel, bejelentéseikkel, hogy minél
nagyobb esélye legyen a mielőbbi megoldásnak. A város egyetlen
képviselője, vezetője sem akar mást, mint a településen élők, egy bűztől mentes települést. Ha ebben nem lesz gyors előre lépés, akkor
magam fogok radikális, de törvényes lépéseket kezdeményezni az itt
élők támogatásával. Ebben számítok az eddig aktívan dolgozó, idejüket, tudásukat a probléma megoldásáért adókra.
Egy híján húsz. Így kezdődött az írás. Most a pontosan negyven évvel
folytatom. Negyven év egy pedagógus pályán igen csak figyelemre
méltó. Én pontosan tudom, mit jelent, mert azt naponta követhettem. Negyven év, több ezer tanítvány, szülő, nagyszülő, testvér, kolléga, vezető. Siker, kudarc, vidámság, mosoly, eredmény. Egy pedagógus köszönt el a pályától, amit becsülettel, eredményesen, tisztességesen, odaadóan „mívelt”. Kerülte a reflektorfény, mert nem vágyott rá,
csak lelkiismeret szerint tette, amit vállalt. Pályája kezdetén még fel is
esküdött a munkájára, amit végig megtartott. A Jókaiban közel harminc évet tanított, a maradékot az Irinyiben. Onnan ment nyugdíjba. Mint volt vezetője, munkatársa, férje köszönöm meg a település
nevében a munkáját.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2017. szeptember 21. 17 óra,
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház.
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
JEGYZŐ

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. júliusi lapzártától a 2017. augusztusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Cserép Sebestyént, Fister Zentét, Czeglédi Máté Mókát, Kerekes-Bakró Mátét.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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Beszámoló az 53/2017. (03. 13.) számú határozat végrehajtásáról
A Balatonfűzfőért Alapítvány feladatul kapta az önkormányzati
2017. évi 5 000 000 Ft -os civil keret megpályáztatását, bírálását s a
támogatások kiosztását.
A feladatot az alábbiak szerint hajtottuk végre:
Megfelelő fórumokon közzétettük a pályázati kiírásokat:
balatonfuzfo.hu, balatonfuzfoert.blogspot.com, Balatonfűzfői Hírlap
Az alapítvány saját pályázata
1. Tegyük szebbé környezetünket, településünket!
Pályázó neve

Beérkezés

Csebszaltó
2017. 4. 26.
Nyugdíjasklub

Igényelt összeg
40 000 Ft

Felhívásunkra 32 érvényes pályázat érkezett, melyeket (néhányat
hiánypótláshoz kötve) kuratóriumi döntéssel bíráltunk el.
Az elbírálás után a nyertes pályázókkal szerződést kötöttünk.
Támogatási igény 5 289 000 Ft értékben érkezett
A pályázatokat és a támogatásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Max.: 40 000 Ft

Helyszín
Balatonfűzfő,
Széchenyi utca,
Balatonfűzfő Margit
sétány

Tervezett felhasználás

Támogatás

200 db egynyári virág vásárlása

40 000 Ft

Civil keretből:
2. Pályázat a helyi közbiztonság segítésére
Pályázó neve
Balatonfűzfő
Polgárőr
Egyesület

Beérkezés

2017. 5. 2.

Keretösszeg: 300 000 Ft

Igényelt összeg Megvalósító személy

300 000 Ft

Lőrincz Gábor

3. Kultúra működés
Pályázó neve

Beérkezés

Igényelt összeg Megvalósító személy
50 000 Ft

Papp Józsefné

Balatonfűzfői
Fiatal Művészek 2017. 5. 18.
Klubja

50 000 Ft

Varga Áron

Varga Áron

50 000 Ft

Varga Áron

50 000 Ft

Csuka Péterné

50 000 Ft

Németh Gábor

Jókai
2017. 5. 18.
Közszíntér
Kézműves Klub
Csebszalto
2017. 5. 19.
Nyugdíjasklub

Tervezett felhasználás

Támogatás

Dologi kiadások: üzemanyag,
gk. biztosítás, gk. karbantartás,
energia-díj, postaköltség, irodaszer,
biztosítás, könyvelési díj, oktatás,
testületi rendezvény. Tárgyi eszköz
beszerzés, formaruha beszerzés

280 000 Ft

Max.: 50 000 Ft

Balatonfűzfői
2017. 5. 19.
Hímző Műhely

2017. 5. 18.

Keretösszeg: 500 000 Ft

Balatonfűzfői
VÁCISZ
Egyesület

2017. 5. 19.

50 000 Ft

Kontics Ferencné

Pintér István

2017. 5. 16.

50 000 Ft

Pintér István

Tervezett felhasználás
Dologi kiadások: gyapjúfonal,
gobelin alap, hímzőfonal,
pamutvászon, AMKA pályázat
nevezési díj
Dologi kiadások:
5 db nagymagasságú kottatartó
állvány beszerzése
Dologi kiadások: kottatartó
állvány, karmesteri pult,
kézikönyvek
Dologi kiadások: vessző beszerzés,
papír-fadobozok, rizspapír, szalmakoszorú, üvegfesték
Utazások elősegítésére és a dologi
kiadások fedezetére

Keretösszeg: 300 000 Ft
Támogatás
50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft
50 000 Ft

Promóciós anyag.
Hűtőmágnes, kulcstartó

50 000 Ft

„Balatonfűzfő utcái és a magyar
bélyegek” c. kiállítás anyagának
elkészítése

50 000 Ft

2017. szeptember

Pályázó neve
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Beérkezés

Igényelt összeg Megvalósító személy

Balaton
2017. 5. 22.
Nyugdíjasklub

Fűzfőfürdői
Öregdiákok és
2017. 5. 22.
Tanárok Baráti
Köre
Balatonfűzfő–
Litér Turisztikai 2017. 5. 23.
Egyesület

50 000 Ft

Lajkó Frigyes

50 000 Ft

Dr. Makra Ernőné

50 000 Ft

Szanyi Szilvia

4. Kultúra I. helyi rendezvény
Pályázó neve

Beérkezés

Fiatal Zenészek
a Gyártelepi
2017. 5. 18.
Harmóniumért

Csebszalto
Nyugdíjasklub

Tervezett felhasználás

Támogatás

Felvidéki magyar vonatkozású
emlékhelyek megtekintése Nyitra
környékén. „Nagycétény és
Balatonfűzfő közötti testvértelepülési szerződés megújítása”
rendezvényen való részvétel.
Nagycétényi falunapokon a klubtagok egy részének fellépése.
A támogatást a buszköltségre kéri.

40 000 Ft

Működési költség

40 000 Ft

Irodaszerek, ingyenes WIFI

elutasítva vállalkozási
tevékenység miatt

Max.: 100 000 Ft

Igényelt összeg Megvalósító személy

100 000 Ft

Keretösszeg: 500 000 Ft

Tervezett felhasználás

Támogatás

Varga Áron

A Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Egyházzene Tanszék
hallgatóinak hangversenye
Balatonfűzfőn. Orgonaművészek
tiszteletdíja és útiköltsége.

100 000 Ft

Tobruki Szüreti Felvonulás és
Mulatság. Díszítés, alapanyagok,
üdítőitalok, bor, kávé, segédanyagok, plakátok, meghívók.

100 000 Ft

2017. 5. 19.

100 000 Ft

Németh Gábor

Balaton
2017. 5. 22.
Nyugdíjasklub

100 000 Ft

Lajkó Frigyes

„Szüreti Vigasság” kulturális
rendezvény

60 000 Ft

Tobrukért
2017. 5. 22.
Baráti Társaság

100 000 Ft

Bertha Szilvia

Nemzeti Összetartozás Napi
megemlékezés, hangosítás, világosítás, műszaki személyzet díja

50 000 Ft

Balatonfűzfői
Irinyi Iskola
2017. 5. 23.
Szülői Munkaközössége

80 000 Ft

Huzsvárné
Fejes Dóra

10 éves az Irinyi Zenekar, zenekar
szállítása, egyenpóló vásárlás,
kitüntetések, ajándékok

60 000 Ft

5. Kultúra II. turisztikai rendezvény

Max.: 400 000 Ft

Pályázó neve Beérkezés Igényelt összeg Megvalósító személy
Balatonfűzfői
VÁCISZ
2017. 5. 19.
400 000 Ft
Kontics Ferencné
Egyesület
Balatonfűzfő és
Körzetének
2017. 5. 18.
219 000 Ft
Hegedűs Józsefné
Mozgássérültek
Csoportja
Tobrukért
2017. 5. 16.
Baráti Társaság

400 000 Ft

Bertha Szilvia

Tervezett felhasználás
A Csillagvizsgáló 50 éve.
Előadások, kiállítás költségei,
grafikai anyagok, szórólapok

Keretösszeg: 1 200 000 Ft
Támogatás
300 000 Ft

Fogyatékossággal Élő Emberek és
Barátaik Országos Kulturális
Fesztiválja

219 000 Ft

Tobruki Családi Olimpia családi
sportnap és családi mulatság,
ugrálóvár, bakelit parti szolgáltatás, Turi Lui fellépési díja

200 000 Ft
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Pályázó neve Beérkezés Igényelt összeg Megvalósító személy
Fűzfőfürdői
Öregdiákok és
2017. 5. 22.
400 000 Ft
Dr. Makra Ernőné
Tanárok Baráti
Köre
Balatonfűzfő–
Litér Turisztikai 2017. 5. 23.
Egyesület
Balatonfűzfő
2017. 5. 22.
Szörf Klub
Sportegyesület
Balatonfűzfői
„Kreitli Ferenc”
Veterán Autós 2017. 5. 22.
és Motoros
Egyesület

2017. szeptember

Tervezett felhasználás
Kulturális turizmust segítő,
hagyományőrző rendezvényei,
nincs konkrét rendezvény
nevesítve.

350 000 Ft

Marton András

Beach Fesztivál nappali ingyenes
kulturális programok

200 000 Ft

Fejes Károly

VII. Balatonfűzfői Veterán Jármű
Találkozó

300 000 Ft

Szanyi Szilvia

400 000 Ft

400 000 Ft

Max.: 50 000 Ft

Beérkezés
2017. 5. 22.

Igényelt összeg Megvalósító személy
50 000 Ft

Hodács Attila

Tervezett felhasználás
Sportegyesület működési költségeire, sólyaengedély, motorcsónak üzemeltetési díj

7. Sport I. helyi sportrendezvény

Max.: 100 000 Ft

keretösszeg: 500 000 Ft

8. Sport II. országos sportrendezvény

Max.: 300 000 Ft

Keretösszeg: 600 000 Ft

Pályázó neve
Balatonfűzfői
Horgász
Egyesület

Beérkezés

2017. 5. 19.

Gyuricza László 2017. 5. 19.
Balatonfűzfő
Szörf Klub
2017. 5. 22.
Sportegyesület
Balatonfűzfői
Vízisport
2017. 5. 22.
Centrum

Igényelt összeg Megvalósító személy

300 000 Ft

Kontics Ferenc

Beérkezés

Javasolt támogatás
50 000 Ft

nem érkezett pályázat

Támogatás
családi nap rendezvényre:
100 000 Ft
horgászversenyre:
100 000 Ft

Gyuricza Lászó

300 000 Ft

Marton András

Beach Fesztivál Szörf és SUP
verseny támogatási kérelme

225 000 Ft

200 000 Ft

Hodács Attila

XXXV. Szent István
Vitorlázónapok,
mosdó/zuhanyzó konténerek

150 000 Ft

max.: 100 000 Ft
Igényelt összeg Megvalósító személy

Király Anita

2017. 5. 18.

100 000 Ft

Király Anita

Király Anita

2017. 5. 18.

60 000 Ft

Király Anita

Balatonfűzfői
Vácisz
Egyesület

2017. 5. 19.

100 000 Ft

Kontics Ferencné

2017.05.

