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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2018. augusztus 10-től 2018. szeptember 15-ig

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

Augusztus 9. 19 óra ,,Nekem a Balaton a
Riviéra” – Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Augusztus 11. 21.00–02.00 óra Hulló -
csillagok éjszakája
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Augusztus 13. 15.30 óra Kártya klub

Augusztus 15. Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– melegvizes fürdőre utazás, indulás: 7.56 óra

Augusztus 15. 18 óra Romkerti zenés este
– ,,Zenei utazás marimbával és fuvolával”
Fellépnek: Sipos Csaba – marimba, Hajas
Szilárd – fuvola
Helyszín: Fűzfőfürdő, a Jézus Szíve plébánia-
templom melletti Mámai romtemplom kertje
(Rossz idő esetén a plébániatemplomban,
Balatonfűzfő-Fűzfőfürdő, Jókai u. 43.)

Augusztus 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett

Augusztus 16. 19 óra „Nekem a Balaton a
Riviéra” – Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Augusztus 17. 10 órától Retro strandparty
sok programmal
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Tobruki Strand

Augusztus 17. 20 óra Dalest
– Pató Bálint, a Petőfi Színház gyermekszí-
nésze fellépésével
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Augusztus 18. 17 órától Strandparty
– animátoros programok, retro disco,
ZUMBA, látványos vízijáték
– a BLTE és a Fűzfőfürdőért Civil Társaság
szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Augusztus 20. Ünnepi rendezvények
– 19 óra Ünnepi szentmise a Jézus Szíve
plébánia templomban
– 20 óra Ünnepi megemlékezés és városi
kitüntetések átadása
Beszédet mond: Marton Béla polgármester
Műsor: „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyar -
ország” – a Military Girls előadásában
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
(Rossz idő esetén: Közösségi Ház)

Kísérő programok a Fövenystrandon
20 órától fellép a Viktória Zenekar
22 óra Ünnepi tűzijáték

Augusztus 25. 18.30 órától FÉK – Fűzfő
Éjszakai Körtúra
– a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében
– 17 órától Sportos délután a Közösségi
Ház nál
Regisztráció 18.30–20.30 óra, indulás
19.30 órától, érkezés, eredményhirdetés
23.30–24.00 óra: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 27. 15.30 óra Kártya klub

Augusztus 30. 19 óra „Nekem a Balaton a
Riviéra” – Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Szeptemberi előzetes

Szeptember 1. 15 órától XX. Jubileumi
Szüreti felvonulás és bál
– a Csebszalto nyugdíjasklub szervezésében
Helyszín: Tobruk utcái és óvoda

Szeptember 3. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 3. 18 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Szeptember 4. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután, a szüreti rendezvény szerve-
zése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 5. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 7. 17 óra Balatonfűzfői
Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 8. 9 óra Babakocsis túra – nem-
csak babakocsival
– a VÁCISZ, a Balatonfűzfői Horgász egye -
sület, a Polgárőrség, a FAK Természetbarát
Szakosztály szervezésében
Indulás: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház, Fűzfő -
gyártelep, Turista Bázispont
Érkezés: Horgásztanya

Szeptember 8. 10 óra Fogyatékossággal Élő
Emberek és Barátaik Kulturális Fesztiválja

Szeptember 8. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Jókai Közszíntér, kis épület

Szeptember 10. 15.30 óra Kártya klub

Szeptember 12. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 14. 15 óra Megemlékezés Bozay
Attila balatonfűzfői születésű Kossuth-
díjas zeneszerzőről a szülőházánál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Bartók Béla u. 25.

A programokat a Szerkesztőségnek
a Mű ve lő dési Központ és Könyvtár adta!

A műsor- és időpont változtatás jogát
fenn tartja!

A programokról érdeklődjön
a 88/451-056-os telefonszámon.
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„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami
jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” Ezzel a Böjte
Csaba idézettel kezdem. 
Öt napra Balatonfűzfő látta vendégül a már hagyományszerűen,
hatodik alkalommal  útjára induló Balatoni Csillagösvény Missziós
körút résztvevőit,  Böjte Csaba ferences rendi szerzetes vezetésével.
Ahogy máskor is, most is  a Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkórus
kíséri el az útra Böjte Csabát. Ez a rövid, száraz hír, de ami történt,
sokkal több volt. Valamikor márciusban kaptam a levelet, hogy új
helyet keres magának a Csillagösvény Misszió.  Egy koordináló meg-
beszélés után azonnal összeállt a szervező csapat, és sok önkéntessel,
névtelen adományozókkal megvalósult az elképzelés. 
Hatodik alkalommal járták be a Balaton-környéki településeket,
ajándékozzák meg lelki és művészi élménnyel a helyi lakosokat, a jóté-
konysági körút bevételével pedig a szovátai Marianum lelkiségi-kul-
turális központot támogatják.
A Boldogasszony Iskolanővérek 2004 óta tartják fenn énekes
misszió jukat Szovátán. Nagy Éva M. Vera nővér és Czakó Gabriella,
a rend társult tagja hétről hétre felkeresik mozgó énekes iskolájukkal
a Felső-Nyárádmente falvainak gyerekeit. A nevelés és oktatás e rend-
hagyó formájával nemcsak a Kodály-módszert, a népi hagyományok
művelését, a klasszikus zene szeretetét terjesztik a székely gyermekek
között, hanem létrejött körülöttük egy nagy közösség is, melyet a kö -
zös hit, a közös értékek tartanak össze. A Marianum ház ennek a kö -
zös ségnek szolgál otthonul: próbaterem, kórustáborok, énekes és
hang szeres képzés helyszíne a gyerekek számára, a felnőttek részére
pedig szakmai képzéseknek ad helyet.

Böjte Csaba testvér, akinek szovátai gyermekotthonába is járnak Vera
nővérék, kezdettől elkötelezett volt a misszió iránt. Annak érdeké-
ben, hogy a Marianum, ahogy mondani szokta, valóban „imából és
éneklésből” épülő ház lehessen, elindította a Balatoni Csillagösvény
missziós körutat. Ezeken az alkalmakon a gyerekek énekelnek, Csaba
testvér pedig prédikál. Sokan adakoztak nagylelkűen az eddigi kör-
utak, és más, hozzájuk csatlakozó kulturális események során. Számos
ember összefogásának köszönhető, hogy 2016 pünkösdhétfőjén fel-
szentelhették a Marianumot, melynek fejlesztésére kérik az adomá-
nyokat a szervezők. A példaértékű összefogás bebizonyította, hogy
mennyi jó ember van. És bátran mondhatom, egyre több.

Nyáron még több kutyasétáltatóval találkozunk. Érdemes összefog-
lalni a kutyasétáltatás írott és íratlan szabályait.
Ha az ember kutyát tart, akkor nagyon fontos, hogy tisztában legyen
minden, a kutyákra vonatkozó országos és helyi szabályozással egy -
aránt. E mellett pedig van számos kimondatlan szabály, amelyet
„illik” betartani, ha közterületre, közösségbe visszük kutyánkat. Erre
az egyik legjobb példa a sétáltatás, ahol a néhány törvényi előíráson
felül számos illemtani szabály van, amelyek betartása sokkal pozití-
vabbá teheti az élményt a gazda, kutya és környezete számára is. A leg-
alapvetőbb előírás, amit be kell tartani a törvény szerint, hogy a
kutyát közterületen csak pórázon vihetjük, amely közterület már a
lakásajtón kilépve, a társasház folyosóján elkezdődik. Ez nemcsak
azért fontos, mert ez a „szabály”, hanem mert apróbb kellemetlensé-
gektől egészen komoly tragédiák is történhetnek a gazda gondatlan-
ságából. Ha a kutya nincs pórázon, könnyen odaszaladhat idegenek-

hez, és hiába barátságos, és hiába engedelmes, mire visszahívjuk,
addigra már lehet, hogy halálra rémítette a kutyáktól gyerekkora óta
rettegő szomszéd nénit. Ez a másik dolog, amit érdemes figyelembe
vennünk, nem mindenki szereti a kutyákat, van, aki egyenesen fél
tőlük, ezért, még ha pórázon is van a kutya, ne engedjük oda idege-
nekhez, és ha a járdán szembe jövő láthatóan elhúzódik a kutyától,
akkor úgy sétáljunk el mellette, hogy mi állunk a járókelő és a kutya
között. Póráz és póráz közt is van különbség. A teleszkópos póráz
használata ugyan hazánkban megengedett, mégsem ajánlatos a vá -
lasz tása. Lényegében a kutya ugyanúgy szabadon szalad ezen a típusú
pórázon, mintha rajta sem lenne, plusz a gazdát abba az illúzióba rin-
gatja, hogy a kutya a „kezében van”, ezért esetleg nem is lesz olyan
figyelmes, mint azt a helyzet megkívánná. Arról ne is beszéljünk,
hogy a túl hosszúra engedett póráz könnyen beleakadhat/gabalyod-
hat tárgyakba, fákba, más kutyák pórázába vagy emberekbe is. To -
vábbá, ez a típusú póráz pont azt tanítja a kutyának, hogy húzza a pó -
rázt, és akkor az ereszt, ez pedig kutyanevelési szempontból igen
helyte len. E mellett a leg kisebb kutya is tud akkora lendületet nyerni
futva, hogy mire a póráz végére ér, azt egy könnyed mozdulattal
kirántja a mit sem sejtő gazda kezéből, esetleg rántja magával a gazdát
is, aki annyira nem is figyel, hisz a kutya kontroll alatt, „pórázon” van.
Számos okot lehetne még felhozni a teleszkópos pórázok praktikussá -
ga ellen, de nézzük, hogyan helyettesíthető ez a cél, amit ezzel az esz-
közzel akarnak elérni. Az, hogy a kutyánknak nagyobb mozgásteret
és szaladgálási lehetőséget akarunk biztosítani, teljesen helyén való
gondolat, és erre nyújt tökéletes alternatívát az elkerített kutyafutta-
tó, ahol szabályszerűen szabadon engedhetjük kutyánkat. Itt akár lab-
dázhatunk is vele, vagy hagyhatjuk, hogy a többi kutyával játsszon,
biztonságban van, hisz el van kerítve, nem tud az úttestre kiszaladni.
Amennyiben a kutyánk barátságtalan más kutyákkal, válasszunk
olyan időpontot a látogatásra, amikor más nincs a kutyafuttatónál,
vagy gondolkozzunk el a kutyaiskolák által nyújtott terápiás/szociali -
záló programok igénybevételén.
Ebből kiindulva, amikor pórázon sétáltatjuk kutyánkat, akkor se

engedjük oda más kutyákat megszaglászni/üdvözölni, ha barátságos,
mert nem tudhatjuk, hogy a másik kutya hogyan viszonyul majd
hozzá. Ebben az esetben kérdezzük meg a másik gazdát, hogy odaen-
gedhetjük-e a mi kutyánkat, ugyanezt a gesztust természetesen for-
dítva is elvárhatjuk. Ha a járókelők közül valaki szeretné megsimogat-
ni kutyánkat, elvárhatjuk, hogy előtte erre engedélyt kérjen.
Amennyiben a kutyánk barátságos, ezt nyugodtan engedjük meg, és
segíthetjük is az idegent azzal, hogy adunk neki egy jutalomfalatot,
amivel magához hívhatja kutyánkat. Ha látjuk, hogy bizonytalan
a kutyával szemben, nyújtsunk további segítséget, és ismerve kutyánk
korlátait, vegyük ki a szituációból, ha a félelem vagy agresszió jeleit
mutatja. Ha már tudjuk, hogy kedvencünk nem jön ki jól idegenek-
kel, ne szégyelljük ezt udvariasan közölni a kérdő féllel, hiszen ez áll
mindenki érdekében. Törvényileg a szájkosár használata csak a
„veszélyes ebbé” nyilvánított kutyáknak, illetve tömegközlekedésen
kötelező (minden kutyának, kivéve segítő kutyák).  Azonban, ha tud-
juk kutyánkról, hogy hajlamos agresszívan fellépni más kutyákkal
vagy idegen emberekkel szemben, akkor jó döntés lehet a használata,
ha másért nem is, hogy a gazdának nagyobb magabiztosságot adjon
séta közben. Séta közben a gazda a falkavezér szerepét tölti be, ami
azzal jár, hogy végig figyelmesnek kell lennie, és kontroll alatt kell