91 200 Ft

Keil Norbert

FAK Kosárlabda

Tervezett felhasználás
Dologi kiadások: versenydíjak,
ásványvíz, szóda, üdítő, édesség,
csokoládé, halászlé alapanyag,
szalonna, kenyér, disznóhús, főzőversenyek alapanyaga, pergető
csapat kialakítása és első verseny
Fűzfői Éjszakai Körtúra

Keretösszeg: 200 000 Ft

300 000 Ft

8.) Táborszervezés
Pályázó neve

50 000 Ft

Lampionos vitorlásfelvonulás
strand partyval

400 000 Ft

6. Sport működés
Pályázó neve
Balatonfűzfői
Vízisport
Centrum

Támogatás

260 000 Ft visszalépett

Keretösszeg: 500 000 Ft

Tervezett felhasználás
Illemtan és önismereti tábor
dologi kiadásaira
Tánctábor. Egyik tánctanár hetidíjára.
Kalandtábor a Balaton Csillagvizsáló LEADER Kultúrközpontban, közreműködők bére,
járulékok, vonat ktsg, szórólapok

Támogatás

bobkalandpark, strandbelépők, fagyizás

91 200 Ft

100 000 Ft
visszalépett
100 000 Ft

2017. szeptember
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9. Gyermek nyári tábor támogatás
Max.: 5000 Ft/fő
Keretösszeg: 600 000 Ft
Támogatás
júl. 5-én:
júl. 19-én

16 fő x 5000

80 000 Ft

13 fő x 5000

65 000 Ft

aug. 2-án

13 fő x 5000

65 000 Ft

aug. 23-án

18 fő x 5000

90 000 Ft

Kifizetett támogatások:
Nyári tábor szervezés:
Kultúra működés:
Kultúra helyi rendezvény:
Kultúra turisztikai rendezvény:
Sport működés:
Sport turisztikai rendezvény:
Gyermek nyári tábor támogatás:
Összesen:

291 200 Ft
430 000 Ft
370 000 Ft
1 619 000 Ft
50 000 Ft
575 000 Ft
300 000Ft
3 425 200 Ft

A civil keret fennmaradó összegére újabb pályázat kiírását tervezzük, szezonmeghosszabbításra, őszi-téli programok szervezésére.
A támogatott pályázatok pénzügyi elszámolásának, és a beszámolók elkészítésének határidejét 2017. november 30-ban jelöltük meg.
GYURKOVICS ÁGNES
KURATÓRIUMI ELNÖK
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2017. szeptember

Augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe
Ezen a napon ünnepeltük városunkban Szent
István királyunk ünnepét.
Az ünnepi szentmise – mely egyben Szécsi
Ferenc plébános búcsúmiséje is volt – és a
kenyérszentelés után a városi ünnepség a
Korbacsics János 1935. december 7-én
született a Vas megyei Horvátnádalján.
A helyi általános iskola elvégzése után a
szombathelyi Gépipari Technikumban
szerzett ipari technikusi oklevelet 1954-ben.
Ebben az évben helyezkedett el a balatonfűzfői Nitrokémiánál, amely első és egyetlen
munkahelye volt. A szerkesztési osztályról az
erőtelepre, innen a gépészeti MEO részlegre,
majd a beruházásra került.
A sorkatonai szolgálatot követően családot
alapított. 1959-ben lépett házasságra
Németh Annával. Balatonfűzfőn telepedtek
le. Két lányuk született. Ildikó a veszprémi
Lovassy László Gimnázium tanára, Edit
pedig a szentkirályszabadjai közművelődési
intézmény, a Nemzedékek Háza vezetője.
Szakmai fejlődése érdekében 1960 és 1966
között, munka mellett elvégezte a Budapesti
Műszaki Egyetem gépészmérnöki képzését
és okleveles mérnöki diplomát szerzett.
A beruházási osztály vezetőjeként új üzemek
létrehozása mellett kivette részét a jóléti és
szociális beruházások lebonyolításából is.

Szilágyi Bernadett születésétől Balatonfűzfőn-Fűzfőgyártelepen nevelkedett. A szobrászművész iskolai éveit egy életre meghatározta Vágfalvi Ottó festőművész, akinek
szakkörében lehetősége nyílt érdeklődését
egy mester segítségével formálnia. Bár textil
szakra vették fel, festőművésznek készült a
pécsi Művészeti Gimnáziumban. Rétfalvi
Sándor mintázás órái azonban rádöbbentették, hogy a szobrászat az ő világa.
1973-ban fel is vették a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, Somogyi József osztályába.
Komoly útravalóval kezdte pályáját, és a
80-as évek első felének útkereső időszaka
után a nagy szobrászi hagyományokkal bíró
Várbazár szobrászműtermeinek egyikében
eltöltött évek alatt születtek meg munkásságának jelentős fejezetét alkotó, kísérleti
szemléletét tükröző kisplasztikái és érmei.
Édesapjától, Schaffer Lajostól örökölt
kreativitása, folytonos újító szándéka ma is
jellemzi munkásságát.

Romtemplom kertjében volt. Hagyomány,
hogy ezen az ünnepen adja át polgármester
úr a képviselő-testület határozata értelmében
a Balatonfűzfő Díszpolgára és a Balatonfűzfőért elismerő címeket.

2017-ben posztumusz Balatonfűzfő Díszpolgára Korbacsics János, a Balatonfűzfőért
kitüntető címet Szilágy Schaffer Bernadett
szobrászművész kapta meg.
Gratulálunk!

A Gagarin utcai lakótelepen mint műszaki
ellenőr tevékenykedett és vezetése alatt épült
az akkor világszínvonalú uszoda is.
Szintén fontos szerepe volt a Nitrokémia
veszprémi lakásépítési programjának megvalósításában. A közösség érdekében kifejtett
eredményes munkájáért Veszprém Város
Tanácsa 1975-ben a Veszprém Városért
érdemérem arany fokozatával tüntette ki.
Számos újítás és szabadalom is fűződik

nevéhez. Szakmai tevékenységét a Munka
Érdemrend ezüst fokozatával ismerték el.
A község társadalmi életében is aktív
szerepet vállalt, ezért amikor lehetővé vált
Balatonfűzfőn előbb a víz, majd a szennyvízvezeték kiépítése, őt bízták meg a vízműtársulat létrehozásával.
A szervezőbizottság 1981 végére megalakult, s
1983. december 17-én létrejött a Balatonfűzfői Vízmű Társulat. Az Intéző Bizottság
elnökeként folytatta munkáját. A munkálatok
eredményeképpen 1985 végére elkészült a település vízhálózata és azt átadták üzemeltetésre a DRV-nek. 1987-ben pedig megkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat építése.
Korai, tragikus halála megakadályozta
abban, hogy a befejező szakaszban is irányítsa a közmű beruházást, de tevékenysége
nagymértékben hozzájárult a település
fejlődéséhez.
A város képviselő-testülete kiemelkedő
tevékenységéért, maradandó alkotásáért
posztumusz Balatonfűzfő Díszpolgára
címet adományoz Korbacsics János részére.

A szobrászat minden ágát műveli, amelybe
belefér a figurális vagy non-figuratív nagyplasztikától a sajátos kő és bronzérmekig
minden. Karakteres portréi mély emberi
tulajdonságokat mutatnak magas szintű
expresszív formavilággal. Számos monumentális díszítőszobrot, emlékplasztikát, portrét,
domborművet és díjat készített megbízásra.
Országszerte megtalálhatjuk szobrait, így

természetesen Veszprém megyében is. Ezek
közül 8 köztéri munkája van Balatonfűzfőn.
Autonóm kisplasztikái folyamatosan szerepelnek egyéni és csoportos kiállításokon.
A hatvanadik születésnapjának évében
elkészítette a „2011-es napló a mulandóság
cáfolatául” című nagylélegzetű kisplasztika
sorozatát. A 365 darabból álló mű naponta
próbálja megragadni és formába önteni a
múló időt.
A művész nagy álma, hogy egyszer ezt a
sorozatot és a 45 év alatt született kisplasztikáit egy olyan alkotóház fogadja be
Balatonfűzfőn, amely a fiatalok vizuális
nevelését szolgálja.
Eddigi életművének darabjai nemcsak
Európa több országában szerepeltek kiállításokon, de Japánba és Új-Zélandra is eljutottak.
Munkássága elismeréseként a város képviselő-testülete Szilágyi Schaffer Bernadett
részére a „Balatonfűzfőért” kitüntető címet
adományozza.

2017. szeptember
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Kései – de nem elfeledett – köszöntő
Jubiláló pedagógusainkat és az összes pedagógust köszöntöttük 2017
júniusában.
Huszonöt, harminc, negyven év a tanítói pályán eltöltött idő méltatására nem volna elég hely az újság hasábjain.
Az áldozatos, céltudatos munkát nem lehet szavakkal méltóképpen

kifejezni, legyen az pályája kezdetén lévő vagy hosszú évtizedek óta
tanító. Szeretnénk köszönteni a jubilánsokat, Marton Bélánét 40 éves,
Dénesné Barat Mariannát 30 éves, Horváth Irént 30 éves, Liszákné
Bocskay Zsuzsannát 30 éves, Karkerné Mari Bernadettet 25 éves
tanítói pályafutásuk alkalmából.

Marton Béláné
1977-ben végzett a Győri Tanítóképző Főiskolán. Pályafutását a
pápai Jókai Mór Általános Iskola borsosgyőri tagiskolájában kezdte
el.1978-ban került vissza szülőhelyére Balatonfűzfőre, a Jókai Mór
Általános Iskolába, ahol 2007-ig, az iskola bezárásáig dolgozott.
Ez a közel 30 év élete legszebb évei voltak, jó közösségben, családias légkörben eltöltött évek. ,,Hálás vagyok, hogy ezt megélhettem” – mondta.
Fontos volt számára mindig, hogy a kor követelményeinek megfeleljen, mindig meg tudjon újulni. Ezért többféle tanfolyamot is
elvégzett. A leghangsúlyosabbak ezek közül: a Tanítók komplex tanfolyama, majd megismerte és alkalmazta több éven keresztül a Nyelvi,
irodalmi és kommunikációs nevelés (Zsolnai) programját, majd
a Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazásával igyekezett
a rábízott tanítványok fejlődését szolgálni.
Mindig is fontosnak tartotta a differenciált oktatást, hiszen minden
kisgyermek más-más fejlődési szinten került az iskolába. Számára a
gyermek, a gyermek szeretete, lelkivilágának megismerése, ápolása
volt a legfontosabb. Ezért is választotta a tanítói hivatást.
Számtalan kulturális műsort tanított be diákjainak a 40 év alatt.
Több tucat nyári tábort és erdei iskolát szervezett még a „jókais” éveiben.

Több mint 10 éven keresztül szervezte az ausztriai Krieglachban lévő
sítáborokat, ahol több száz gyermek tanult meg síelni.
Tanítványait különböző versenyekre is felkészítette. Előkelő helyezéseket értek el a mese-vetélkedő megyei döntőjében, a szépkiejtési,
a vers és mesemondó versenyeken, a LÜK országos versenyén.
Pályafutása során nagyon fontosnak tartotta mindig a következetességet, a fegyelmet.
,,Csak akkor tudom diákjaimból kihozni a legjobbat, ha magamból is
a legjobbat adom. Igyekeztem mindig e szerint tanítani” – mondta.
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani
valamire, amit nem tud.”(Móricz Zs.)
Pedagógusi pályafutásának mottója: ,,Azért vagyok pedagógus, hogy
a természetnek nyers gyémántjait szép vigyázattal csiszoljam kristályba.” (Németh László)
Gratulálunk a 40 év sikereihez, jó egészséget, aktív nyugdíjas éveket
kívánunk! Az elkövetkezendő sok-sok évben is legyen olyan kitartó
és céltudatos, mint a 40 éves tanítói pályafutása alatt volt.
Volt tanítványai és szüleik nevében is köszönjük munkáját!