A kilencvenötödik hónap a városházán
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tartsa kutyáját, ezért ez nem a megfelelő idő a telefon böngészésére,
zenehallgatásra vagy egyéb figyelemelvonó foglalatosságra. Van még
egy nagyon fontos kötelezettsége minden gazdának, aki közterületre
viszi kutyáját, méghozzá törvényileg előírtan. Ez nem más, mint az
ürülék eltakarítása. Legyen nálunk az a bizonyos „kakis zacskó”, és ne
sajnáljuk azt a mozdulatsort, amivel felszedjük kedvencünk piszkát,
és a legközelebbi kukába dobjuk, hisz mi is ezt várjuk el másoktól.
Hasznos lehet, ha van nálunk jutalomfalat is az úton, hiszen azzal
sokkal könnyebb kedvencünket motiválni, mint az állandó kiabálás-
sal és póráz rángatással. A séta jó esetben nem teher, hanem egy közös
élmény kutyánkkal, amit mindkét fél élvez, és hazaérkezve alig várja
a következőt. 

Nemrégiben ismeretlen tettesek éjjel bementek az általános iskola
udvarába, ott jó erejüket fitogtatva a vaspadot be akarták dobni a mű -
füves pályára. Az csak a kerítésig repült, abban is több százezer forin-
tos kárt okozva. A műfű küzdőterére szemetet is szórtak.  Nem sokkal
utána a készülő rekortános kosárlabdapálya szinte új burkolatát tették
tönkre ismeretlenek, hogy nagy részét újra kellett burkolni. A feljelen-
téseket megtettük, remélem, megkerülnek a magukról megfeledkező
emberek. Panaszkodik a sportpálya személyzete, hogy a még át nem
adott kosárpályát illegálisan sokan használni szeretnék. Durva, illetlen
megjegyzésekkel illetik a munkájukat végzőket, amiért nem engedik

meg a munkaterületen a játékot, tartózkodást. Kénytelenek leszünk
éjjeli őrt alkalmazni, kamerával védeni a közel ötvenmilliós beruházást
a rongálásoktól. Kérek mindenkit, jelezze, ha rongálóval találkozik
bárhol a városban. Már könnyű fotót készíteni, esetleg videót az ese-
ményről, így megkönnyíthetjük a felderítésüket.  

Folyamatban van a Városháza felújítása. Ez megnehezíti az ott dolgo-
zók munkáját, és természetesen az ügyfelekét is. Az átmeneti kelle-
metlenségért szíves türelmüket kérem. Hamarosan egy megújult,
energetikailag korszerűbb épület fogja Önöket szolgálni.

Egy Böjte Csaba idézettel zárom.
„Vannak, akik szerint mindenféle keret, kötöttség, szabály elvetendő,
én viszont úgy gondolom, hogy a hordónak az abroncs hasznos, mert
a benne forrongó bort nem engedi szétfolyni, hogy hasznavehetetlen
pocsolya váljon belőle.”

A nyár hátralévő részéhez kívánok jó időt, egészséget!

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2018. augusztus 16. 17 óra,
Fűzfőgyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Szeretettel köszöntjük városunk városunk 3 újszülöttjét, név szerint Tóth Liza Annát, Tóth-Ulicsni Nimród Olivért, Pölöskei-Varga Klaudiát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 6 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2018. júniusi lapzártától a 2018. júliusi lapzártáig:

Áprilistól júliusig a beérkező Civil Alap pályázatok és az alapítvány
saját pályázatainak elbírálásával, a támogatási összegek odaítélésével
és kifizetésével teltek a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratórium ülé-
sei. Az alapítvány közreműködésével Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata a 4 M Ft-os Civil Alapból 21 balatonfűzfői eseményt és két
gyermektábor szervezését támogatja. 
A 4 M Ft-os keret biztosítja az immár harmadik évben nyújtott tábo-
rozási támogatást is, ami gyermekenként 5000 Ft-ot juttat vissza a
családoknak a nyári gyermektáborok részvételi díjából. Az eddigi két
kifizetés során (július 4-én és július 25-én) örömmel tapasztaltuk,
hogy egyre több család veszi igénybe az önkormányzat családok felé
tett kedvezményét. Aki eddig még nem vette igénybe a táborozási
támogatást, augusztus 8-án és 22-én még megteheti a Polgármesteri
Hivatalban,16 és 18 óra között. Az alapítvány kurátorai segítő szán-
dékkal és gyors ügyintézéssel várnak minden érintettet. A felhívás,
ami a kifizetés részleteit tartalmazza, megtalálható a város
(www.balatonfuzfo.hu/egyeb/palyazatok) és a Balatonfűzfőért
Alapítvány honlapján (www.balatonfuzfoert.blogspot.com, Letöl -
tések/Vegyes mappa). Kérdéseikkel Gál Andrea alapítvány elnökhöz
fordulhatnak, a 30/377-4262-es telefonszámon.

Az alapítvány saját pályázati keretéből hét fiatal balatonfűzfői sporto-
ló barcelonai és mezőtúri edzőtáborozását, a három helyi nyugdíjas-
klub programjait és hét helyi alkotó vagy művészeti csoport működé-
sét támogatta. Pályázaton kívül a kuratórium támogatást nyújtott
a Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Emlékverseny megrendezéséhez és
a tobruki hídláb falfestményéhez, ami 2018. június óta a város büsz-
kesége és színfoltja.

A „Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása Balatonfűzfőn”
című, EFOP-1.3.7-17 pályázat keretein belül az alapítvány
Sportnapot tart 2018. augusztus 25-én, szombat délután. A mozgás
örömét és az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvény alatt már
lehet nevezni a 9. alkalommal megrendezendő Fűzfő Éjszakai
Körtúrára, az esemény zárását követően pedig indul a közel 10 km-es
Holdfénytúra, telihold kíséretében. Részletek a hírlapban található
plakáton és a facebook-on olvashatók.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!                                                                 

GÁL ANDREA

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

„Új év – új távlatok” – A Balatonfűzfőért Alapítvány hírei
PÁLYÁZATOK, programok
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Meghívó
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek Csoportja

2018. szeptember 8-án (szombat) 10 órai kezdettel
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Színháztermében

24. alkalommal rendezi meg a Glück Ferenc Emlékversenyt
a „Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik Kulturális Fesztiválját”,  

melyre mindenkit szeretettel  meghívunk.

Jó szándékkal és segíteni akarással 2016. évben elkezdtük gyűjteni a
palackok kupakjait, célunk az volt, hogy a kapott pénzt beteg gyer-
mekek gyógyítatására szüleiknek adományozzuk. Nagyon sok
magánszemély csatlakozott felhívásunkhoz, nem akarok neveket írni,
mivel senkit nem szeretnék kihagyni, de egy személy munkáját meg
kell köszönni Horváthné Ilikének, aki a Közösségi Házban befogad-
ta és elraktározta. Balatonfűzfő neve ismét bekerült a köztudatba,
amikor ez év tavaszán tizenkét zsák kupakot és egy nagy ajándékcso-

magot átadtunk Csabrendeken „Hanna Baba” édesanyjának, a kis-
lány súlyos rendellenességgel születet. A szállítás költségeit Egye sü le -
tünk cége vállalta. Édesanya üzenete „a jó Isten áldja meg a Balaton -
fűzfői Embereket, hálásan köszönjük”.
Magam nevében ismételten köszönetemet fejezném ki mindenkinek,
és a kupakokat továbbra is gyűjtjük.

HEGEDŰSNÉ JULIKA

Köszönjük mindenkinek

Hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnap egész
nap, továbbá június 1-je és augusztus 31-e között minden nap 12.00 és
15.00 óra közötti csendes-pihenő időszakban tilos minden olyan tevé-
kenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kel-
lemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgéster-
helést okoz, úgy mint az építési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve
a közcélú hibaelhárítást), a motoros és elektromos gépek használata,
hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra szolgáló, szabadtérben

üzemeltetett mozgó vagy fix telepítésű hangsugárzó berendezés hasz-
nálata. A feltételek betartása mellett a zajhatással járó tevékenység –
ünnepnapok kivételével – hétfőtől szombatig reggel 7 órától 12 óráig,
valamint 15 órától este 20 óráig végezhető június 1-je és augusztus 31-e
között. Év- és napszaktól függetlenül tilos minden olyan tevékenység
végzése, mely mások nyugalmát indokolatlanul zavarja!

SZERKESZTŐSÉG

Zajvédelmi rendelkezések

Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötele-
ző összevezetéses védőoltást Balatonfűzfőn az alábbi időpontokban
tartjuk:

FŰZFŐFÜRDŐ
2018. szeptember 13-án (csütörtökön) 13.00–16.00 óra között, 
2018. szeptember 20-án (csütörtökön) 13.00–15.30 óra között.
Az oltás helye: Közösségi Háznál, a volt kertmozi területén ( József
Attila u. 12.).

TOBRUK
2018. szeptember 13-án (csütörtökön) 16.30–18.00 óra között.
Az oltás helye: a strandi főbejáratnál

FŰZFŐGYÁRTELEP
2018. szeptember 20-án (csütörtökön) 16.00–17.00 óra között.
Az oltás helye: a Szállás utca 8. előtti téren.

Beoltásra kerül minden mikrochippel ellátott, 3 hónaposnál
idősebb, 1 éven belül nem oltott eb.
Az oltás összege: 3500 Ft/eb. 

DR. KÉGL TAMÁS

Hirdetmény eboltásról

Még mindig aktuális!
Részlet Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének 5. §-ából
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Dr. Dézsi Zoltán háziorvos rendelése
szabadság miatt szünetel

Tájékoztatom a lakosságot, hogy dr. Dézsi Zoltán háziorvos ren-
delése szabadság miatt szünetel 2018. július 2-től július 31-ig. 

Helyettesítését dr. Rimay László látja el az alábbiak szerint.