Dénesné Barat Marianna
Születése óta Balatonfűzfőn lakik, általános iskolába is ide járt, majd
Balatonfüreden végezte a gimnáziumot. Ott kiváló osztályfőnöke
indíttatására választotta a tanári pályát. A szombathelyi Berzsenyi
Dániel tanárképző főiskola matematika–fizika szakán 1987-ben
végzett. Tanulmányai befejezése után rögtön az Irinyi János Általános
Iskolában kezdett tanítani.
A 30 év alatt több tanfolyamot, továbbképzést végzett informatikával, pszichológiával, illetve mérés-értékeléssel kapcsolatban. 2012ben pedagógia szakon végzett a veszprémi Pannon Egyetemen.
Minden tanfolyamot, továbbképzést, s az egyetemi képzést is azért
végezte el, hogy általuk tudása gyarapodjon, szakmai felkészültsége
nagyobb legyen, jobban megfeleljen a kor elvárásainak.
Munkahelyén kezdettől fogva tanítja a matematikát és a fizikát 5–8.
évfolyamig.

Jelenleg • az iskola mérés-értékelési feladatainak koordinátora,
• 1987 óta folyamatosan osztályfőnök,
• rendszeresen tart tehetséggondozó szakkört matematikából,
• rendszeresen foglalkozik a gyenge tanulók felzárkóztatásával,
• 8. évfolyam esetén középiskolai felkészítést tart matematikából,
• tagja az ÖKO munkaközösségnek.

Közben volt

• a matematika munkaközösség vezetője,
• a mérés-értékelés munkaközösség vezetője.

Horváth Irén
Inci néni 1990-től a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanító nénije és technika tanára, jelenleg a
Zöld Diákönkormányzat vezetője, a Szitakötő Bázisiskola projektvezetője és a Pedagógus Szakszervezet Balatonalmádi Járási titkára.
Tanulmányait a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban kezdte,
majd 1987-ben elvégezte Győrben az Apáczai Csere János Ta-

SZERKESZTŐSÉG

Munkája során mindig nagy hangsúlyt fektetett a gyerekek nevelésére,
s mellette természetesen szaktárgyai oktatására is. Számára mindig
fontos, hogy legyen osztálya, hogy tartozzanak a keze alá olyan gyerekek, akikért nagyobb felelősséggel tartozik, mint szaktanár.
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját,
szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba.” (Németh László)
Ezzel a szép Németh László gondolattal köszönjük a 30 éves pályafutása alatt végzett munkáját és gratulálunk, kívánjuk, hogy még
hosszú éveken át oktassa, nevelje gyermekeinket!
SZERKESZTŐSÉG

nítóképző tanítói szakát. Örömmel kezdte az első osztályosok
tanítását, majd megteremtette a technika tantárgy tanítását a felső
tagozatban is. Megalakította a Cukorfelhő Bábcsoportot, mely
27 éves folyamatos működésével Veszprém megye egyik legrégibb,
folyamatosan működő gyermek-bábcsoportja. Folyamatosan képezte
magát, 1995-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán
Szombathelyen a technika tanári szakot, 2006-ban az oktatás-infor-
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matikusi végzettséget, 2007-ben a közoktatásvezető és pedagógus
szakvizsgát, majd 2011-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetemen
okleveles technikatanári diplomát szerzett. Huszonkét pedagógiai
továbbképzést tudhat maga mögött, melyek értékeit beépítette a mindennapi tanításában, elsőtől a nyolcadik osztályig.
Harminc éves pályafutása alatt innovációk sorát valósította meg: iskolai
baleset-megelőzés, balesetek napi ellátása, színházlátogatások, iskolai
kiállítások, tanulmányi kirándulások, programok szervezése, lebonyolítása, műsorok konferálása, a technika tehetséggondozó program, iskolai környezetvédelem megalapítása, 5-ös iskolaújság alapítója, hat évig
főszerkesztője, Hóbortos divatbemutatók szervezése tíz évig, az
intézmény Környezet- és Egészségvédelmi programjának kidolgozása,
iskolai művészeti naptárak szerkesztése hat évig, majd Sulinaptárak, digitális évkönyv szerkesztése, „Egy nap az Iskolákért, egy nap a Tudásért”
Balaton-felvidéki Sulifesztiválok szervezése, lebonyolítása tizenöt iskola
részvételével, SULIMUSTRA óvodás program kidolgozója, működtetője kilenc éve. Tehetséggondozó munkájában évente mintegy
húsz versenyre készíti fel és indítja tanítványait, így számos országos,

megyei, területi dobogós hellyel öregbítette iskolája hírnevét. A technikai műveltség fő gondozója, Makett- és modellépítő versenyek, Jó
illatok, finom ízek iskolai életvitel versenyek megalkotója, szervezője
több évtized óta. Folyamatosan publikál, évente mintegy ötven
cikket ír a Balatonfűzfői Hírlapban, a Technika, életvitel és gyakorlat
(A Technikatanárok Országos Egyesületének módszertani kiadványának főszerkesztője).
Számos civil szervezet munkáját segíti. Lelkiismeretes tevékenységét
több szervezet is elismerte, kapott elismerést a katasztrófavédelemtől,
a VÁCISZTÓL, a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány és ORFK
OBB-től, A Technikatanárok Országos Egyesületétől, az Irinyi
Szülői Munkaközösségtől, a 75 éves Irinyi Iskolától, tulajdonosa a
Balatonfűzfő Kultúrájáért kitüntető címnek és az Eötvös József
Emlékérem bronz fokozatának.
Gratulálunk az aktív, kitartó munkájához, köszönjük a tanulóifjúság
nevében.

Liszákné Bocskay Zsuzsanna
30 éve pedagógus az Irinyi Iskolában, ahol maga is sok-sok évvel
ezelőtt megtanult írni és olvasni.
Az általános iskolai tanító diplomáját Győrben szerezte meg. Nem
sokkal később Szombathelyen a matematika tanári képesítést
vehetett át. Az informatikát a számítástechnikai programozói
végzettségével tanította évekig. Az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakvizsga után elvégezte a Pannon
Egyetemen a pedagógia tanár szakot is.
1997-ben megválasztották alsós munkaközösség vezetőnek,
a diákönkormányzat vezetését pedig maga vállalta el. Évekig vezette a
Balaton-felvidéki Iskolaszövetség Egyesület informatika munkaközösségét is, ahol 15 iskola informatika oktatását segítette,
koordinálta. A matematika, majd később a természettudományos
tantárgyak munkaközösség vezetője lett. Szívesen szervezte, mint
DÖK vezető és mint lelkes környezetvédő a különböző programokat, túrákat, erdei iskolákat, papírgyűjtéseket. 2006-ban, majd
2009-ben is megpályázta az Ökoiskola címet. A 2012-ben összeállított anyagával az iskola elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.
Munkaközösség-vezetőként megírt sikeres pályázatai eredményeként
megkapta az Irinyi „Az egészségesebb életért – dohányfüst mentes
iskola”, a „Madárbarát iskola”, az „Erőszakmentes, egészségtudatos
iskola” elismerő címeket.

Számos szakmai pályázatot is írt. Matematika, informatika tankönyvet
bírált, részt vett társszerzőként erkölcstan oktatásához készült módszertani kiadvány készítésében. Országos szakmai lapokban, a Naplóban
és a Fűzfői Hírlapban is jelentek meg publikációi. Az Irinyi Évkönyv
egyik szerkesztője volt. Tanítványaival kiemelkedő eredményeket ért el
országos informatikai és megyei szintű matematika versenyeken.
30 év után is szereti a hivatását, örömmel megy a gyermekek közé,
azokat nevelni, tanítani. Szeretné, ha tanítványai épp olyan szeretettel gondolnának majd rá, mint ahogy ő, mind a mai napig gondol az
irinyis, alsó tagozatos tanítóira, akik miatt e pályát választotta.
2013-ban az iskola szülői munkaközössége egy díjat alapított a
„Az év pedagógusa” névvel. Elsők között kapta meg ezt a rangos
kitüntetést. Íme az indoklás: „Személyes példamutatásával több éve
fáradhatatlanul dolgozik az iskoláért, környezetének szépítéséért,
megújításáért. Személyiségének köszönhetően egyre több gyermeket
és általuk szülőt tud bevonni ebbe a tevékenységbe. A tanulókkal
szemben tanúsított hozzáállása, segítőkészsége, jobbító szándéka
példaértékű. Munkáját köszönjük!”
Gratulálunk a pályán eltöltött harminc évhez! Kívánjuk, hogy még
hosszú éveken át végezze példamutató munkáját és hozzáállásával
még többet tudjon tenni a közösségért.

Karkerné Mari Bernadett
Betti néni 1992-től a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanító nénije, jelenleg az Alsótagozatos
munkaközösség vezetője.
Tanulmányait Pápán, a Türr István Óvónőképző Szakközépiskolában
kezdte, majd 1992-ben elvégezte Győrben az Apáczai Csere János
Tanítóképző tanítói szakát. Óriási lelkesedéssel kezdett tanítani,
s immár 25 éve, ma is szívvel lélekkel oktatja – neveli tanítványait,
szervezi a műsorokat, az Óvodai – Iskolai programot, a munkaközösség életét. Precízen, pontosan dolgozik a Szitakötő országos és
határontúli ökológiai programban.
Az évek során folyamatosan képezte magát. Az Apor Vilmos

Katolikus Főiskolán, Zsámbékon drámapedagógusi végzettséget,
majd szakvizsgát szerzett, 2011-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, Szombathelyen, mentortanárként diplomázott. Vég zettségeit
folyamatosan használja a mindennapokban, változatos, sokoldalú
módszerekkel vezeti be a kisdiákokat a tudományok világába.
Tanítványai tisztelettudóak, jól neveltek, közösségi diákok, nagyon
szeretik Betti nénit. Kollégái tisztelik és becsülik, könnyű dolga van
annak, aki tőle veszi át tanított osztályát. Köszönjük a megbízható,
szeretetteljes munkáját, további sok sikert és jó egészséget kívánunk
hivatásához itt, az Irinyi Iskolában.
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Köszöntő
Roland, Mojzer Léna, Németh Gergő, Rosta
Rubi Katalin, Simon Rebeka Dorina,
Skerlecz Lili, Strenner Alex, Szabó Dániel,
Takács Botond.

Szeretettel köszöntjük első osztályosainkat,
akik szeptemberben megkezdték tanulmányaikat a 2017/2018-as tanévben a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában.

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat intézményünkben és találják meg sikeres helyüket
társaik és tanítóik között, szüleik legnagyobb örömére. Örülünk, hogy együtt lehetünk veletek! Sok sikert! Sok-sok örömet!

Osztályfőnök: Farkas Judit
Első osztályosok: Bakos Martin Erik,
Bógyis Benett János, Borzas Kevin Noel, Buda
Bálint, Erdélyi-Müller Judit, Fehér Bianka,
Fenyvesi Amina Jázmin, Förköli Jázmin, Gál
Dorka, Heidinger Kinga, Kalocsai Bíborka
Izabella, Kovács Kristóf, Loksa Márk, Máté

POLYÁK ISTVÁN
IGAZGATÓ

Lassan búcsúzunk a nyártól
Még hetek vannak hátra az iskolakezdésig, a 2017–2018. tanév megnyitójáig, de mi, rendőrök már készülünk az idegenforgalmi időszak
után a tanévkezdéssel, az ősz közeledtével jelentkező feladatokra.
A rendőrség megelőzési munkájának kiemelt területe a gyermek- és
ifjúságvédelem, amely kapcsán természetesen az iskolai életnek is
részesei vagyunk. A több évre visszanyúló – 2008-ban indult – Iskola
Rendőre program tapasztalataival felvértezve indulunk neki az új
tanévnek. Az iskolákban a már ismert kollégákkal találkozhatnak
a pedagógusok, diákok és szülők is. Ők az Iskola Rendőrök.

• A rendőr a forgalomban való részvételt is megtilthatja, ha a jármű
vagy a vezető állapota a közlekedés biztonságát veszélyezteti, vagyis
elveheti a jármű kulcsait, és a járművet elszállíttathatja.

Az Iskola Rendőr feladata
• a Rendőrség és a tanintézmények közötti kapcsolattartás,
• a rendszeres megjelenés az oktatási intézményekben,
• a problémák megismerése, segítség azok megoldásában,
• a megelőzési igények felmérése, közvetítése szakelőadók felé.

• A polgárőröknek erre nincs joguk. Szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetőjét visszatarthatják, de rendőri közreműködést kell
kérni a további intézkedéshez. A jegyellenőr viszont elkérheti az
igazolványt. Amennyiben azt az utas nem adja át neki, úgy nem
igazoltathat, erre kizárólag rendőrt vagy közterület-felügyelőt kérhet fel.
• Egyenruhás rendőrnél az egyenruha és az azon lévő azonosító jelvény, civil ruhás rendőrnél a fényképes igazolvány és jelvény, a közterület-felügyelőnél a fényképes igazolványa és a számmal ellátott
jelvénye azonosítja az intézkedő személyt. Igazoltatáskor ezek
bemutatása kötelező. A jelvénynek minden esetben száma van.
A polgárőr egyenruhával és sorszámozott igazolvánnyal igazolja
magát. (Például POLICE feliratos jelvénnyel intézkedésre nem jogosult a személy, ilyen esetben felmerül a bűncselekmény elkövetési szándék.)
• A rendőr a személyazonosság megállapítása céljából igazoltathat,
amelyre alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél
vagy kártyaformátumú jogosítvány és a diák igazolvány is. A rendőr a személyazonosság megállapítása céljából feltartóztathatja a
magyar és külföldi állampolgárokat. Ha nem igazolja magát, előállíthatja a rendőrségre 8+4 óra időtartamra. Ha a személyazonosságot másképpen nem lehet megállapítani, ujjnyomat is vehető,
illetve fényképfelvétel készíthető az igazoltatott személyről és különös ismertetőjegyeiről.

Az oktatási intézményekben azonban nemcsak a diákokkal foglalkoznak a rendőrök, hanem a pedagógusok és a szülők által felvetett
problémák megoldásával is. Ezért is megyünk szívesen tantestületi és
szülői értekezletekre is, ahol fórum, illetve konzultáció formájában
tudunk választ adni a gyermekek nevelésével, az áldozattá válásuk
megelőzésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

Intézkedési kisokos!
Mit tehet a rendőr a közúti ellenőrzés során?
A közúti ellenőrzésnek két célja van. Egyrészt ellenőrzik, hogy a jármű vezetője vezetésre alkalmas állapotban van-e, másrészt azt, hogy
a járműve megfelel-e a közúti közlekedésben történő részvétel feltételeinek. A kerékpár is jármű!
• A közúti ellenőrzéskor a rendőr megszondáztathatja a vezetőt. Ha felmerül, hogy alkoholt vagy kábítószert fogyasztott a vezetés előtt vagy
alatt, orvosnál történő vérminta adására is kötelezheti. Emellett jogosítványát, forgalmi engedélyét vagy a járműve rendszámát a helyszínen elveheti. A zéró tolerancia nem vonatkozik a kerékpárosokra, de a
vezetésre alkalmas állapot nekik is feltétel a közlekedésben.

Mit kell tudni az igazoltatásról?
Az egyenruhás és civil ruhás rendőr mellett igazoltathat a közterület-felügyelő, fegyveres biztonsági őr, személy- és vagyonőr, természetvédelmi őr, vadász, halászati őr, erdész stb.

STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Gamauf János emlékére
Szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégára emlékeztek a balatonalmádi és veszprémi rendőrök.
Gamauf János rendőr főtörzsőrmester, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság balesethelyszínelője, megbízott motoros járőrvezetője 2010.
augusztus 4-én Alsóörsön szolgálatteljesítés közben vesztette életét.
A balatonalmádi rendőrök ebben az évben is néma fejhatással és gyertyagyújtással emlékeztek a tragikus eseményre elhunyt kollégájuk
halálának helyszínén, Alsóörsön, majd sírjánál Balatonalmádiban.
A tragédiára történő emlékezés alkalmával Gamauf János sírjánál
2017. augusztus 4-én egykori parancsnoka, Papp Csongor rendőr
alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője emlékezett a nem csak a hivatásában, hanem személyiségében
is kiváló, a kollégáinak halála után is példaként szolgáló rendőrre.
Az emlékezés virágait helyezte el bajtársuk nyugvóhelyénél Anda
György rendőr ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
rendészeti főkapitány-helyettese és dr. Linczmayer László rendőr
alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője. A megemlékezésen részt vett és koszsorút helyezett el Hebling Zsolt polgármester és Báró Béla jegyző Alsóörs képviseletében.

Prevenciós napok a balatoni strandokon
A tavalyi év pozitív tapasztalatai alapján a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság a 2017. évi turisztikai szezonra is megszervezte
prevenciós programsorozatát a balatoni strandokon. Az illetékességi
területén minden Balaton-parti település vízpartját meglátogatták,
ahol a helyi lakosok mellett a vendégeket is megszólították.
A strandokon örömmel és érdeklődéssel fogadták a nem mindennapi
rendezvényt Balatonalmádiban, Balatonakarattyán, Balatonkenesén
és legutóbb, július 29-én, Balatonfűzfőn. Gyermekek és felnőttek
olyan élményben részesültek, amelyre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A rendőrautó mellett birtokba vették a tűzoltóautót, és gyakorolhatták az újraélesztést a próbababán a vízi mentők útmutatása
alapján.
A rendőrség prevenciós célú rendezvényével elsősorban az áldozattá
válás, a bűn- és baleset-megelőzés jegyében kereste fel a strandolókat,
kicsiket és nagyokat. A csapaterős felszerelés kipróbálásával, közlekedési puzzlek kirakásával, „részeg szemüvegben” végrehajtott feladatok
közben a rendőrökkel történő beszélgetés során frissíthették a
KRESZ tudásukat. A bűnmegelőzési tanácsokkal, kiadványok átadásával a strandi lopások, gépkocsi-feltörések, besurranások megelőzé-

sére hívták fel a rendőrök a figyelmet és elmondták, hogy a „törölköző
széf ” helyett az értékmegőrzőkben helyezzék el az iratokat, mobiltelefonokat, egyéb értékeket, a gépkocsiban ne hagyjanak látható helyen
táskákat, az ablakokat mindig zárják be, ha elhagyják a nyaralót,
házat, akármilyen rövid időre is mennek el. Amennyiben bűncselekmény áldozatává váltak azonnal értesítsék a rendőrséget, ezzel elősegítik
a felderítés eredményességet és a kármegtérülést.
A programokról nem hiányozhat a kapitányság toborzó csoportjának
tagja sem, aki minden alkalommal az érdeklődőknek részletes tájékoztatást ad a határvadász-képzésre jelentkezés feltételeiről, valamint
a jelentkezéshez szükséges egészségügyi, pszichikai, fizikai és személyi követelményekről, és amennyiben komoly az elhatározás, a jelentkezéshez szükséges egységcsomagot is átadja.
(Együttműködő partnerek voltak a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Szolgálat balatonfűzfői hivatásos tűzoltói és a Vízi
mentők Magyarországi Szakszolgálatának balatoni képviselője.
A népszerű programsorozat következő állomása Balatonalmádi,
Yacht Kempingben lesz 2017. augusztus 5-én)
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály szeptember havi túraterve
• Szeptember 9. Bakonyjákó–Döbrönte (falunap)–Bakonyjákó
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.25 óra Táv:12 km
Túravezető: Horváth István
• Szeptember 16. Autóbuszos túra a Szigetközbe
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion, parkoló, 7.00 óra
Túravezető: Horváth István
• Szeptember 23. Veszprémfajsz–Aprós-erdő–Király-kút–Tódimező–Paloznak
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra
Túravezető: Lipták Pál
• Szeptember 30. Veszprém–Várpalota–Tés–gyalog Hamuház–Tés
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 6.10 óra Táv: 11 km
Túravezető: Risányi Mária
• Október 7. XL. Zoltay Ferenc emléktúra
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion, parkoló, 9.00 óra
Túravezetők: Király István, 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

„Ittas kerékpárosok”
A Balaton-parton nyáron megnövekedő vendégszám a kerékpárosok
számában is megmutatkozik. Ez együtt jár az általuk elkövetett szabálysértések és balesetek számának növekedésével is.
2017. augusztus 11-én este két, 15-én este egy bejelentés érkezett
a rendőrség ügyeletére kerékpáros balesetről. Mindhárom esetben
a kerékpáros elesett, és olyan sérülést szenvedett, hogy a mentők
a veszprémi kórházba szállították őket ellátásra.

Mindhármuknál az alkoholszondával történt légalkohol ellenőrzés
olyan értéket mutatott, amely a gépjármű vezetőknél már büntető
eljárás indítását is megalapozta volna. A sérültek között volt nő,
férfi és fiatalkorú személy is. Ellenük közúti közlekedési szabályok
kisebb fokú megsértése miatt indult szabálysértési eljárás a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.
A közúti közlekedés szabályai szerint a kerékpárosokra nem vonatkozik a „zéró tolerancia”, a KRESZ viszont a kerékpárostól, mint
jármű vezetőtől is elvárja a vezetésre képes állapotot.
A kerékpározás egészséges sport, kellemes szabadidőtöltés, de a közúton történő közlekedés során rájuk is vonatkoznak a KRESZ szabályok. Itt hívjuk fel a figyelmet a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok ismeretének és betartásának szükségességére, a főútvonalakkal párhuzamosan kiépített, jelölt kerékpárutak használatának,
igénybe vételének fontosságára a balesetek megelőzése érdekében.

50 éve elballagtunk
1967 júniusában 24 végzős diák elindult a Jókai Mór Általános
Iskolából. Útravalónk a remény volt, hogy a további életutunk során
megvalósíthassuk terveinket, elképzeléseinket. Ki középiskolába, ki
szakmunkásképzőbe ment, hogy továbbtanulhasson. Lehetőséget az
elhelyezkedéshez a Nitrokémia és a Papírgyár biztosított.
Most, az ötvenéves találkozón már csak tizenegyen voltunk jelen.
Heten sajnos már meghaltak, hatan nem tudtak eljönni. Örömmel
köszöntöttük körünkben Bakóné Zsuzsa néni tanárunkat.
Meglátogattuk régi iskolánkat, majd egy kis séta után a Sirály étteremben folytattuk a visszaemlékezést fehér asztal és finom vacsora
mellett. A jelenlévők elmondták az elmúlt idők történetét.
Meséltünk a munkás évekről, családról, vidám és szomorú emlékekről.
Mindnyájuknak készítettem egy kis riseliős szívet, benne az 50-es
számmal, hogy emlékezzünk erre a szép napra. Elhatároztuk, hogy
gyakrabban találkozunk.

Köszönöm volt iskolatársaimnak, hogy eljöttek. Köszönöm segítőimnek a szervezésben való részvételt.
VARGA JÁNOSNÉ KÁDÁR MÁRIA
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Városnéző HAVIVANDÁL
Kedves Csebere-lakótelepi polgártól kaptam
a tippet, hogy nézzek kicsit körül a régi ABC
környékén. Egyik este felkerekedve ellátogattam a helyszínre és megrökönyödve a következőket tapasztaltam, melyeket most megosztok az olvasóimmal, hátha az illetékesekhez is eljut.
Az épület évek óta használaton kívül áll, így
a természet szépen, fokozatosan átveszi az
uralmat, s lassan visszaveszi az építményt.
A lapostető tetején a víz megállt, majd beszivárgott az oldalon lévő egykor igen impozáns lambériába, mely mára megvetemedett,
kipúposodott, több helyen leszakadt és a
falécek lógnak a levegőben. Félő, hogy a kíváncsi gyerekekre rászakad, így már a szem-

közti sorházból is folyamatosan figyelmeztetik őket a lakók. Felhívnám a figyelmet,
hogy az ott parkoló autókra is veszélyes, én
tisztes távolságba állítanám járművemet!
Az egyik oldalajtót valaki elvitte, a kis tároló
helyiséget „ötletes” polgár az elhasznált autógumijainak tárolására használja, mondván,
majd csak elszállítja valaki és nem neki kell
gondoskodni róla. Ez érdekes!
Miután a víz megrekedt a tetőn, így balatoni
növények: nád, sás telepedett meg és zöldell,
jól illusztrálva a „Nád a házam teteje, teteje”
című dalt, hozzáteszem, hogy különleges,
mert élő, zöld nád (és sás). Hetek óta nem
esett akkor eső, mégis az ereszcsatorna teszi a
dolgát: lassan szivárogtatja a tetőről a vizet.