A fűzfőgyártelepi rendelőben:
• Hétfő: 8–11 óráig
• Szerda: 10–13 óráig
• Péntek: 8–11 óráig

A papkeszi rendelőben: 
• Kedd: 8–11 óráig
• Csütörtök: 8–11 óráig

Telefonos elérhetőségek: 06-70/379-1586, 06-70/323-7297

Dr. Dézsi Zoltán 2018. augusztus 1-jén, szerdán rendel
legközelebb a megszokott időben Fűzfőfürdőn.

Balatonfűzfő, 2018. június 27.       

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Dr. Rimay László háziorvos rendelése
szabadság miatt változik

Tájékoztatom a lakosságot, hogy dr. Rimay László háziorvos ren-
delése 2018. augusztus 1-től 31-ig szabadság miatt az alábbiak
szerint változik:

Helyettesít dr. Dézsi Zoltán háziorvos a fűzfőfürdői rendelőben: 
• Hétfő: 10–14 óráig
• Szerda: 8–11óra 30 percig
• Csütörtök: 10–14 óráig

Tobruki rendelőben: 
• Kedd: 10–14 óráig
• Péntek: 8–11 óráig

Papkeszi rendelőben: 
• Kedd: 14 óra 30-tól 16 óráig
• Csütörtök: 14 óra 30 perctől 16 óráig

Telefonos elérhetőség: 06-30/936-1319

Balatonfűzfő, 2018. június 27. 

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Az önkormányzat képviselő-testülete 1993-ban megalkotta Bala ton -
fűzfő nagyközség jelképeit: a címert és a zászlót azzal a szándékkal,
hogy ezzel is erősítse a településrészek együvé tartozását.
60 éve önálló település Balatonfűzfő. 25 éve van címere és zászlója.
18 éve lett város.
Ezek a számok mind-mind egy mérföldkő Balatonfűzfő életében…
és ami a számok mögött van, azt sokan megélték, tanúi és részesei vol-
tak az átalakulásoknak, változásoknak.
Fogjunk össze, tegyünk városunkért, közösen oldjuk meg a problémákat.
Ne az egymás bántására, a másikban való hibakeresésre fordítsuk
energiáinkat, hisz az nem vezet semmire.

Hogy miért írom ezt? A közösségi oldalakon egyre jobban teret kap-
nak az egymás lejáratására irányuló írások, ahelyett, hogy a problé-
mák megoldására keresnék a lehetőséget. Adjanak jó ötleteket, segítő
gondolatokat!
Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében ezt
gyönyörűen megfogalmazta.
,,…Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.”

BÉRES ISTVÁNNÉ

FŐSZERKESZTŐ

Összefogás

A nyári turisztikai idény egyik jellemzője, hogy a településeken egy-
mást érik a helybéli lakosokat és a vendégeket is csalogató rendezvé-
nyek, falunapok, fesztiválok, találkozók. Így van ez a Balaton-parton
és a közelében is.
Kellemes, kedves, izgalmas, érdekes szórakoztató programokról van
szó, amelyek kibillentenek bennünket a mindennapok egyhangúsá-
gából. Ez nagyon is rendben van! De…
A „jól érzem magam”-nak azért vannak határai, korlátai.
A Rendőrség feladatai közé tartozik a rendezvények biztosítása.
Ebben kiváló és legfőbb partnerek a polgárőrök, és természetesen a

rendezvények szervezői, biztonsági megbízottai. Azonban nemcsak a
külső kontroll biztosíthatja, hogy a résztvevők biztonságban és kelle-
mesen érezzék magukat, hanem önkontrollra is szükség van. Nem
hiszem, hogy az a féktelen viselkedés, amikor valaki nem törődik
azzal, hogy másokat zavar, megbotránkoztat magatartásával, valódi jó
hangulatból fakadna. A másokkal való nem törődés mögött általános
viselkedési problémák, az együttélés szabályainak felrúgása áll,
amely az élet egyéb területein is gyakran megmutatkozik. Az önkont-
roll hiányát az alkoholos befolyásoltság, esetenként drogfogyasztás is
fokozza.

Szórakozzunk, de…
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Közbiztonsági napot szervezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
2018. július 1-jén a balatonfűzfői Fövenystrandon. A Házhoz
megyünk! bűnmegelőzési program megszólít minden korosztályt,
hiszen például vagyonellenes bűncselekmény áldozata bárki lehet
kortól függetlenül. A strandra látogatók között pedig egyaránt lehe-
tőség volt idősekkel és fiatalokkal való beszélgetésre. 
A kitelepülő rendőrök információs pontként nemcsak szóban adtak

tájékoztatást, hanem vagyonvédelmi, drogprevenciós, közlekedésbiz-
tonsági kiadványokkal, a nyár veszélyeire történő felhívással is szol-
gáltak nemcsak a helyi lakosoknak, hanem a nyaralási céllal ideérke-
zőknek is.
A program színesítéséhez bevonták a tűzoltókat és a vízimentőket is,
akik szívesen éltek saját szakterületükre vonatkozó prevenciós taná-
csaik átadásának lehetőségével.

Házhoz mentünk a strandra

2018. július 18–23-ig Balatonfűzfő város látta vendégül, az immár
hatodik alkalommal útjára induló Böjte Csaba ferences rendi szerze-
test a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarral a missziós körúton. 
A program részleteiről tartott sajtótájékoztatót július 20-án, pénte-
ken a Balatoni Bob és Szabadidőparkban Marton Béla, Balatonfűzfő
polgármestere és Csaba testvér, a misszió vezetője. Böjte Csaba tájé-
koztatta az érdeklődőket, miszerint azzal a céllal érkeztek, hogy az
„imádságból és énekből” felépült szovátai kulturális központjuk fel-
építésére, berendezésére gyűjtsenek támogatást. A Családok Éve
alkalmával még fokozottabb az anyaországhoz fűződő szeretet és hála
az erdélyi magyar közösség számára, így a 2013-ban először útjára
indult balatoni missziós körút jó lehetőség az erdélyi gyerekeknek az
anyaországhoz fűződő szívélyes kapcsolat erősítésére. 
Laposa Norbert főtisztelendő úr, a balatonfűzfői Jézus Szíve plébánia
plébánosa boldog meghatottsággal beszélt az első találkozásról Csaba

testvérrel az V. körút alkalmával Balatonalmádiban, ahol káplánként
segítette a missziót. Számára igazi hithirdetés és küldetés a misszió,
s elragadtatással támogatta fűzfői plébánosként. 
Vera nővér, a kórus vezetője megköszönte a sok-sok élményt, ked ves -
sé get, programot, mely örök emlék lesz a gyerekeknek az anyaország-
ról.
Marton Béla polgármester úr elmondta, hogy az ötvenfős gyermek-
kórus és kísérőinek vendéglátását ebben az évben nagy örömmel
Balatonfűzfő város látta el, a szeretet és a megbecsülés adományaiból.
Az étkezést és az ehhez szükséges felajánlott alapanyagokat a NIKE
Étterem koordinálta. Tóth Lajos Péter iskolaigazgató megköszönte a
Veszprémi Szakképzési Centrumnak a szállás biztosítását az Öveges
József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. 
Erzsi nővért igazi örömmel töltötte el az a szeretetteljes érzés, melyet
a kórustól kapott a megérkezésük estéjén, amikor az étteremben cso-

VI. Balatoni Csillagösvény Missziós Körút

A szórakozás egyik feltétele szerintem éppen az, hogy „másokkal
együtt érezzük jól magunkat”.  A közös, jó hangulatú, egymást tisztelő

bulizástól lesz jókedvű az ember, szerez kellemes élményeket, kedves
ismerősöket, barátokat. A pozitív emberi kapcsolatok mindig is építően

hatottak, hatnak a lelkünkre, hangulatunkra.

És akkor minderről hivatalosan! A mások szórakozását, jó kedvét
megzavaró, a másokban megbotránkozást keltő viselkedést garázda-
ságnak minősíti a Bűntető Törvénykönyv. Ez lehet szóbeli kellemet-
lenkedés, fizikai cselekedet (üvegtörés, tárgyak eldobása, ellökése, fel-
borítása), a másokba történő belekötés, amely a közelben tartózko-
dókban félelmet, megbotránkozást vált ki.
Abban az esetben, ha ez a fizikai erőszak személy ellen irányul testi
sértésről beszélünk. Lehet könnyű testi sértés (egy ütés, lökés, szorí-
tás, hajhúzás, ruházat megrángatása, horzsolás, karcolás okozása),

vagy súlyos testi sértés, amikor 8 napon túli sérülés keletkezik.
Ez általában csonttörést jelent.
Az agresszív magatartású ember könnyen követi el a Bűntető
Törvénykönyvben meghatározott becsületsértés (lehet szóban, tett-
ben), rágalmazás, rossz hír keltés vétségét is.  Igaz ezek kisebb súlyú
bűncselekmények, de a közösség hangulatát negatívan befolyásoló
cselekmények közé tartoznak, ezért is szerepelnek az elítélendő esetek
között. Bár ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, buli nélkül is
könnyen kerülhetünk ilyen bűncselekmények elkövetőjévé, ha
másokról pletykálkodunk, másokra rosszindulatú megjegyzéseket
teszünk, másokról hamis, megalapozatlan dolgokat állítunk.
Legyen a nyár vidám, pihentető, feltöltő, de ne mások kárára!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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dálatos hangon elénekelték az asztali áldást (Töltési Erzsébet a Ma -
gyar Máltai szeretetszolgálat Balatonalmádi csoport vezetője). 
Kovács Szilárd házigazdaként (Balatoni Bob és Szabadidőpark ügyve-
zető igazgatója) boldogan látta vendégül a sajtótájékoztatót és a park
adta élmény lehetőségekkel járult hozzá a gyerekek szabadidejének
hasznos és izgalmas eltöltéséhez.
A sajtótájékoztató második felében adományátadásra került sor.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Média Works közös megyebál-
jának tombola bevételből származó összegét a Petrozsényi Jézus Szíve
templom felújítására ajánlották fel a szervezők. A jelentős adományt
(400 000 Ft) Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Néző László,
a Média Works főszerkesztője, Campanari Talabér Márta, Várpalota
polgármestere adta át Szász János pápai káplán, kanonok, petrozsényi
plébánosnak, aki a petrozsényi kápolna felújítására fogja költeni.