Az idegen szemével
A minap Budapestre utaztam vonattal, s míg
várakoztam a szerelvényre, gondoltam, sétálgatok egyet a vasútállomáson. Elbontották a régi
italozót, helyét szépen, rendbe rakták. Ekkor
lettem figyelmes, hogy mellette a zöld bokor
tele van elszáradt nyesedékkel, gyökerekkel, a
talajból kikandikálnak a régen eldobált italos
üvegek, körülöttük „modern csendéletként”
tarkítva eldobott műanyagpalackok, szemét.
Elég furcsa látvány az idegennek – aki leszáll a
vonatról –, szép kontrasztot állítva a rendezett,
virágos állomással. Sajnálom, hogy a tereprendezést nem tudták befejezni. Csalódottságomat leplezve elindultam az állomás melletti
épület felé, ahol örömmel láttam, hogy eltűnt
a graffiti a Balatonfűzfő felirat alól, mivel szépen átfestették sárgára az épületet. Ez valóban
örömhír!

Körbejárva az építményt, a helyzet azonban
nem ilyen örömteli. A rakodó peron alatt a
tavaly őszről maradt levelek szeméttel tarkítva várják a majd lehulló, idei, őszi társaikat.
A másik oldalon, még mindig nagy kupac
száraz gally éktelenkedik, majd a harmadik
oldalon szétdobált szemetet fúj a szél ideoda. Úgy gondolom, hogy esetleg, egyórás
munkával, és egy gereblyével ez a nem túl esztétikus helyzet is megoldható lenne, ha igényünk lenne a szépre. Ez a látvány nem okoz
problémát az épületben lévő szolgáltatásnak
sem, hiszen „ő nem látja”, csak a vevők, akiket
pedig nem érdekli a takaros környezet.
Jó lenne, ha az átutazók és a leszállók is rendezett, szép vasútállomást láthatnának. Ez
lenne a cél!
HORVÁTH IRÉN

Nagyon szomorú látvány ez, miután 1977.
augusztus 19-én ünnepélyes keretek között
nyitották meg a tobruki ABC-t, hogy biztosítva legyen a városrész folyamatos és biztonságos ellátása.
A lakosok nagyon örültek, hisz a napi
munka után az autóbuszról leszállva, be tudtak vásárolni a családnak a friss élelmiszerekkel jól ellátott boltban.
Most pedig a szemünk láttára fog összeroskadni, mementót állítva az enyészetnek, közben pedig a XXI. század fantasztikus vívmányainak örülünk, s még egy kiló kenyeret
sem lehet venni az oly szeretett boltban.
HORVÁTH IRÉN
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Nagy szél, nagy élvezet!
Augusztus 19-én másodszorra rendezte meg
a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület a Szent István vitorláskupát.
Egy jó vitorlásversenyhez nem kellenek
méregdrága hajók, rongyrázó külsőségek és
hatalmas mezőny – ezt bizonyítja már második éve a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő
Egyesület vitorlás kupája. Elég egy elszánt csapat, némi szél, napsütés, és már suhoghatnak a
vitorlák és csoboghat a víz a hajótestek alatt.
A tobruki strand melletti csónakkikötő
különleges, ritka ékköve a Balatonnak.
A bicikliút hídján áthaladó kirándulók ámuldozva fékeznek le, amikor meglátják a nádasban megbújó, a természettel csodálatos szimbiózisban élő kis kikötőt, ahol a türelmes
szemlélő a vízben cikázó halak mellett kicsinyeit vezető vadkacsát, teknősbékát, óriás szitakötőt vagy virágzó vízililiomot is láthat.
Meg persze száznál is több horgászcsónakot
és több mint egy tucat vitorlás hajót.
A kikötő adottságaiból fakadóan csak minimális merülésű, hat méternél rövidebb hajók
horgonyozhatnak itt, de ezek legalább olyan
sokszínűek, mint az őket körülvevő természet. Jól megfér itt egymás mellett a klasszikus balatoni Kalóz, a karbon árbocos versenyhajó és a hetvenes években fénykorát élő,
kisméretű, kajütös túrahajó.
Ennek a tarka csapatnak hat tagja futott
augusztus 19-én kora reggel vízre, hogy összemérje tudását. Már a rajt előtt látszott, hogy
izgalmas verseny várható, hiszen a nádast
szaggató 4 Beaufort erősségű szél ezeknek a
hajóknak maximális terhelést jelent, ennél
erősebb szélben már – tőkesúly híján – akár
fel is borulhatnak. A startvonal a tobruki
strand előtti vízfelületen húzódott, a strand

egyik bójája és a zsűri csónak között. Ebben
ült a két versenybíró, Horváth Attila és Fejes
László, akik ugyan mindketten horgászként
tagjai az egyesületnek, de szívesen támogatták munkájukkal a vitorlások versenyét.
A feladat a Balatonalmádi partjához közelebb
álló vízkiemelő bója megkerülése volt, majd
visszahajózás a tobruki strandhoz. Idén mindenkinek két kört kellett megtenni, tavaly a
gyenge szél miatt csak egykörös volt a verseny. A tavalyihoz képest teljesen más szélviszonyok újraosztották résztvevők között a
kártyákat. Vajon ki fog nyerni: az erős szélre
tervezett sporthajó, a tavalyi győztes, vagy
valaki, aki tavaly labdába sem rúgott?
Amennyire eltérőek voltak a hajók, annyira
eltérőek voltak a csapatok is. Volt, aki vitorlázásban jártas barátját hozta el mancsaftnak,
volt, aki családtagot. Volt olyan hajó, amiben
hárman ültek, az erős széllel szemben jelentős ballaszttömeget felvonultatva, és volt
olyan hajó, amit egy 12 éves gyermek –
mellesleg a tavalyi győztes – kormányzott.
Nyolc óra után pár perccel, hátszéllel rajtolt
el a hat vitorlás, és nyílegyenesen vágtatva
indult Almádi felé. Az első forduló alaposan
megkavarta a mezőnyt, az egyre erősödő
befújásokban veszélyesen dőltek-billegtek a
hajók, egy csapat fel is adta a versenyt.
A többi öt egység is küzdött. Ki az elemekkel,
ki a megbokrosodó technikával, ki a nagy
szélben nem elegendő ballasztsúllyal. Az első
kör után lassan körvonalazódni kezdett a
végső sorrend. Illés Zoltán modern, karbon
árbocos Seascape 18-os sporthajója vezetett,
ezt a hajót pontosan ilyen körülményekre tervezték, és ez meg is látszott. Meglepetés volt
viszont a második helyen vitorlázó Vas Péter,

aki szorosan az első helyen haladó sarkában
járt. Az ő hajója egy negyven éves konstrukciójú, dőlékeny, svertes Wegu, rövid árboccal
és kis felületű vitorlázattal. Ez azonban most
fizetett, mert Péter fent tudta hagyni a fokvitorlát, míg a mögötte haladó két hajó kénytelen volt behúzni azt. A dőlést pedig háromfős mancsafttal egyensúlyozta ki, ez is jó döntés volt. Harmadik helyen Váradi Zoltán Viva
600-asa szelte a habokat, őt a kikötő közkedvelt gondnoka, Monori János erősítette és
látta el jó tanácsokkal. Őket követte a tavalyi
kupa birtokosa, Balázs Zétény. Ő és édesapja
szintén Weguval versenyztek, küzdve az elegendő ballasztsúly hiányában erősen dőlő
hajóval. A sort a klasszikus Corsaire-rel hajózó Vajda Attila zárta, aki beragadt fokrollere
miatt nem tudott vitorlafelületet csökkenteni
és kénytelen volt kilobogtatott vásznakkal
küszködve hajózni.
A fáradt, de a kalandos élményektől feldobott vitorlás csapat fél 11-kor már a parton
sörözve vitatta meg élményeit. A zsűri feljegyzései alapján 46 perces rekord köridő
született, mely a későbbi Szent István kupák
versenyzői számára etalonként szolgálhat.
A győzteseknek a délben kezdődő gulyásparti előtt adta át a díjakat az egyesület vezetője,
Béres Istvánné, aki elmondta, hogy a pozitív
tapasztalatok alapján az egyesület 2018-tól a
Szent István Kupa mellett egy szezonnyitó
megmérettetést is szeretne szervezni.
Abszolút győztes és sporthajó kategória
győztes: Illés Zoltán/Seascape 16
Túrahajó kategória győztes: Vas Péter/Wegu
Happy Sailing
BALÁZS VIKTOR

Szent István Vitorlázónapok és Szörfverseny
Az idei Szent István Vitorlázónapok augusztus 18-20-án került megrendezésre, immár
XXXV. alkalommal.
A tradicionális eseményen idén sajnos csak
a szörfösök mérhették össze tudásukat, mivel
a vitorlás szekció időponttorlódás miatt viszszalépett a versenytől. A tavaly új lendületet
kapott rendezés, immár második alkalommal került a Balatonfűzfői Vízisport
Centrum irányítása alá. A verseny helyszínéül a Vízisport Centrum telephelye, a balatonfűzfői szörfös zagykazetta közvetlen
szomszédságában lévő terület szolgált.

Természetesen a jó szomszédsági viszonyt
ápolva a szörfös beach-et is használhattuk,
amit utólag is megköszönünk a területet
gondozó Szörfklubnak.
Az időjárással többnyire szerencsénk volt a
hétvégén, mert még a pénteki szélcsend is kedvezett az U15 Freestyle Magyar Bajnokságnak, ami nagy sikert aratott a résztvevők és
a partról szurkolók körében. A szervezést
ezúton is köszönjük a szomszéd szörfklub dolgozóinak. A felnőtt versenyzők a csekély szélerősség miatt nem tudtak vízre szállni, viszont
a következő két nap kedvező időjárásának

köszönhetően bepótolhatták a pénteki elmaradásokat.
A hét eleji időjárás előrejelzéseknek megfelelően szombaton megérkezett a már megszokott 20-ai front, a folyamatosan erősödő
északi széllel. Az átlagosan 15–20 csomós
szélben először a gyerekversenyt bonyolította
le a rendezőség. Ezt követően a felnőtt, illetve
ifjúsági kategóriák következtek. A megfáradt
versenyzőket az eredményes nap után gulyásleves és fánk várta a helyszínen.
A frontnak köszönhetően vasárnap rövid
halasztás után aktív, futamokban gazdag
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napot tudhatott le ismét a rendező csapat.
A különböző kategóriák helyezetteinek
ezúton is gratulálunk!
Illetve köszönjük a sok segítő és támogató
munkáját is! Jövőre ismét találkozunk!
Pár mondat a rendező klubról:

A Balatonfűzfői Vízisport Centrum egy
„friss” klub, ami kifejezetten jolle és szabadidős vitorlázásra, illetve egyéb vízi sporttevékenység művelésére jött létre. Egyik fő
célunk egy aktív vízi sporttal kapcsolatos élet
létrehozása és fellendítése a fűzfői zagykazet-
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tán. Természetesen mindezt a szomszédos
Szörfegyesülettel való kölcsönös együttműködés keretein belül.
WOLF ANDRÁS, BVC – RENDEZŐ
http://szentistvanvnapok.hu/