A missziós körút programjában szerepelt 19-én, csütörtökön a Csaba
testvér által celebrált szentmise Balatonfüred–Koloska-völgyben,
20-án, pénteken Balatonalmádiban a Hungarikum fesztiválon kórus-
fellépés, majd Csaba testvér szentmiséje a zenepavilonnál. 21-én,
szombaton Székesfehérvárra látogatott el a csoport. 22-én, vasárnap
délelőtt a szakadó eső ellenére, felejthetetlen szabadtéri szentmisén
vehettek részt a fűzfőiek a Mámai romtemplomnál, Laposa Norbert
plébános koncelebrálásával és a kórus közreműködésével. Este
Csopakon adott remek előadást a gyermekkar.
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami
jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
(Böjte Csaba ferences rendi szerzetes)

HORVÁTH IRÉN

VI. alkalommal szervezte meg Barna Tamás a Balatoni Csillagösvény
missziós körutat, amelyen a Magyar Örökségdíjas Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkar érkezett Balatonfűzfőre Böjte Csaba társaságá-
ban.
A szerda este kezdődő körút csúcspontja a július 22-i vasárnapi szent-
mise és az énekkar ezt követő hangversenye volt. Ezen a napon Ba la -
tonfűzfőn, a Jézus Szíve plébániatemplomhoz 10 órára várták a hívő-

ket és érdeklődőket szentmisére. A szabadtéri istentiszteletet Laposa
Norbert plébános Böjte Csabával közösen mutatta be, míg az énekeket
a gyermekek hangja színesítette.
Homíliájában Böjte Csaba atya a családok évével kapcsolatosan
három dologra mutatott rá. Az Isten ráér, amikor szeretettel kerül
kapcsolatba az emberekkel. Vajon mi is ki tudjuk mutatni a szerete-
tünket, szánunk időt a családunkra? Jókedv, játékos pajkosság, ráérős
vidámság kell az életünkhöz. A szeretetünk az orvosság, amit annak
adjunk, aki leginkább rászorul. A második, hogy folytassunk párbe-
szédet, keressük ennek lehetőségét és ez által kerüljünk kapcsolatba
embertársainkkal. A veszekedés helyett beszélgessünk és engesztelőd-
jünk ki egymással. Akár üljünk le együtt pl. enni egy balatoni sült
keszeget és beszéljük meg a bennünk lévő tüskéket. Végül a harmadik,
hogy az életünk legyen gyümölcsöző. Az életünk a másik ember szá-
mára hozzon értékes gyümölcsöt.
A szentmise elején az időjárás kis esővel tréfálta meg az érdeklődőket,
de az előbújó nap a koncert kezdetére megszárította a nedves ruhada-
rabokat. A félórás előadás után a nap folytatásaként a gyermekek
a Föveny fürdőre mentek ebédelni és strandolni.
A következő nap reggelén már az utolsó köszönő énekkel búcsúztak
a körút házigazda településétől, Balatonfűzfőtől, és az itt dolgozó
számtalan segítőtől, akik mindent megtettek, hogy bearanyozzák
a gyermekek nálunk töltött napjait.

Böjte Csaba ferences szerzetes a Balatonnál járt
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Hálásan köszönünk minden adományt! Balatonfűzfő Város, Szent
Imre Plébánia, Jézus Szíve Plébánia, Balatonalmádi Város, Schindler
Lászlóné főigazgató Veszprémi Szakképzési Centrum, VSZC Öveges
József Szakgimnáziuma, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és
Honismereti Kör önkéntesei, Amaretto fagyizó, Lajkó Frigyes NIKE
Étterem Balatonfűzfő, Kovács Szilárd Balatoni Bob, K&A Pékség
Balatonfűzfő, Re-formáló önkéntes civil csoportja Balatonalmádi,
Balatonalmádi Városgondnokság, Varga Zsolt Vizipók büfé
Balatonfűzfő, Halász Zsuzsanna Zóna Étterem, a Balatonfűzfői
Hírlap szerkesztői és Béres Istvánné, Szanyi Szilvia Balatonfűzfő-Litér
Turisztikai Egyesület, Barbara Panzió, Emília Apartman, Mélytányér
Vendéglő, Keresztes étterem, Kutics Mónika Strandbüfé, Prima Porta,
Keil Norbert Jégkorszak fagyizó, Fövenystrand, Gulyás büfé (strand),

Viktória Hotel, Balogh Csaba Polgárőrség, Agg Z. Tamás, Fischer
Attila, Tóth Lajos Péter és családja, Keszey János polgármester, Címer
Lajosné, Ticz Antal Attila, Kelemen Imréné, Horváth Lilla, Káplán
György, Kishegyi Elek, Kondrik István, Bodor Henrietta és még sokan
mások.
Köszönjük a kezdeményezést Marton Béla polgármester úrnak és
Töltési Erzsébetnek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi vezetőjé-
nek, továbbá Barna Tamás úrnak.
Aki szeretne újra találkozni a gyermekekkel és az atyával, fogadja el
Böjte Csaba invitálását a szeptember 13-i budapesti Aréna-béli rendez-
vényre, melyre a mai Magyar Máltai Szeretetszolgálat buszt is szervez.

TÓTH LAJOS PÉTER

2018. június 22-én hivatalosan véget ért a
2017–18-as tanév a Balatonfűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában és a vakáció kitört a diákoknak.
A tanárok pedig számot vetettek, értékelték
a befejezett tanévet, statisztikákat készítettek,
elemezték az elért eredményeket, megtervez-
ték és előkészítették a 2018–19-es tanévet.
Pillantsunk be az Irinyi Iskola lezárt tanévé-
nek sikereibe, eredményeibe!

Általános Iskola:
A tanévben huszonnégy kitűnő (színötös)
bizonyítvány született, név szerint: Buda
Bálint, Simon Rebeka (1. oszt.), Berki Zsombor
Bence, Berki Botond, Kovács Hanna, Grőszer Emma, Kovács
Dominik, Slavonics Nóra (2. a), Erdősi Mátyás, Glück Laura, Palásti
Kristóf, Rupp Bence (2. b), Fenyvesi Zóra Klaudia, Hegedűs Alexandra
(3. oszt), Perényi Hanna (4. a), Huzsvár Gerda, Pach Dóra, Szijjártó
Míra (4. b), Erdősi Janka, Hardi Levente (5. oszt.), Pach Zsófia (6. b),
Kiss Dávid Balázs, Mészáros Viktória (7. oszt.), Varga Bence (8. a).  

A tanévben harminchárom tanulónk kapott jeles (egy vagy két tan-
tárgyi négyes osztályzat) bizonyítványt, név szerint: Erdélyi-Müller

Judit, Mojzer Léna, Rosta Rubi (1. oszt.),
Varga Dóra Anna, Németh Vivien (2. a), Budai
Máté, Gál Eleonóra, Handl Áron, Márkus
Levente, Pach Noémi (2. b), Berdó Hanna
Nóra, Karancsi Réka, Kemény Bálint, Kiss
Zselyke, Maurer Bazsó Dávid, Nagy Áron Ivó,
Rosta Balázs, Rupp Marcell, Takács Nóra,
Török András Dominik(3. oszt.), Basa Botond,
Ódor Laura, Slavonics Bendegúz (4. a),
Borzák Tündér Izabella, Horváth Boglárka,
Vajda Nóra (4. b), Karker Barnabás,
Komáromi Bálint, Takács Adél (5. oszt.), Kiss
Rebeka (6. a), Harta Bettina (7. oszt.), Nagy
Ágoston (8. a), Papp Krisztina (8. b).

A tanévben a kiváló tanulás mellett tanulmányi illetve sportversenye-
ken, művészeti megmérettetésen számos dicsőséggel öregbítették
iskolánk hírnevét, ezért megkapták a legmagasabb kitüntetést, az
Irinyi Plakettet a következő diákok:
BRONZ fokozat: Ódor Laura 4. a; Huzsvár Gerda, Szijjártó Míra,
Vajda Nóra 4. b; Pach Zsófia 6. b, Hudra Eszter 7. osztály. EZÜST
fokozat: Kis Rebeka 6. a, Harta Bettina 7. osztály ARANY fokozat:
Barnóczki  Bertold Boldizsár, Kiss Dániel, Nagy Ágoston, Varga Bence
8. a).

Tanévkezdés előtt
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2017. május 24-én tizenötödik alkalommal került sor az Országos kom-
petenciamérés lebonyolítására. Eredményeinkre büszkék vagyunk!
6. o. matematika: Kisvárosok átlaga: 1442. Iskolánk átlaga: 1470.
Eredményünk 2%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag. 6. o. szövegértés:
Kisvárosok átlaga: 1449. Iskolánk átlaga: 1464. Eredményünk
1%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag.

8. osztály matematika: A mi iskolánk átlaga: 1665. Eredményünk
jobb, mint az országos (+3,2%), a városi (+5%), a kisvárosi (+7,3%)
a Közép-Dunántúli régió átlaga (+3%). Településünk kisváros, ezért
eredményünk ezek átlagával hasonlítható össze. Eredményünk
7,3%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag. 8. o. szövegértés: Kisvárosok
átlaga: 1513. A mi átlagunk: 1564. Eredményünk 3,4%-kal jobb,
mint a kisvárosi átlag.

Beiskolázási adatok: 
Gimnáziumban folytatja tanulmányit a tanulók 41%-a, szakgim-
náziumban 41%-a és szakiskolában 18%-a, így érettségit adó
iskolába összesen 82%.

Tanulmányi versenyek – tehetséggondozás:
Mintegy huszonnégy országos, megyei, körzeti versenyen, pályázaton
indultak tanítványaink.   
Elhoztak 8 országos, 20 regionális, megyei, körzeti dobogós,
17 darab 4–16-ig helyezést.

Iskolai pályázataink:
2017 decemberében az EMMI Sportért felelős Államtitkársága 1,6
millió forint támogatást nyújtott sportiskolai programunk megvaló-
sításához. „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi okta-
tás megteremtése érdekében EFOP-4.1.2-17 projektünk, amely kere-
tén belül az iskola 485 millió forintot nyert fejlesztésekre (új tor-
naterem, kiszolgáló helyiségekkel, hangszigetelt zenetermek, nyílás -
zárók cseréje, az intézmény akadálymentesítése, eszközbeszerzések).
A pedagógusok a KIP program nevelési elveit továbbképzés keretein
belül sajátítják majd el.
A tavalyi évben intézményünk együttműködési megállapodást írt alá
a Csaholci Általános Iskolával, mely szerint részt veszünk az általuk
nyert „Együtt testvérként-iskolaközi szemléletformáló program”
EFOP-3.1.8-17 számú pályázatukban. Ennek eredményeképpen
olyan testvériskolai kapcsolat kialakítására kerül sor, amikor is
közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulunk a tanulók
kompetenciáinak fejlesztéséhez, ismereteik bővítéséhez. 2018 január-
jában meghívást kaptunk  az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanu-
lók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési
intézményekben” című projektben történő együttműködésre.
A Ma  gyar Képzőművészeti Egyetem választott ki bennünket partne-
rének. 2017 őszén lehetőségünk nyílt bekapcsolódni az EFOP 3.2.4.-
16-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű projekt-
be, amelynek során eszközfejlesztésekre és pedagógus továbbképzé-
sekre kerül majd sor.
2018 tavaszán felkérést kaptunk a „Mindenki iskolája” projektben
való részvételre, mely az EFOP-3.1.2-16-2016-00001, A pedagógu-
sok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás meg-
előzése érdekében című pályázat keretein belül valósul meg. Az intéz-
mény nevelőtestülete módszertani képzésen vesz részt. 

Művészeti iskola:
A tanév során mintegy száz tanuló vett részt művészeti oktatáson
1–12 évfolyamig. Kilenc fafúvós, rézfúvós, billentyűs hangszeren
tanultak diákjaink, valamint a Magánének szakon, a Képző- és ipar-
művészeti szakon. Játszottak a tíz éves Irinyi Fúvószenekarban, a
Csengettyűzenekarban, énekeltek az Irinyi Énekkarban. Számos fel-
lépésen vettek részt a tanévben megyeszerte. 