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület hírei
Augusztus 19-i lampionos vitorlás felvonulás strandpartival
„Amikor a közönség szakadó esőben, villámlás és dörgés közepette is kitart, csak úgy,
mint a szervezők és a táncosok, na, arra
mondjuk azt, hogy: ,,SOHA JOBB FELLÉPÉST!!” VIVA REINAS DEL RITMO”
Köszönjük a közönség kitartását! Fantasztikusak voltatok, mint ahogy az előadók is!
Sajnos az erős szél miatt a vitorlás felvonulás
elmaradt! A látványos vízjáték és a tűz-

zsonglőrök előadása alapozta meg a hangulatot. A gyönyörű szamba táncosok és a
capoeirázó brazil fiúk koronázták meg a rendezvényt! Fergeteges hangulatot varázsoltak.
Az elismerést mégis a közönség érdemli meg,
hiszen ilyen időben is sokan ott voltatok és
végigtomboltátok a rendezvényt!
Rendezvényünk nem jöhetett volna létre a
támogatók nélkül!
Támogatóink: Fövenystrandi büfék: Panoráma büfé, Szírén büfé, Happy ételbár,
VIPATZO Bár & Kávézó, Éden büfé,
Ozsváth halsütő, Lángossütő, Jégkorszak
fagyizó, Aqua fürdőruha-strandcikk üzlet,
VÁCISZ, FŰZFŐ-Terv Kft., BINARTECH
Kft., Százforintos bolt, Balatonfűzfőért
Alapítvány / Balatonfűzfői Önkormányzat.
Együttműködő partnereink: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., Vágfalvi Ottó Művelődési Központ.
Külön köszönet a segítőinknek: Önkéntes
fiataljainknak, akik reggeltől estig, szélben,

esőben készítették elő a rendezvény
helyszínt: Répási András, Felber Gábor,
Baksai Dávid, Karancsi Szonja, a Fövenystrandi dolgozók hozzáállása, segítőkészsége
példaértékű volt! KÖSZÖNJÜK!!!!
Szervező csapatunk további tagjai voltak:
Felber István, Huzsvárné Fejes Dóra, Antal
Anett, Karancsi Gábor, Karancsi Réka,
Valczer Éva, Vlasits János, Bencze Annabella,
Szaitz Kata, Barcza Imre.
Hálásak vagyunk, hogy az extrém körülmények ellenére profi, színvonalas, látványos és fergeteges hangulatú műsort adtak
le: Vízjáték előadói, Sisak Dániel és barátai
tűzzsonglőrök, és a REINAS DEL RITMO
táncosai.
Rendezvény szervezője: Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület.
SZANYI SZILVIA
ELNÖK

Aranykapu Fesztivál negyedik alkalommal
Idén is megszervezte és fogta egybe, immár
negyedik alkalommal a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár a balatonfűzfői Aranykapu Fesztivált, ami Gróf Tibor
igazgató ötlete nyomán indult útnak, és
második éve 10 napos rendezvénysorozat
keretein belül várta az érdeklődőket.
A szervezők igyekeztek valamennyi korosztálynak megfelelő kikapcsolódási lehetőséget
biztosítani, amiben első nap szerepelt egy csodálatos koncert a 103 éves Hoffmann Czerny
harmóniumon. A rendezvénynek a balatonfűzfői református templom adott otthont.
Második nap a Balaton Bakony Kocka Klub
Lego gyűjteményéből nyílhatott három napig
tartó interaktív kiállítás a Közösségi Házban,
ahol a látogatók kipróbálhatták a terepasztalokat, különleges gyűjteményeket tekinthettek
meg, és foglalkoztató sarok várta a kicsiket és
nagyokat egyaránt. Harmadik nap „Zenélő
udvar” néven hirdettek programlehetőséget a
Közösségi Házban, ahol fellépett a P.O. Funk

Unit, akik a funky zene kiváló képviselői, és
tagjai között szép számmal képviseli magát a
Balatonfűzfői Fiatal Művészek klubja.
Negyedik nap a Fövenystrand adott otthont
egy igazán jó hangulatú családi napnak, ahol
játékpark, kézműves foglalkozás és a
Ramazuri Bábszínház előadása szórakoztatta
a nagyérdeműt. Rá következő napon szép
számú táncolni vágyó közönség gyűlt össze a
fűzfőfürdői Béke téren, a talpalávalót késő
estig a Frisson Zenekar biztosította. A hatodik
nap a kulináris élvezeteké volt a főszerep.
Gasztro nap alkalmával 7 csapat mérhette
össze főzőtudományát egy háromtagú zsűri
előtt a Közösségi Ház udvarán, miközben színpadi programok, tangóharmonika, Gyurcsík
Tibor énekes fellépése színesítette a programot
és késő estig tartó tánczene zárta a napot.
Az évek óta tartó hagyománynak megfelelően
idén is a Közösségi Ház adott otthont a fesztivál hetedik napján a Magyar Fotóművészek
Szövetsége Senior Alkotócsoport „Visszate-

kintés” című kiállításának, amit a Grácia hegedűtrió koncertje követett. A néptáncot
ünnepeltük a nyolcadik napon, amikor a Fűzfő
Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub és a
Balatonalmádi Néptáncműhely tartott műsort
a Közösségi Házban. A csodálatosan felépített
műsort egy jó hangulatú táncház zárt. A szombati nap, ami a fesztivál kilencedik napjára
esett, a Gombócfesztivál egész napos programjainak adott teret a VEGASZ Egyesület főszervezésében, valamint a tizedik napon a VII.
Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó zárta a
fesztiválsorozatot. A találkozót a Balatonfűzfői „Kreitli Ferenc” Veterán Autós és Motoros
Egyesület valósította meg.
Köszönjük valamennyi közreműködőnek,
fellépőnek, a rendezvénysorozat segítőinek,
és természetesen a lelkes közönségnek, hogy
idén is velünk tartottak, és reméljük, hogy
jövőre is találkozunk majd.
BÓNA VERONIKA
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Gombócfesztivál
Augusztus 5-én, szombaton a XI. Gombócfesztivál programjai várták a közönséget a
fűzfőfürdői Közösség Házhoz, ahol kicsik és
nagyok, a finomságok elfogyasztása közben
jobbnál-jobb programokkal találkozhattak.
A délelőtt a gyermekeké volt a főszerep,
hiszen a Réparetekmogyoró Duó tagjai nemcsak megénekeltette az apróságokat, de akár
még a színpadot is birtokba vehették szüleikkel együtt. Egész nap a Fanyűvő Játékpar
várta a piciket, de Lufi Bohóc is önfeledt

mosolyokat csalt az aprónép arcára. A fesztivált a délben felvonuló nagycétényi mazsorett csoport nyitotta meg, majd a köszöntőt
a „Balatonfűzfő legszebb konyhakertjei” és a
„Mi városunk” pályázat felnőtt kategória
díjátadása követte.
A jó ebédhez igazi örökzöld operett slágerek
csendültek fel Módri Györgyi és Szeles József
színművészek előadásában, majd az Aranygombóc-díj is átadásra került. A Litéri
Zöldág Néptáncegyüttes produkcióját testvértelepülésünk, Nagycétény és Balaton-

fűzfő közös együtt éneklése követte, majd a
Los Andinos kalauzolt el bennünket az
Andok varázslatos népzenei dallamvilágába.
A Fűzfői Vidám fiúk műsora és a tombolasorsolás után Csordás Tibor énekesé volt a
főszerep, akit sokan a Fiesta együttes frontembereként ismernek és szeretnek.
Ezt követően hajnalig szólt a zene a Summer
Banddal, amit a Yildizlar Hastánccsoport fellépése színesített.
BÓNA VERONIKA

7. Aranygombóc-Díj©
2017. augusztus 5-én, immáron 11. éve megrendezésre került városunkban a hagyományos Gombócfesztivál, melyre évről évre
különleges, színvonalas, ízletes gombócok
érkeznek felajánlásra kezdő és gyakorlott házi
asszonyoktól és uraktól, méltán hozzájárulva
e jeles gasztroesemény népszerűsítéséhez.
Az ARANYGOMBÓC-DÍJ© alapítására
2011-ben került sor, az V. Gombócfesztiválon.
Ki nevezhet az impozáns díjra?
A fesztiválra felajánlott, legalább 50 házi
készítésű gombócot, mintavétel után,
háromtagú zsűri bírálja el minden évben, a

külső megjelenés és a belső ízharmónia összhangjában.
Az idei évben a zsűri nagyon ízletes, jól elkészített, harmonikus ízvilágú gombócokat
kóstolt, többek között: almás, pizzás, túrós,
szilvás, mákos, húsos, túrós-pulykahúsos,
lekváros, spenótos sajtos, tajvani húsos,
rizses-sajtos húsos, sajtkrémes rántott csirkés,
cukkínis húsos, túrógombóc és mákosguba
gombóc.
De kik is nyerték meg eddig az impozáns
serleget és hozzá a kötényt?
2011. Hegedűs Józsefné – Bajorgombóc
2012. Görcsi Ferencné – Őszibarackos
Gombóc

2013. Zitek Ferencné – Virslis Csodagombóc
2014. Jenei László – Kapros Harcsagombóc
2015. Fejtliné Neubauer Krisztina – KelCsirkemájas Gombóc
2016. Korsós Károlyné és Horváth Istvánné
– Citromos túrógombóc vanília öntettel
És az idei győztes?
2017-ben, a hetedik Aranygombóc-Díj©
nyertese: Kovácsné Gyenis Aranka cukkínis
húsos gombóca lett, ami magában hordozta
mesteri harmóniában, a nyár ízeit, zamatait.
Gratulálunk a nyertesnek és köszönjük a felajánlóknak a kiváló gombócokat!
HORVÁTH IRÉN

Díjak átadása
A Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap díjakat adott át a Gombócfesztiválon. Az Egyesület a Balatonfűzfő legszebb konyhakertjei díjat, míg a Hírlap szerkesztősége a ,,Mi városunk” pályázat díjait.
A Városvédő és Fürdő Egyesület már harmadik
éve hirdeti meg a Magyarország legszebb
konyhakertjei versenyen belül Balatonfűzfő
legszebb konyhakertjei versenyt.
A versenyt több kategóriában – balkon, mini,
normál, zártkert vegyes – hirdettük meg.

A kétszeri kertszemlék során nagyon szépen
gondozott, ápolt kerteket, gyümölcsösöket
láttunk és fényképeztünk. Nem volt könnyű
dolga a zsűrinek, akinek a kertek értékelésénél
nagyon sok szempontot kellett figyelembe
venni. Például értékelni kellett a kertek összképét, a művelési módokat, az öntözés
milyenségét, a permetező szereket vagy a biológiai védekezést, az egyénileg választott védekezési módokat, praktikákat a kártevők ellen.
A mini és a zártkert vegyes kategóriában

résztvevő kertet díjaztuk. Mini kategóriában
Ferenczy Andrásné Mariann kertjét találtuk
díjra érdemesnek. Kertjében gyönyörűen
megtalálható a hármas tagozódás, zöldséges,
virágos, gyümölcsös kert. Kis területen
nagyon sokféle növény található, igen jó terméssel. Mariann már három éve rendszeres
résztvevője a versenynek. Kertjét nagy szeretettel, gondossággal ápolja. Tavaly már oklevelet kapott az országos versenyen. Idén is
beneveztük kertjét az országos megmérette-
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tésre. Reméljük, hogy jövőre is résztvevője
lesz a versenynek.
Zártkert vegyes kategóriában Szabó Lajos és
Balázs Lászlóné kertjét díjaztuk. A gyümölcsösért Lajos, a zöldségesért és a virágosért Erzsike
a ,,felelős”. A kertszemlék során ámulva néztük
a terméstől roskadozó almafát, sárgabarack fát,
de a többi gyümölcsfa is szép termést hozott.
Ebben a kertben is fellelhető volt a gondos ápolás, törődés. A zsűri úgy döntött, hogy ezt a
kertet is benevezi az országos versenyre.
Bízom abban, hogy példájuk nyomán még
többen kedvet kapnak, hogy megmutassák
kertjüket, benevezzenek a versenyre.

Szeretném megköszönni segítőimnek –
Dankó Tündének, Papp Józsefné Böbének,
Fujszné Kőnig Zsuzsának és Németh–
Demeter Zsuzsannának – segítségüket a szervezésben és lebonyolításban.
A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége még
tavasszal írta ki a ,,Mi városunk” pályázatot
általános iskolás, középiskolás és felnőtt kategóriában. Örömünkre szolgált, hogy nagyon
sok szép pályázat érkezett. Az általános iskolás kategória díjait a Gyermeknapon adtuk át.
A Gombócfesztiválon a felnőtt kategóriát
díjaztuk. Az egyik díjat Pintér István kapta
,,Balatonfűzfő utcái és a magyar bélyegek”,
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ezen belül a tobruki városrész utcanevet viselő
írói, festői, híres emberei magyar bélyegeken.
A másik díjat Karácsony Jánosné Éva kapta
,,Fűzfői kőszórás” című festményéért. Éva a
díjat szolgálati elfoglaltsága miatt október
5-én, a Könyvtári Napok rendezvénysorozatán veszi át.
Mindkét győztes pályaművet ott kiállítjuk,
hogy az érdeklődők is láthassák.
Köszönöm szerkesztőtársaim – Horváth Irén,
Németh–Demeter Zsuzsanna és Fujszné
Kőnig Zsuzsa – munkáját.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Akit a motorok füstje megcsapott
2017. augusztus 5–6-án, immár hagyományosan rendezték meg a VII. Balatonfűzfői
Veterán Jármű Találkozót, a Balatonfűzfői
Kreitli Ferenc Veterán Autós és Motoros
Egyesület szervezésében, melyet ebben az
évben két naposra szerveztek. Az ötödikei,
szombati napon, az előzetesen jelentkezett
huszonkilenc kétkerekű, az I. Balaton-felvidéki motoros túrán rótta a zöld, dombos
bakonyi tájat, a Balatonfűzfő–Veszprém–
Nag yvázsony–Mencshely– Óbudavár–
Szentanatalfa–Balatonfűzfő útvonalon, kitűnő ebéddel megfűszerezve a Gergely Borházban, Szentantalfán. A túra óriási sikert
aratott, a résztvevők boldog elégedettséggel a
jövő évi II. túrát is tervezgették.
Majd következett augusztus 6-án a nagy találkozó a Fövenystrand melletti árnyas fák alatt,
a füves területen. A 8.00 órától tartott gyülekezés és regisztráció alatt folyamatosan vibrált
a levegő, a motorok hangja egyre csak erősödött, sorban érkeztek a Pannóniák, Csepelek,
IZS Planéták, MZ-k, Trophyk, BMW-k,
JAWA-k, Hondák stb., mintegy kilencvenkét,
két-, három- és négykerekű szebbnél szebb
kis-, nagy- és oldalkocsis motor.
De jöttek az autók is: Trabantok, Skodák,
Lada, Volkswagen, Mercedesek, Peugeut,
Fiat, Audi, Renault, Buick stb. mintegy
negyvennégy fényesen csillogó négykerekű.
A járműcsodák elhelyezkedését követően Fejes
Károly, az egyesület elnöke és Marton Béla,
a város polgármestere nyitotta meg a találkozót.
A megnyitót az idei év egyik új attrakciója
követte, a Hoffer traktor beindítása, melyre a
nap folyamán többször is sor került, rengeteg
kíváncsi érdeklődőt vonzva a traktor köré,
akik ujjongva tapsolták. A régi, sokat látott
traktor beindítás nem egyszerű művelet: elő-

ször gázlánggal előmelegítették az izzófejet,
majd kézzel átlendítették a lendkereket,
s ekkor óriási pöfögéssel, hirtelen felzúgott
az első erős, tekintélyt parancsoló hang és
a motor beindult. Az egyesület célja, hogy
a traktort felújítják és a további találkozókon
is megtekintésre ajánlják.
A bemutatót, a hagyományos rendőri felvezetésű – a baráti kör alapítójának és névadójának tisztelegve – Kreitli Ferenc emléktúra
követte, a Marching Jazz Band együttes élő
örömzenélésével, egy Csepel D420-as platójáról. A gázfröccsök zaja és illata, a motorok
hangja, a látvány, a csillogó alkatrészek,
a fényes karosszériák régi idők benyomásait,
élményeit, örömeit idézte fel Balatonfűzfő és
Balatonalmádi lakosainak emlékezetébe.
A felvonulás alatt és a nap során folyamatosan
lehetőség volt Veterán- és Fűzfő Totó, valamint motoros KRESZ Teszt kitöltésére, alkatrészbörze és Pintér István ,,Autók és motorok
magyar bélyegeken 1950–2015-ig” címen
bélyegkiállításának megtekintésére. A látogatók szavazhattak a legszebb autókra és motorokra, de kipróbálhatták rátermettségüket
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság sátrában,
Stanka Mária őrnagy asszony biztonságtechnikai játékaiban is. A gulyáságyúban készített,
finom babgulyás elfogyasztása után óriási népszerűségnek örvendett a veterán farmotoros
Ikarus 55-ös autóbusszal és a Csepel D420-as
platóján megtett fűzfői időutazás.
A fordulatokban gazdag, meglepetéssel teli
napot – rövid zápor után – a különös izgalommal várt eredményhirdetés és tombolahúzás koronázta meg. Sok járműtulajdonos
igen elegáns díjjal térhetett haza, mivel díjazták a háromtagú szakmai zsűri által odaítélt
szakmai díjak, a totók, tesztek kiváló megfej-

tőit, de például a találkozó legidősebb résztvevője is (83 éves), vagy a legidősebb jármű is
(1939).
Várakozásteli izgalommal sorsolták ki az
igen nagy értékű tombolákat is: a családi,
balatoni élményhajózások, vitorlázások, vízibiciklizések, a pizza- és fagyikuponok, a kétszemélyes vacsoralehetőségek, a fűzfői kempinghétvége, a kerti szerszámok és grillsütő,
a virágvásárlási utalványok, a finom borok,
kalácskoszorúk, kenyerek stb., és a fődíj,
az egyhetes all inclusive nyaralás két fő részére a Dalmát tengerparton, Primostenben,
a Hotel Zorában.
A „Nyitva van az Aranykapu” rendezvénysorozat méltó zárása volt ez a jól sikerült, színvonalas rendezvény, mely tökéletes környezetben, kiváló szervezéssel, igazi csemege
a veterán autók és motorok szerelmeseinek.
Mit is jelent számunkra a veteránozás?
Nem mást, mintegy életformát, megőrizni a
harminc évnél idősebb járműveket működőképes, eredeti állapotban, gondoskodni a felújításról, a gyűjtésről, az alkatrészek felkutatásáról, a pótlásáról. S ha ez mind megvan, elindulni velük túrázni gyönyörű tájakon át, hátrahagyni a gondokat, élvezni a szabadságot,
megmutatni a járműcsodákat másoknak is.
Köszönjük a résztvevők nevében a Balatonfűzfői Kreitli Ferenc Veterán Autós és Motoros Egyesület tagjainak fáradhatatlan
munkáját, a népes számú szponzori tábornak
a támogatást, mely nélkül ez a nagyszerű nap
nem jöhetett volna létre.
Jövőre újra találkozunk, immár 8. alkalommal, mert akit a motorok füstje egyszer megcsapott, nem szabadul a veteránozástól!
HORVÁTH IRÉN
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Romkerti zenés este
Az idei nyári szezon utolsó alkalmával is a Jézus Szíve Plébániatemplom adott otthont a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
„Romkerti zenés esték” rendezvénysorozatának, amit augusztus
11-én tartottak, a Recercare Régizenei Műhely koncertjével.
A Recercare Régizenei Műhely azzal a céllal alakult, hogy elsősorban
a Veszprém vonzáskörzetében élő, vagy oda valamilyen szállal kötődő, régi zenével foglalkozó muzsikusoknak lehetőséget biztosítson

együttgondolkodásra, kísérletezésre és fellépésre. A műhely, ahogy
azt a neve is mutatja, nem állandó tagokból álló, kötött formáció,
hanem egyfajta befogadó hely. Ennek eredményeképpen a tagok létszáma is változhat annak függvényében, épp milyen zenével foglalkozik az együttes.
A műhely profilja a középkori és reneszánsz egyházi és világi zene,
illetve e két terület lehetséges összefonódási felületei. Az énekhang
központi szerepet játszik mind a darabválasztásban, mind a feldolgozásban, de a hangszerelésnél nem törekszenek feltétlenül történeti
hűségre, inkább a zene lényegét próbálják meg felfejteni, szabadon
kezelve a rendelkezésükre álló régi hangszerek, és az ezekhez társuló
ütőhangszerek adta lehetőségeket.
Az együttes számos koncertet adott már Veszprémben, többek
között az Érseki Palotában, a Dubniczay palotában, a Jezsuita kápolnában és különböző templomokban, valamint a Balaton-felvidék
különféle településein, például Felsőörsön és Pécselyen.
Az együttes egyik alapító tagja, Nagy Csaba.
A korhű hangzásvilág különleges hangulatot teremtett aznap este,
amit a lelkes közönség vastapssal köszönt meg.
BÓNA VERONIKA

Hogy is volt? Tudta-e?

Új rovat

2016 januárjában indítottam rovatomat, mely arra hivatott, hogy
városunk történetéből izgalmas pillanatokat ismertessek meg a
kitartó, érdeklődő olvasóimmal. Az elmúlt másfél év alatt, ahogy
gyarapodtak az információk, úgy nőtt az én lelkesedésem is, s folytatom mindaddig, míg újabbnál újabb ismertetőkkel szolgálhatok.
Balatonfűzfő történetében az 1920–30-as évektől óriási fellendülés
volt tapasztalható a településünkön: építkezések sorozata, ipar
települése, a lakosság létszámának gyarapodása, virágzó kulturális és
sportélet, a közoktatás és egészségügy kiépítése. Egy település azonban kereskedelem és szolgáltatás nélkül elképzelhetetlen. Korábban
néhány utalást már tettem erre a területre, de itt az ideje, hogy többet
is megtudjunk a településen jól működött vállalkozásokról.

– a Gyártelep felé haladva, a Balaton körút jobb oldalán, az elágazó
előtt órásbolt, italbolt, később zöldséges üzlet működött, s az
elágazónál Nyírő Jenő bácsi taxit, valamint Hartmanné Emi néni
női fodrászatot, Károlyiék női- és férfi fodrászatot üzemeltettek?
– a mai Rigófészek Pizzéria helyén Rigó Antal borbély dolgozott,
illetve a Cipőjavító műhelyben Gáspár cipész javította a lábbeliket?
– a földművelés mellett, mellékesen, fuvarozással foglalkozott Lőrinc
Gábor, Csarmasz Gyula, Farkas János és Németh János kétlovas,
Tálas Gábor egylovas fogatával?
– a vendéglátásban Parraghék voltak az úttörők, a „Dühöngőben”
volt italkimérésük, majd a Balaton Szállót felépítve teljes körű szolgáltatást biztosítottak?

Tudta-e, hogy
– a 30-as évekre kialakult fürdőtelepen – a mai Árpád úton és a
Balaton körúton, amit „Fűzfő-pusztának” neveztek – a gyári alkalmazottak családi házakat építettek?
– a Balaton körúton működött vegyesbolt, két pékség, húsbolt,
vegyes-, fűszer- és élelmiszerbolt?
– a Balaton körúton működött először vendéglő-étterem (Szemerák
vezetésével), illetve cukrászat (Mosonyi féle)?

A zöldség- és virágellátásról két kertész gondoskodott, a Boros és
Simon kertészet. A háborús évek sajnos megszakították a fellendülést, az áruhiány volt a jellemző. 1946-ig főleg cserekereskedelmi módon lehetett áruhoz jutni, később az államosítás és a
szövetkezetesítés következtében többen megszüntették működésüket
és visszaadták iparengedélyüket. (Bővebb információt talál Szőnyeg János:
Fejezetek Balatonfűzfő történetéből.)