A legtehetségesebb diákjaink több versenyen megmérettettek, ahol
számos kiváló minősítést szereztek, többek közt a III. Pannon
Unifest összművészeti fesztiválon (Váczi Violetta ének –arany),
az I. Veszprémi Regionális „Szűcs József ” Fafuvós Versenyen
(Ratter Roland szaxofon – ezüst ), az országos Vágfalvi Ottó
Képzőművészeti Emlékversenyen (Erdősi Janka, Kálnay Gergely
– Aranyecset, Kiss Kíra, Kovács Levente – Ezüstecset, Ferenczy
Bálint, Hudra Eszter, Huzsvár Gerda, Marton Regina –
Bronzecset díj), XVI. Diákmuzsika találkozón (Ratter Roland
szaxofon – arany, Harta Bettina zongora, Nagy Alexandra furu-
lya, Berdó Hanna fuvola, Borzák Tündér Izabella és Szijjártó
Míra zongora négykezes – ezüst, Glück Emílián és Nemes Kristóf
szaxofon-tenorkürt – bronz)

Sportiskola:
Diákjaink 22 különböző megyei, körzeti, regionális egyéni és csa-
patversenyen, kupán, tornán indultak a tanév során. 
Labdarúgásban négy korcsoportban kilenc meccset játszottak
a focisták, ebből 5 győzelem, 3 vereség és 1 döntetlen az őszi diák -
olimpián. A tanévben IV. kcs. – körzeti 3. hely, II. kcs. – körzeti
3. hely, I. kcs. – körzeti 2. hely. Intézményi Bozsik tornán I–II. kor-
csoportban 5 meccset játszottak, ebből 4 győzelem, 1 vereség.
IV. kcs. futsal diákolimpián 3 meccsből 3 győzelem, megyei 5. hely. 
Kosárlabdában Dobd a kosárba 3–4. osztály – 3. hely, 1–2. osztály
– 4. hely. „DAK” döntő, Ajka – 8. helyezés. Részvétel a Kosárlabda
Megyei Selejtezőkön, a II. Vörösberényi Kosárlabda Kupán,
a „DAK” Jamboree Balaton kupán. 
Körzeti úszó diákolimpián: 11 arany, 11 ezüst, 8 bronzérem  Megyei
úszó diákolimpia: II. kcs-os fiú gyorsváltó – aranyérem, IV. kcs-os
lány gyors váltó – bronzérem, 3 egyéni ezüst, 4 egyéni bronzérem. 

Játékos sportversenyen (1–4. évf.) – 3. hely.
Körzeti mezei futóversenyen: 2 ezüst, 5 bronzérem.
Atlétika körzeti csapatbajnokságon: 2 ezüst, 7 bronzérem.

„90 év? Nagyon szép kor” – és valóban így van. Kilenc évtized sok-
szor viharos, sokszor békés küzdelmeit érte meg az 1927. szeptember
30-án alapított Fűzfőgyártelepi Elemi Népiskola, mai nevén a Ba la -
tonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
A jubileumi ünnepségen, 2017. november 8-án a diákok, a tanárok,
a szülők, a vendégek díszbe öltöztették szívüket, úgy ünnepelték meg
szeretett iskolájukat, a valaha itt tanult diákokat, a valaha itt tanító
tanítókat, tanárokat a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyv -
tár színháztermében. A 90 éves iskola ismét sikeresen zárta a
2017–18-as tanévet. Így nyugodt szívvel, hittel és lelkesedéssel kezd-
jük meg a következő tanévet együtt, kedves diákjainkkal.

HORVÁTH IRÉN
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2006 júliusában nyitotta meg kapuit a Támasz Idősek Otthona,
mely nek évfordulójára egy bensőséges ünnep keretében emlékeztünk
meg. Vellai–Nemes Nikoletta intézményvezető és Lajkó Frigyes,
Balatonfűzfő Város képviselő-testületének tagja köszöntőjét követő-
en kulturális műsort tekinthetett meg a lakókból, dolgozókból, hoz-
zátartozókból álló nézőközönség. Dr. Tamás Attiláné Margó néni
lakónk Arany János egy örök érvényű igazságot fejtegető, de igazán
humoros balladáját adta elő. Majd a Pannon Várszínház két művésze,
Kovács Ágnes Magdolna és Szente Árpád Zsolt vette birtokba a szín-
padot, és egy igazán szívet-lelket megindító énekes produkcióval
örvendeztetett meg bennünket. 
Az ünnepségen az intézményben eltöltött 10 éves munkaviszonyuk
elismeréseként Fábián Jánosné és Ménes Annamária kolléganőink
vehették át Istenes Gábor ügyvezető igazgatótól a díszes emléktárgyat
egy csokor virág kíséretében.
Vellai–Nemes Nikoletta pedig köszönetet mondott az intézmény
életé ben aktív szerepet vállaló lakók tevékenységéért. 
Az ünnepség záróakkordjaként egy hatalmas, háromemeletes tortát
fogyasztottak el az egybegyűltek. 
De a születésnapi köszöntések ezzel nem értek véget, hiszen június-
ban tíz, míg júliusban tizenegy lakónkat köszöntöttük. Az In téz -
ményvezető mindkét alkalommal egy-egy szép történettel üdvözölte
az ünnepelteket, utána pedig vidám műsorszámokkal kedveskedtünk
időseinknek.
Júniusban ellátogattak hozzánk a Báthory testvérek, akik lendületes
citerajátékukkal nyűgözték le az egybegyűlteket. Szent Jakab havában
pedig Szalay Gáborné, Ilona köszöntötte verssel lakótársait, illetve

Mandl Hanna hatodik osztályos tanuló
egy vidám Kányádi költeménnyel járult
hozzá a derűs hangulathoz. Ajándékul
mindenki egy-egy egyedi, lakótársak által
készített üdvözlőkártyát, mellé a hölgyek egy szál
virágot, míg a férfiak egy tábla csokoládét kaptak.
A nyár utolsó hónapja sem ígérkezik eseménytelennek itt az idősek
otthonában, hiszen készülünk  a házi vetélkedőre, könnyed, nyári dél-
utáni mulatságra és persze az Államalapítás ünnepére is.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNIKUS

TÁMASZ hírek – 12 éves a Támasz Idősek Otthona
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Idén, a hónap utolsó napján, június 30-án
rendeztük meg a Cseberi Ju niálist a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár szer-
vezésében.
A sorban 21. alkalommal megrendezett prog-
ramsorozat most is színes programokkal és
Pörköltfőző versennyel várta a látogatókat. 
A több, mint két évtizeddel ezelőtt életre
hívott rendezvény célja, hogy a város lakossá-
gát valamint a városba érkező turistákat, ven-
dégeket közelebb hozza egymáshoz. A prog-
ramok reggeltől estig várták a kikapcsolódni
vágyókat a tobruki strandon.
A napot sporttal indították a résztvevők.
Csempesz Attila közreműködésével 9.00 órá-
tól zajlott a Kispályás labdarúgó-torna, majd
kezdetét vette a főzőverseny.
A dolgos délelőttöt az eredményhirdetés,
majd a jól megérdemelt ebéd követte, ami-
hez Tóth István húzta a nótát.
Nemcsak az ínycsiklandó illatok, hanem a
színes programok is vonzották a közönséget.
A szervezők egyaránt gondoskodtak a kicsik
és a nagyok szórakozásáról. Volt interaktív
gyermekműsor, felléptek a Kid Rock and Roll
SE táncosai és bemutatkozott a Fűzfő Hagyo -
mányőrző és Nosztalgia Táncklub, a Yldizlar
Hastánccsoport, valamint a Balaton Dalkör.
A mozgalmas délutánt hosszú esti műsor kö -
vette. A színpadon egymást váltották a jobb-
nál jobb műsorok. Programból és jó hangu-

latból nem volt hiány. Retro pop és musical
slágerekkel készült Porzsolt Éva és Solti Ádám
énekesek, fellépett a Conestoga Country
Linedance, és a balatonfűzfői Vidám Fiúk.
A nap utcabállal zárult, a Black Jack Duo
koncertezett.
Most pedig lássuk a nap legeredményesebb
versenyzőit, valamint a tisztelt zsűrit.

Kispályás labdarúgó-torna:
I. helyezett Cselzi Junior, II. helyezett Jenci
Virágos, III. helyezett Fűzfői Öregfiúk
Legjobb játékos: Kovács Kálmán
Legjobb kapus: Szokolainé Kovács Angéla

Pörköltfőző verseny zsűrije:
1. Pintér Istvánné nyugdíjas óvónő, a zsűri
háziasszonya
2. Győrffy Szabolcs, a balatonfűzfői Fűzfa
vendéglő tulajdonosa, a zsűri elnöke
3. Erdősi Gábor alpolgármester

A dobogósok:
I. helyezett Laci Bácsi csapata, II. helyezett
Ízőrzők csapata, III. helyezett Sasok csapata

Aki lemaradt, az kimaradt egy nagyon jó
hangulatú napból. A hiányzás igazolatlan,
jövőre pótolni kell!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Fergeteges hangulattal zártuk a júniust

FAK Természetbarát Szakosztály augusztus havi túraterve
• Augusztus 11. Bakonybél–Borostyán-kút–Gella-pata–Öreghá-
lás–Tisztavíz-forrás–Messzi-kút –Bakonybél 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 8.20 óra Táv: 14 km
Túravezető: Horváth István
• Augusztus 18. Dörgicse–Alsódörgicsei templomrom megtekinté-
se–Szt. Balázs hegy–Zánka
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 8.17 óra Táv: 12 km
Túravezető: Papp Iván
• Augusztus 25. Városlőd–Kálvária–Üveghegy–Fokhagyma
hegy–Kislőd, erdészházak– Városlőd 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 8.24 óra Táv: 7 km, szint:
190 m
Túravezető: Papp Iván
• Augusztus 25. 18.30 órától FÉK – Fűzfő Éjszakai Körtúra
Regisztráció, indulás, érkezés, eredményhirdetés: Fűzfőfürdő,
Közösségi Ház
• Szeptember 1. Badacsonytomaj–Klastrom-kút–Kuruc-körút–
Rózsa kő–Badacsony 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra
Túravezető: Lipták Pál

• Szeptember 8. Szentantalfa–Tagyoni hegy–Hegyestű–Monoszlói
elágazás–Lencsés-tó Kőtenger–Kővágóörs 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 13 km, szint:
178 m
Túravezető: Pappné Puskás Valéria 

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:
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
Pappné Puskás Valéria, Veszprém +36-30/540-6388
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30/979-8629, 88/426-857
Simon Károly, Balatonfűzfő +36-70/423-8414, +36-20/235-2522 
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Fábián László és Jáger István kiállítása – G2 
2018. július 6-án, pénteken 17 órakor, Csabai Tibor, az Ajkai Grafikai
Műhely művészeti vezetője nyitotta megy Fábián László és Jáger
István grafikusművészek kiállítását.  A tárlatnak a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár adott helyet.
A kiállításnak már a címe is figyelemfelhívó volt, G2 (grafika két-
féleképpen). Az alkotások különleges technikáról, és mélyreható
szak mai ismeretekről árulkodtak. A tárlaton a művészek fekete-fehér
szitanyomatokat és színesebb nyomatokat, rézkarcokat mutattak be.
László és István is hivatását tekintve rajztanár, a Magyar Alkotó -
művészek Egyesületének grafikusművészként lettek tagjai. Több
évtizede állítanak ki. Fábián László a ma 36 éves Ajkai Grafikai
Műhely egyik alapítója, Jáger István is több évtizede oszlopos tagja a
műhelynek. 
A művészek első sorban sokszorosító grafikával foglalkoznak, mint
például a rézkarc vagy a szitanyomat. Jáger István gyakran készít
egyedi rajzokat, míg Fábián Lászlónál pasztell képeket is láthatunk.
Az alkotások a technikákban rejlő hasonlóságokat és különbségeket
mutatták be. Rajzokat, foltmarással készült nyomatokat valamint
geometrikus absztrakt felé tartó pasztellképeket is láthattak a látogatók. 
László és István nem „csak” kiállítanak, hanem művésztársaik

számára is lehetőséget biztosítanak, hogy megmutassák alkotásaikat.
Ők hívták életre Balatonalmádiban a VasútARTJáró kiállító teret.
A vasúti aluljáróban berendezett tárlat fél évente megújuló kiállítás-
sal teszi szebbé az áthaladók mindennapjait. 