HORVÁTH IRÉN

Kézművesek kiállítása
Szemet gyönyörködtető kiállítás nyílt meg 2017. augusztus 18-án a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében.
A Balatonfűzfői Hímző Műhely, a Kézműves Klub és a Nagycétényi
Nyugdíjasklub Hímzőkörének ügyes kezű asszonyai mutatták be munkájuk legjavát.

A keresztszemes hímzéstől a kalocsai hímzésig, a bakonyi fehér hímzéstől az úrihímzéses párnáktól a patchwork technikával készült terítőkig,
a gobelintől, a horgolástól a szőttesig, a fafaragásoktól a gyöngyös fejdíszig és nyakékig a népművészet sokszínűségét láthatta az érdeklődő
közönség. Ez a szépen megrendezett kiállítás is bizonyította, hogy
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milyen nagy értékek vannak a kézművességben, azok művelői milyen
magas szinten művelik ezt.
Csak az elismerés hangján tudjuk méltatni a kiállítókat: Baranyainé
Csomai Katalint, Csernáné Csiker Ibolyát, Csuka Péternét, Imre
Simonnét, Németh Józsefnét, Papp Józsefnét, Puskorics Jánosnét, Szanyi
Józsefnét, Varga Jánosnét, Varga Juditot, valamint a nagycétényi kiállítókat, Gyurián Máriát és Presinszky Margitot.
A kiállítást köszöntötte Marton Béla polgármester úr, a megnyitót és
a kiállítás szakmai értékelését Mészáros Vera néprajzkutató tartotta.
Baksa Kata népdalénekes gyönyörű dalaival köszöntötte a kiállítást.
Gratulálunk az alkotóknak, további sikeres munkát kívánunk, hogy
még sokáig gyönyörködhessünk alkotásaikban, és munkájukon
keresztül eljusson Balatonfűzfő híre a nagyvilágba.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Csebszalto nyugdíjasklub
A nyáron a júniusi hónap volt a legmozgalmasabb klubunk életében.
A hó első napján az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szervezet megyei
tízpróba versenyén vett részt csapatunk. Helyezésével jogot szerzett
az országos megmérettetésen való indulásra. Itt június 22-én
Budapesten 21 résztvevő csapat közül a második helyen végzett.
A májusi úszóversenyen ,,kiharcolt” eredmények miatt az országos
versenyen, az összes megszerezhető érem begyűjtésével szerepeltünk.
A versenyek fő szervezője Vágfalvi Katalin volt.
Június 14-én Madarászné Kajdacsi Ágnes szervezésében és vezetésével
a Megyei Levéltár működésével és gyönyörűen felújított épületével
ismerkedtünk meg. A településünk életével és ,,létével” foglalkozó
dokumentumokba tekinthettünk be. Június 15-én Tamásiba utaztunk egy kis,,test kényeztetésre”.
Június 24-én a hagyományos juniálison Sárközi Lászlóné vezetésével
csoportunk részt vett a főzőversenyen és az egész napos programokon.
A júliusi és az augusztusi hónapok már lényegesen eseménytelenebbül teltek. Tagjaink családjaikkal és barátaikkal töltötték e forró
napokat. Csoportunkból 9 fő vett részt felvidéki kiránduláson a
Balaton nyugdíjasklub szervezésében. Itt Nyitra, Szentantal és
Selmecbánya nevezetességeivel, majd Nagycétény testvértelepülés
életével és lakóival volt szerencsénk ismerkedni.

Augusztusban városunk legnagyobb rendezvénysorozatán, a Gombócfesztiválon és kísérő rendezvényein voltunk aktív résztvevők.
E hónapban a szüreti felvonulás és bál rendezésére készültünk. Aktív
részvételünkkel hozzájárultunk FÉK sikeréhez.
Ezek mellett nem feledkeztünk meg az önként vállat közösségi kertek
gondozásáról, a település lakóinak és az idelátogató vendégek örömére.
NÉMETH GÁBOR

Üdvözlöm kedves Olvasó!
Kovács–Árvai Ágnes vagyok, születésem óta balatonfűzfői lakos.
Édesanyám nyomán, érdeklődési körömet tekintve erőteljesen
művészi beállítottságú vagyok, mely indíttatásomat tanulmányaim során is kamatoztattam. Így került sora arra, hogy egyetemi
éveim alatt a vizulás kommunikáció és annak értelmezése felé fordultam.
Béres Istvánnénak köszönhetően lehetőséget kaptam arra, hogy
mintegy művészeti rovat keretében, kissé mélyrehatóbban, ám
annál érdekesebben ismertessem meg az újság közönségét a vizuális művészetekkel és az azokat rejtő információkkal.
A képi művészet sajátossága, hogy nagyon sok olyan tényt hordoz
magában, melyek a szem elől el vannak rejtve, ám megismerésük

hozzásegít az alkotás múltjának, tartalmának értelmezéséhez, és
általa egy adott festményt egészen más aspektusból ismerhetünk
meg.
Elképzelésem szerint többek között a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár aktuális kiállításain keresztül világítok rá az
ábrázoló művészet rejtett világának sajátosságaira.
Így az alkotásokat teljes valójukban értelmezheti és élvezheti.
Tartson Velem ezen az utazáson!
ÜDVÖZLETTEL,
KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES
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TÁMASZ hírek – Visszatekintő
Intézményünk harmadik éve biztosít a dolgozók
gyermekeinek egyhetes tábort. Az eltérő korú,
érdeklődésű és aktivitású kis lurkóknak színes
programokat kínáltunk. A hét felében az idősekkel tornáztak, játszótereztek, linzertésztát
gyúrtak és sütöttek, só-liszt gyurmáztak,
számháborúztak, vízipisztolyoztak. Felelevenítettünk közösen jó pár régi körjátékot, papírfecnikből színes, vidám kollázsképet alkottunk,
és egyik lakónk, Margó néni mesedélutánján is
örömmel vettek részt a gyerekek. A hét második felében
ellátogattunk a helyi tűzoltóságra, ahol az apróságok közelebbről
megismerhették a tűzoltók munkáját, felszerelését, beszálltak a „nagy
piros” autóba, felpróbálták a sisakot, és persze, ha lehetett volna, a
még arra a legendás tűzoltó csúszásra is lett volna bőven jelentkezőnk.
Másnap egy rendőrnőt fogadtak a gyerekek, aki a nyár veszélyeire
hívta fel a figyelmüket. Persze itt sem maradhatott el a rendőrautó
kipróbálása... A hetet egy kincskereső, feladványmegoldó csapatjátékkal zártuk, melybe időseinket is bevontuk.
Nemzeti ünnepünkről egy lakói műsor keretében emlékeztünk meg.
Színjátszó körös lakóink segítségével felelevenítettük István király
szerepét, érdemeit, történelmi jelentőségét. A rendezvény hangulatát

fokozta az alkalomhoz illő zenei betétek bejátszása.
Olvasókörünk ebben a hónapban is összegyűlt,
ezúttal Mikszáth Kálmán munkásságát ismerhették meg az érdeklődők egyik lakónk,
Margó néni előadásában. A beszélgetést
későbbiekben egy, az író művéből készült film
vetítése követte, hogy még teljesebb képet
nyújtsunk.
Az édes hazai dinnyét a lakóink nagyon kedvelik,
így évről-évre egy egész délutánt „szentelünk” ennek
a gyümölcsnek. Zenés délutánt tartottunk, melyen lakóink zenei kívánságait hallgattuk meg, így számos ismert nóta, operett
sláger és táncdal csendült fel. Most először a karaoke-t is kipróbálhatták a jelenlévők, jó néhányan szívesen vállalták az éneklős kihívást jó
hangú kollégáink segítségével. A vidám zenés délutánon mindenkinek jólesett a vendégváró ételként felszolgált ízletes görögdinnye.
A nyártól lassan búcsút kell vennünk, de nem úgy a programoktól,
amivel évszakoktól függetlenül igyekszünk az időseink mindennapjait színesíteni.
MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS

24. oldal

2017. szeptember

Miért fizetnél érte, amit ingyen is megkaphatsz?
Beszéljenek a képek önmagukért: Augusztus
végi csendélet a Béke téren.
Hulladék-Alap
A javaslat: Hulladék-Alap létrehozása, helyi
rendelet alapján (akár Hulladékadó is lehet).
Meghatározott összeg befizetése, naptári
évenként, azoknak a településen ingatlannal
rendelkezőknek, akik nem tudják bemutatni
(30 napon belül) a hivatalos szemétdíj befizetési igazolásukat. Így a szerződéssel nem ren-

delkezők szemetét, nem a hulladékot a szabályok szerint kezelők és a szolgáltatásért becsületesen fizetők közpénzén szállíttatnánk el a
városban. Így kénytelenek lennének fizetni
azért, amit ingyen nem kapnak meg. Az alapban fel nem használt pénzt virágosításra, faültetésre, környezetvédelemre, a város szebbé
tételére tudnánk fordítani. Talán a hulladék is
végre a szemetelők saját kukájába kerülne.
Ez egy ötlet a kialakult helyzetre!
HORVÁTH IRÉN

Eladó lakás Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u. 31. fsz. 2-es, 4-es társasházban lévő 2 1/2 szobás összkomfortos ingatlan, 34 m2-es pincével.
Alapterület 68 m2. A lakás 2 és fél szoba, konyha, fürdő, kamra, WC,
12,5 m2 nyitott terasz, a pince 2 helyiségből áll.
Érdeklődni a 06-30/940-0026 ill. 06-30/560-2474 telefonszámon lehet.

Eladó Balatonalmádihoz tartozó kb. 700 m2-es telek.
A telken 3 fázisú elektromos csatlakozás, ásott 20 m mély kút és
melléképületek találhatók. A telek az Uszodai út végén helyezkedik
el, a Hársas utca kereszteződésében, sarki telek.
Érdeklődni a 06-30/940-0026 ill. 06-30/560-2474 telefonszámon lehet.
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Tegyünk az egészségünkért – paradicsom
A paradicsom a burgonyafélék családjába
tartozó növény, mely Közép- és Dél-Amerikában őshonos. Európába a 16. században
került, de hosszú ideig csak dísznövényként
használták, mert mérgezőnek tartották.
Közeli rokonához, a burgonyához hasonlóan
valóban megtalálható benne a mérgező szolanin, azonban elhanyagolhatóan kis
mennyiségben. A paradicsom C-vitamintartalma viszonylag magas, 10 deka paradicsom a napi C-vitamin-szükséglet 17%-át
fedezi, más vitaminokat, illetve ásványi
anyagokat azonban csak kis mennyiségben
tartalmaz.

Két anyag is állhat a paradicsom élettani hatásainak hátterében. Az egyik a tomatin – és
származéka, a tomatidin –, amely a már
említett szolaninhoz hasonló szerkezetű és
hatású alkaloida. A tomatin, mivel kötődik a
koleszterinhez, állatkísérletekben hatékonyan csökkentette a vér koleszterinszintjét,
és gátolta az érelmeszesedés kialakulását.
A kolineszteráz enzim gátlásával számos
gyógyászati alkalmazásnak lehet jelöltje.
A likopin egy karotinoid, kémiailag az
A-vitamin rokona, hatása azonban eltérő.
A paradicsomnak tulajdonított kedvező
élettani hatások – amennyiben valóban

Új rovat

léteznek – valószínűleg jórészt a likopin hatásai. A likopin laboratóriumi vizsgálatokban és állatkísérletekben hatékony antioxidánsnak bizonyult, ezért az elmúlt években
vizsgálatok indultak a szív- és érrendszeri
hatások feltérképezésére, az étrendkiegészítők piacán pedig megjelentek a
likopinkészítmények. Korábbi vizsgálatokból egyértelműnek látszott, hogy a vérplazma likopintartalma és a kardiovaszkuláris kockázat között fordított összefüggés van. (forrás: internet)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Szeptemberi rejtvény
Az augusztusi keresztrejtvény helyes
megfejtése egy vers címe volt:
Francois Villon: Ballada a senki fiáról
Könyvet nyert: Monse Zsuzsanna balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Szeptemberi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2017. szeptember 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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