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Családi programok a tobruki strandon
Gyönyörű napfényes délután várta a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár által megszervezett családi délután résztvevőit
július 25-én a tobruki strandon.
A nagy sikerű kézműves foglalkozás alatt Varga Judittal és Marika
nénivel életfát is lehetett alkotni, de azok, akik inkább az ügyességi
játékokat kedvelik, kipróbálhatták magukat a Fanyűvő Játékpark
szemet gyönyörködtetően egyedi szabadtéri játékain. Sokan várták
Ricsi bűvészt is, aki hol színező könyvvel, hol kártyapaklival varázsolt,
de ámulatba eshettünk mentalista tudásától is. A jó idő és a lelkes kis
közönség tette igazán felejt hetetlenné a napot, amit köszönünk vala-
mennyi résztvevőnek!

BÓNA VERONIKA
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Romkerti zenés este 
Az idei nyári szezon első alkalmával a
fűzfőfürdői mámai romtemp lom adott
otthont a Vágfalvi Ottó Művelődési Köz -
pont és Könyvtár „Romkerti zenés esték”
rendezvényének, amit július 4-én tartottak
Kővári Péter orgonaművész hangversenyé -
vel.
Kővári Péter zenei tanulmányait Székes -
fehérváron kezdte a Kodály Zoltán Ének-
Zenei Általános Iskola és Gimnáziumban és
a Hermann László Zeneiskola és Zene mű -
vészeti Szakgimnáziumban.
A székesfehérvári általános- és középiskolai
tanulmányok után felvételt nyert Ausztriába,
a Bécsi Zeneművészeti Egyetemre, ahol több
szakon végzett (egyházzene-vezénylés,
magán ének szak és orgonaművész). A bécsi
székhelyű Arnold Schoenberg kórus tagja
volt, ez volt a Zeneakadémia mellett a másik
nagy ,,iskolája”.
2014 tavaszán meghívást kapott a Veszprémi
Liszt Ferenc Kórustársaságtól, hogy kar-
nagyként és művészeti vezetőként irányítsa a
neves együttes munkáját. Ez év őszétől a
Veszprémi Zeneművészeti Szak gimnázium
és AMI tanáraként újjászervezte az intéz -
ményben az orgona oktatást. 2017-ben a
veszp rémi Opus Énekegyüttes művészeti
vezetőjének választották.

Számos koncertet ad, mint hangszeres szó -
lista, kamarazenész és karnagy; rendszeresen
koncertezik itthon és Európa országaiban.
Az Aegis Kultúráért és Művészetért
Közhasznú Alapítvány zenei tanácsadó-
jaként is tevékenykedik.
„Otthon számos bakelit lemezünk volt,
ezeket már egész kis koromtól előszeretettel
hallgattam, a nagyapámmal sokat hallgattuk a
Bartók Rádiót. Első meghatározó koncert
élményem azt hiszem három éves koromban
történt, Martonvásáron a Kastélyparkban
hallhattam Beethoven szimfonikus zenéjét a
szabadtéri nyári koncerteken. Kezdetben zon-
goráztam, kedveltem, de nem ragadott magá-
val. Aztán jött a nagy szerelem, az orgona:

lehetőséget kaptam Agárdon, hogy szertartá-
son zenélhessek a katolikus temp lomban.
A Claviorganum egy érdekes hangszer, az
orgonapozitív és a csembaló ötvözete. Igen
köz kedvelt volt a 16. században. Ezt a
hangszert a magyarországi Vox Organi cég
készítette, megszólalása digitális minta -
vételezésen alapul.
A helyszín és a hangszer nagyon inspirálóan
hat az előadó művészetre, a balatonfűzfői
Rom-templom különleges helyszín, a kör -
nyezet teljesen magával ragadott. Ez az első
alkalom, hogy Balatonfűzfőn játszottam, bár
ősszel szinte visszatérő vendégként megyek
volt növendékem – Varga Áron – által szer -
vezett harmónium és orgona kurzusra.
A fiatal zenét tanulóknak azt tanácsolom, hogy
a sok technikai gyakorlás mellett figyeljenek
oda arra, hogy az épp megszólaló zene mit
mond nekik, milyen érzelmet vált ki belőlük.”
Romkerti zenés estére legközelebb augusztus
15-én szerdán, 18 órára várjuk a kedves ér -
deklődőket, aminek során egy igazán külön-
leges hangzásvilágú ütős hangszeren, marim-
bán  ad koncertet Sipos Csaba, fuvolán köz -
reműködi Hajas Szilárd. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

BÓNA VERONIKA

Gratulálunk!
Balatonfűzfő város örömmel fogadja, és
szívből gratulál Laposa Norbert főtisztelendő
úrnak, aki 2018. július 1-jétől a balaton-
fűzfői Jézus Szíve plébánia plébánosa. Alig
egy éve került városunkba szolgálatra, az
egyházközösség rögtön befogadta, megked-
velte, megszerette és azóta is tisztelet övezi
munkáját. Városszerte dicsérő szavakkal
illetik tevékenységét. Ismerjük meg kicsit
közelebbről őt, érzéseit, céljait, terveit!
1985-ben született Keszthelyen, szülei
Sármelléken nevelték nagy szeretetben és
egyetértésben fiútestvérével együtt. Itt járt
általános iskolába, s nagypapájával együtt
rend szeresen templomba. Gyer mekkorától
fogva érdekelte a papi hivatás, de az
elkötelezettség csak később alakult ki. 
Középiskolai tanulmányát Keszthelyen,
a Vendéglátóipari Szakközépiskolában vé gez -
te. Ezután két éves, sikeres, üzletvezetői tan-
folyam után, nagyáruházban dolgozott. 2008-
ban kezdte el a szemináriumot a Veszprémi

Érseki Hittudományi Főiskolán. 2012-ben
diakónussá, majd 2013-ban pappá szentelték.
Kápláni éveit Zalaszentgróton, Veszprémben,
a Szent Margit templomban, Balaton al -
mádiban, Várpalotán töltötte, majd 2017
augusztusában került Balatonfűzfőre. Sze re -
tett édesanyja elvesztése nehéz időszakot jelen-

tett az életében, de igyekezett erőt meríteni
a hívők szeretetéből, megbecsüléséből.
A plébános úr nagyon szereti a Balatont,
a gyö nyörű tájat, a fürdést, a strandolást, de a
kedvenc hobbija a labdarúgás. Nagy örömére
heten te fiatalokkal tud focizni Litéren.    
Bizakodva érkezett a városba, nyitott szívvel,
szeretettel fogadta a kö zös ség, amiért nagyon
hálás és köszöni a segítő összefogást.
A városvezetés folyamatosan, mindenben
támogatja munkáját, amiért szintén nagyon
hálás. Az elmúlt egy évben nagyszerű
embereket ismert meg. Folyamatosan igyek-
szik megismerni a települést, az itt élő
emberek életét, örömét, bánatát. Sokat tanul
a közösségtől. Tervezi a hagyományok foly-
tatását, számít a közösség támogató együtt -
működésére. Nagyon örült az új kezde -
ményezésnek, a Balaton megáldásának,
melyből hagyományt szeretne teremteni.
Céljai között szerepel a fiatal középiskolások
megtartása az egyházközösségben, hogy
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tanulmányaik mellett a közösségi élet lelkes
tagjai maradjanak. 
Nagyon fontos feladat, hogy a plébánia
épületének rossz állapotán, a gyártelepi temp -
lom beázásán javítani lehessen. Minden napos
feladatai közé sorolja a közösség további, si -

keres építését, a nyertes EFOP pályázattal,
illetve további pályázatokon való részvételt. Jó
hír, hogy a templom egy használt, kitűnő,
elektromos orgonával gazdagodik, melyet
adományokból sikerült megvalósítani.
Kinevezésével, terveivel a lelkes közösséget

kívánja szolgálni, megköszönve az eddigi
szorgos, segítő munkát. 
Balatonfűzfő város jó egészséget és sikereket
kíván Laposa Norbert plébános úrnak!   

HORVÁTH IRÉN

Érseki szentmise a gyártelepi búcsún
Ebben az esztendőben teljesen megtelt a
fűzfőgyártelepi templom június utolsó vasár-
napján, amikor a templom búcsúját, vagyis
Szent László királyt ünnepeltük. Az érdek-
lődés nagy királyunkon kívül Márfi Gyula
érseknek is szólt, aki ebből az alkalomból ellá-
togatott a templomba és több pap testvérével
együtt mutatta be az ünnepi szentmisét. Az
érsek felidézte Szent László életét és példáját
állította elénk, hiszen királyunk egyszerre
tudott ellentétes erényeket gyakorolni, mint

például igazságos és irgalmas, illetve alázatos
is tudott lenni egy személyben.
A szentmise még egy különleges eseménnyel
hívta az embereket ezen a napon a templom-
ba. Ekkor került sor az elmúlt esztendőben
kormányzói, vagyis ideiglenes kinevezést
kapott Laposa Norbert plébánosi beikta -
tására. Ebből az alkalomból plébánosunk
megerősített papi eskütételét és elfoglalta
helyét a Balatonfűzfő és filiáit magába
foglaló plébánián.

Amint az a beiktatáson kiderült, nem gyako-
ri az, hogy az érsek személyesen, ünnepélyes
keretek között nevezi ki egy plébánia új
papját. Ez azt jelenti, hogy plébánosunk
hosszabb ideig marad Balatonfűzfőn, a hívek
nagy örömére.
Laposa Norbert kinevezéséhez ezúton is
gratulálunk és munkájára Isten áldását,
valamint a hívek támogatását kérjük.

TÓTH LAJOS PÉTER

Hogy is volt? Tudta-e?
Városunkra mindig is jellemző volt a segít-
ségnyújtás, a mások támogatása, a szükség adta
helyzetek kezeléséhez való csatlakozás. Sok jó
ember él itt, sokszor látni jó ügyekért az össze-
fogást, sokszor olvasunk jó kezdeményezéseket
egymás bátorítására, támogatására. Persze van-
nak, akik elzárkóznak, mindig morognak
valamiért, negatívan bírálnak, nem tetszésüket
hangosan hangoztatják. De őket sosem látjuk a
közösségi programokon, ők nem ajánlanak fel
semmit, nem dolgoznak egy jó cél meg-
valósításáért. Szerencsére ők a kevesek.
Sok-sok program, hagyomány, épület
szerveződött, épült összefogásból az elmúlt
száz év alatt, itt, Balatonfűzfőn. A civil
szervezetek mindig jó célból, igaz ügyért
szerveződtek, dolgoznak, tevékenykednek. 
2018 júliusában magyar gyermekkórust
látott Balatonfűzfő első ízben vendégül
Erdélyből, a VI. Balatoni Csillagösvény
Missziós Körút keretében. 

Tudta-e, hogy
– Nagy M. Vera nővér, a gyerekkórus egyik
alapítója és vezetője egyszer úgy érezte,
szólítja az Úr: Erdélybe hívja, az ottani
gyerekeket kell énekelni tanítania, így
alakult meg a kórus?
– a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar
2005 nyarán alakult meg, s mindig nagyon
szép népviseletbe öltözve jelennek meg?
– a kórus tagjai a Boldogasszony Iskola nő -
vérek „mozgó” énekes iskolájának tanít vá -
nyai: szovátai gyerekek – köztük a Szent
Ferenc Alapítvány otthonának lakói –,
valamint Nyárádmente falvaiból érkeztek?
– a kórus fellépéseiken többnyire kotta
nélkül énekel?
– repertoárjukon nemcsak renessaince, hanem
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Kocsár Miklós,
Orbán György művei is megtalálhatók?
– a kórus 2015-ben kapta meg a Magyar
Örökség díjat, elismerve tevékenységüket?

– nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriá -
ban, Szlovéniában, Olaszországban, Svájcban
is adtak már nagysikerű hangversenyeket? 

A missziós körút 2013-ban indult, Siófok
városa látta vendégül először a csoportot,
majd 2017-ben Balatonalmádi volt a vendég -
látó. A vendéglátás adományokból, össze-
fogásból, támogatásból jött létre. 
Ezen a nyáron Balatonfűzfő jelesre vizsgá-
zott vendéglátásból: számos finom alap -
anyag érkezett az étkezés biztosítására, a szál-
lást a helyi középiskola kollégiuma biztosí-
totta. A szabadidős programokkal a helyi
vállalkozók kedveskedtek, de volt család, aki
palacsintát sütött, volt szervezet, aki jég -
krémmel kedveskedett a gyerekeknek.
A kórus pedig hálából és szeretetből gyönyö -
rű, tiszta, csengő hanggal énekelt, mind -
annyi unk örömére.

HORVÁTH IRÉN
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Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
nyári hírei

Véget ért a foci VB és megnőtt az érdeklődés Balatonfűzfő iránt.
Szerencsére ezekben a hónapokban is csatlakoztak újabb szálláshe-
lyek a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egye sü letünk tagjai közé, így
még nagyobb választékot nyújthatunk vendégeinknek. 

Tagjaink összetartásának köszönhetőn egyre többen küldik turiszti -
kai irodánk felé azokat a vendégeket, melyeket nem tudnak fogadni,
így minden szálláshelyet feltöltöttünk. 

Szabaduló szobáink iránti érdeklődés a tavalyi sikereket is felülmúlta.
Ez részben köszönhető az időjárásnak és a jó hírünknek, hiszen van-
nak visszajáró vendégeink is. Ajánlá saik nak köszönhetően már
szeptemberre is le foglalták szobáinkat. Erre a félévre a láto ga tott -
ságunk meghaladta az 1000 főt. Renge tegen jönnek siófoki, füredi
szálláshelyekről, és az egész országból voltak játékosaink, Deb -
recentől Nagykanizsáig. Sokan dicsérik településünket, hogy mennyi
színvonalas szolgáltatással várjuk a vendégeket. Sajnos, a 8 év alatti
közönséget nem tudjuk kiszolgálni. Egyértelműen látszik, hogy szük-
ség lenne olyan játszóházra is (ugrálós, csúszdás), ahova a
legkisebbekkel lehetne menni rossz időben. Nagyon sok megkeresést
kellett emiatt elutasítanunk. Részünkről nyitottak vagyunk egy ilyen
szolgáltatásra is, ehhez viszont szükségünk lenne újabb helyiségre.
Bízunk benne, hogy a városvezetés is látja, hogy mekkora igény van
erre a közösségi színtérre. A bevételt teljes egészében a városra
költjük. Ebből újítottuk fel a volt Jókai iskolát, ebből fizetjük ki a tu -
risztikai iroda bér- és fenntartási költségeit, kiadványokra és prog -
ramokra költjük. 

Július és augusztus hónapokban, csütörtö kön ként ZUMBÁ-t
szerveztünk a Föveny strandra, mely olyannyira sikeres, hogy még
rossz időben is ott vannak az érdeklődők. A ZUMBA mellett ját-
szóházakat is tartottunk a strandokon.

Augusztus sem lesz eseménytelen. 
Augusztus 17-én (pénteken) a Tobruki Strandon szervezünk animá-
toros programokat a „Nekem a Balaton a Riviéra” programsorozat
keretében. Délelőtti programok kicsiknek, ingyenes ugrálóvár, állat-
simogató, bábszínház, játszóház lesz. Délután ZUMBÁ-val és
táncházzal  mozgatjuk meg a közönséget. Este RETRO STRAND-
PARTY lesz a FRISSON együttessel.

Augusztus 18-án (szombaton) játszóházat és animátoros prog -
ramokat szervezünk a Fövenystrandon. Lesz meglepetés fellépő is,
melyet a Fűzfőfürdőért Civil Társaság szervezésében lévő esti
STRANDPARTY egészíti ki. Este 10 órakor hangulatos VÍZ -
JÁTÉK lesz és retró discó DJ RETRO-Z-vel.

Köszönjük a település összefogását és támogatását! E nélkül nem
jöhetnének létre ilyen programok. 

Támogatóink: Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület tag jai,
Fűzfőfürdőért Civil Társaság, Tobrukért Baráti Társaság, strandi vál-
lalkozók, Csebszalto nyugdíjasklub, a Fűzfő Hagyományőrző és

Nosztalgia Táncklub, Szederliget, Balatonfűzfői Vagyonkezelő Kft.,
Szabó Tünde, a Balatonfűzfőért Alapítvány által meghirdetett,
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által támogatott Civil Alap
pályázat. 

Kellemes nyarat kívánunk!

SZANYI SZILVIA ELNÖK

ELÉRHETŐSÉGEINK:  BALATONFŰZFŐ–LITÉR

TURISZTIKAI EGYESÜLET

IRODA: 8184 BALATONFŰZFŐ, JÓKAI U.19-21.
WWW.BALATONFUZFOINFO.HU

TEL.: 06-20/341-5504  EMAIL: INFO@BALATONFUZFOINFO.HU
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III. Zalahalápi Sport- és Egészségnap   

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” (Széchenyi István)

Pontban 14 órakor kezdetét vette a nagy „buli”, Bartalos Nikoletta és
Somogyi Kinga köszöntötte a megjelenteket.
A sportnap szervezői a Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alap -
szervezete Szabóné Fülöp Katalin vezetésével, Zalahalápi Ifjúsági
Sportegyesülete  Patus Ferenc elnök úr aktív munkájával és nem utol-
sósorban Zalahaláp Község Önkormányzata Bedő Lajos polgármester
úr segítségével jöhetett létre.
Bemelegítésként játékos tornán vehettek részt ifjak és az idősek
egyaránt. A Veszprém Megyei Mozgáskorlátozottak 3 csoportja 7–7
fővel indult a sport és ügyességi versenyen. Az indulók közt voltak a
Sportegyesület tagjai, és a helyi lakók is egyénileg és csapatba „verődve”.
Dr. Jerkovits Gergely háziorvos drogprevenciós előadásának nagy

sikere volt. Egészségünk a legfontosabb, vérnyomásmérés, hallásvizs-
gálat, véradás, talpvizsgálat tette még változatosabbá a délutánt.
Sütöttek-főztek az asszonyok, készültek a finomabbnál-finomabb
gyümölcs falatkák, Bartalos János a birka pörkölt készítés mesterszakácsa
ügyeskedett, a gulyás másik üstben főtt, de a prímet a palacsinták vitték. 
Az eredményhirdetést már mindenki nagyon várta.
A balatonfűzfői Mozgáskorlátozottak csapata lett a verseny győztese.
18 órakor tombolasorsolás, majd ének, tánc, vidámság tette felejt -
hetetlenné ezt a remek rendezvényt.
Külön köszönetet kell mondani Szabó Norbert képviselő úrnak és
Rozsnyai Mária falugondnoknak, hogy egy kis séta keretében bemu-
tatták a résztvevőknek ac helyi nevezetességeket és a községet, ahol
nap, mint nap élnek és dolgoznak.
Zalahaláp községet a Tapolcai-medencét körülölelő tanúhegyek észa-
ki részén találjuk. Tapolca, Nyírád, Sáska és Hegyesd településekkel
határos.
Ez a program is remekül sikerült, köszönjük a szervezőknek és azok-
nak is, akik megmérették magukat ezen a sport- és egészségnapon.

„Minden alkalommal, amikor valaki nálad jobbal dolgozol együtt, te
magad is jobbá válsz.” (Lady Gaga)

HEGYI ILONA

A fűzfői csoport

Csoportok találkozója Borgátán

Balatonfűzfő Mozgáskorlátozottak csapat tagjainak elérkezett a
várva várt nap július 19-én, ebben az évben is együtt nyaraltunk.
14 lelkes ember foglalta el helyét a szépen felújított kis „paradicsomban”.
A közös megbeszélés után a többség a fürdőbe vette útját.
Ebédre finom halászlét készített Gutiné Kati és Gáspár Feri, ők biz-
tosították az alapanyagot is. A finomra sikerült halra inni kellett, Feri
bora itatta is magát.
Kiss Feri bácsi, a gobelin készítés mestere szakács tudományával is
büszkélkedhetett, estére grillezett tarját készített.
Közben ment a móka, nevetés.
Mindig volt, aki a konyha „rabja” lett, hogy elkészítsék a finomabbnál
finomabb étkeket azoknak is, akik egész nap lubickoltak a jó kis
gyógy vízben.
Bátori István megint remekelt a birkapörkölttel, Horváthné Ilike,
Bátoriné Gyöngyi sütötték a palacsintát, Hegedűsné Julika meg
töltötte, túrós és baracklekváros volt a kínálat.

Szombat a Lecsó fesztivál, a főzőverseny napja volt.
Nagyszerű gárda a fűzfői csapat, már mindent előkészített és öröm-
mel fogadta a versenyre érkezőket a megyéből.
Halimba–Nyirád csapata Bartalos Nikoletta, Sümeg Apáti Géza
embereivel, Fűzfő Hegedűs Józsefnével az élen és Tapolca–Monos -
torapáti Törökné Irénkével voltak a verseny résztvevői.
Pontban 10 órakor elhangzott a lehet kezdeni szó és a csapatok lelke-
sen neki álltak a lecsó készítésének. Szólt a zene, így a kezek is
gyorsabban jártak.
Közben Julika elnök asszony körbe járta a szomszédokat és zsűritag-
nak kért fel pár ott nyaralót, akik el is vállalták e nemes feladatot.
Jobbnál jobb, finomabbnál finomabb ízesítésű lecsók kerültek a
zsűritagok elé, győztesnek Fűzfő csapata bizonyult. Mecséri Feri
ismét kitett magáért! 
Ünnepélyes keretek közt finom kis itóka került átadásra.
A többi csapat jelenlétével is kitűnt, mert remek hangulatot hoztak a
közösség életébe.
A csapatok lecsóját hamar elfogyasztották a résztvevők.
Esti vígság követte a versenyt és pár üveg sör és bor is megtalálta
gazdáját.
Egy-egy ilyen rendezvénynek közösségformáló ereje van, mi, a
Veszprém Megyei Egyesület Mozgáskorlátozottak Csoportjai mindig
ezt tartjuk szem előtt.
A négy nap remekül telt el, vasárnap indultunk haza.
Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt.
Reméljük, jövőre megint együtt nyaralhatunk!

HEGYI ILONA

Mecséri Ferenc, Hegedűsné Julika, Jutka, Ilona, Erzsike, Feri,
Horváthné Ilike, Sipos János, Báthoryné Gyöngyi és férje, István, Kiss
Ferenc 
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35 éves osztálytalálkozó
Balatonfűzfői Klebelsberg iskola az 1930-as évekbeli megalakulásától
kezdve több névváltoztatáson is átment. Abban az időszakban, amikor
a mi osztályunk járt oda (1975–1983) Balatonfűzfői Általános iskolá-
nak hívták. Több osztályfőnökünk is volt. Így  Vati Imréné, Sebők
Béláné, Gubicza Ivánné, Somogyvári Béláné. Mind egyikőjüknek
rengeteg köszönettel tartozunk és persze szakta ná raink nak és nevelő-
tanárainknak is. A ballagó osztálynévsorunk: Bagdán Aranka, Boda
Mária, Csizmadia Márta, Dányi Árpád, Fehér János, Görcsi Krisztina,
Görcsi Zsuzsanna, Csuka Péter, Grybovszky Tibor, Halasi Miklós,
Hegedűs Anita, Horváth Márta, Imre Lajos, Kiss Gábor, Kovács József,
László Anikó, Nemere Péter, Plechinger Gabriella, Siklósi József, Sipos
Éva, Szanyi Szilvia, Szitás Tibor, Szombathelyi Péter, Tokai Tímea,
Török Rita, Váróczy Anita, Vincze Edit.
Rengeteg emlék köt össze bennünket, és azt gondolom, hogy az az
alap, melyet az iskolában kaptunk meg, mind oktatás, mind közösség
szinten, egy életen át elkísért bennünket.
Idén ünnepeltük a 35 éves osztálytalálkozónkat. Sajnos ketten már
nem élhették meg ezt az eseményt! Siklósi József és Fehér János már
nem lehet közöttünk, pedig nagyon hiányoznak! 
Köszönettel tartozunk a tobruki Szitakötő étteremnek, aki biztosí-

totta az osztálytalálkozónk számára a helyet, és még hajnalban is
elviselt minket, hiszen egy nagyon összetartó osztály voltunk. Meg is
fogadtuk, hogy mivel jövőre töltjük be az 50-ik életévünket, így azt
együtt ünnepeljük meg a Gribóéknál.
Sajnos két képre fértünk csak fel, mert volt, akinek előbb el kellett
mennie és volt, aki csak a délutános műszak után tudott jönni!
A másik kép elsőosztályos kép. Miből lesz a cserebogár…? 

SZANYI SZILVIA

Olvasói levél – A Csillagösvény
Nagy öröm volt július közepén részt venni azon a találkozón, a
Csillagösvényen, amelyet Böjte   Csaba testvér vezet, és amely a szé -
kely himnusz csillagösvényének nevét viseli! 
Évek óta megszokott esemény a júliusi rendezvénysorozat Balaton al -
mádiban, amikor Böjte Csaba ferences szerzetes, fogadott gyerme -
keivel, része a rendezvénysorozatnak sokunk örömére. A július 22-i
helyszín, az azért volt különleges, mert Balatonfűzfőn először tett
látogatást a lelkes gyermek és az őket kísérő felnőtt csapat. Szabadtéri
szentmisét mutatott be a mi kedves papszerzetesünk, ami egy kiadós
nyári záporral kezdődött, a Római Katolikus Templomnál, a mámai
romtemplom kertjében. A sokadalom, ami minden alkalomra
jellemző – Csaba testvér vonzó tulajdonsága révén –, az eső ellenére
sem keresett menedéket és ez sok mindent elárul a kedves ,,pap bá -
csiról”, aki utat mutat és reményt ad sok, szülő nélkül maradt gyermek
és a jelenlevők számára. Az eső hamar megszűnt, a Nap is kisütött,
ami fokozta az ünnep hangulatát. Ő a Csaba testvér, aki nekünk
szülőknek, nevelőknek tanúságot tesz bizonyítottan, minden

alkalom mal a gondoskodásról, az odafigyelésről, amelyre oly nagy
szükség van sok család összetartásában. Nagyon fontos a szülő igazi
jelenléte minden családban, közösségben, mert az együttlétek jelen-
tik a nélkülözhetetlen biztonságot a felnövekvő gyermek számára.
Csaba testvér egy személyben ,,sok személy”, nevelő szülő, lelki gon-
dozó, akinek minden gyermekhez, ismeretlen személyhez van kedves,
bátorító szava, akiből sugárzik az igazi szeretet és ez nagyon fontos
most, amikor nincs átmenet jó és rossz között, amikor érlelődik a
rideg közömbösség! És akkor megérkezik Ő, a kedves, jóságos ,,égi
küldött” és megtölti a szíveket örömmel, békességgel. Kövessük őt
mindenkor nagy-nagy szeretettel, alázattal, bizalommal, mert szük-
ségeltetik az ő és a hozzá hasonló emberek tanúbizonysága, és a jól
kitaposott Csillagösvény legyen az út, amelyen járni érdemes!

Balatonfűzfő, 2018. 07. 22.

BÁTHORI ANNA
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A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©

Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabad ide -
jüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a ter-
mészeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről.
Szeretnénk minden fotózni szerető embert – a városban és a
kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél változatosabb, egyéni
látásmódban örökítse meg a vissza nem térő fűzfői pillanatokat. 
A rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes
keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna
2017. Szekeres Péter

De vajon kié lesz a 2018-as kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

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

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

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

Ha ismer olyan a fotózást kedvelő és művelő ismerőst, szomszé-
dot, kollégát, aki szívesen készít képeket Fűzfőről, küldje el tíz
válogatott fotóját a pályázatra és terjessze fel a díjra! Szerezzünk
örömet és meglepetést neki! A díjat ő is megnyerheti!
Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra,
minthogy a háromtagú független zsűri elbírálja. A díj alapítója
jogot formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely
kiadványában, illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel
készítője nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött
képeket más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a
fotók jog díjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.

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

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

Olvasói levél – Tisztelt Szerkesztőség!
Utolsó gondolat a halálra ítélt mamutfenyőről. Azért fogalmaztam
így, mert 2009 óta a fenyő ápolása, gondozása érdekében semmi nem
történt.
Mint tudjuk, a Sequoiadendron gigantum, ez a botanikai neve,
Kaliforniában és Kanadában őshonos. A mi éghajlatunkon ezért
fokozott gondozást igényel, amit az utóbbi években 2009-től egyál-
talán nem kapott meg. Hogy a mai napig láthattuk, ma már
torzóként, azt Tóth Ferinek köszönhetjük, mert ő tudta és tett is érte,
hogy a fa az utókor számára megmaradjon és településünk dísze és
büszkesége legyen.

Mivel a csapadék pótlása elmaradt, a csúcson is megjelent a sok száraz
ág, ez a fa lassú halálát jelezte és 1–2 év múlva ez a csodás fa végleg
kiszárad. Mivel a villámcsapás károsító hatását később láthatjuk csak,
az csoda lenne, ha megmarad. Jó ötlet egy új fa ültetése, de ha ilyen
körülmények között tartjuk, akkor azt is elveszítenénk.

Balatonfűzfő, 2018. 07. 16.

LÉGRÁDI LÁSZLÓNÉ

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az állam -
alapító Szent István király emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik, Magyarország
fővédő szent jének tiszteletére tartott főünnepe. A magyar történelemben az államalapító király 1083.
augusztus 20-i szentté avatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően
értelmeztek és ünnepeltek. Az Árpád-korban az uralkodó dinasztia legitimációját szolgálta az István-kultusz,
melyet a később hozzákap csolódó Szűz Mária-tisztelet egyházi jellegűvé változtatott. 1686-ban XI. Ince
pápa Buda vissza foglalása alkal mából elrendelte, hogy a katolikus világ évente emlékezzen meg Szent
Istvánról. 1771-ben Mária Terézia országos ünneppé minősítette Szent István napját, és Budára hozatta a
Szent Jobbot, ezzel fejezve ki, hogy a Habsburgok legitim magyar uralkodók. Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc leverése utáni Bach-korszakban nem engedélyezték a független magyar államot jelképező első
király ünneplését, de 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át. A két világháború
között újra a nemzeti érzelmek kerültek előtérbe, így az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe
iktatta Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet. A kommunista hatalom ezt nem törölte el, hanem
1950-től a népköztársaság, illetve az alkotmány ünnepének nevezte. A rendszerváltás után, 1991-ben
az Or szággyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította.

Augusztus 20-i nemzeti ünnep



2018. augusztus 21. oldal

IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)

Felelős kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet

Főszerkesztő: Béres Istvánné (06-20/925-4515 • E-mail: fuzfohirlap@gmail.com) • Szerkesztők: Horváth Irén, Németh–Demeter Zsuzsanna, Fujszné Kőnig Zsuzsa (fotók)
Lapzárta: minden hónap 28-a

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4. • Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISSN: 1587-2483 (nyomtatott) • ISSN: 2060-2200 (online) 

Gyakran mondjuk a fiatal, egészséges arcbőrre, hogy hamvas, mint
egy barack. Mindez nem véletlen, hiszen az őszibarack kitűnő cso-
daszer a száraz és fáradt bőrre. A szépségápoláson túl azonban az
egész séges életmódnak is szerves részét képezi ez a kis szőrös gömb.
Antioxidáns hatásának köszönhetően nem csupán a betegségek elleni
védekezésben segít, de bőrödet is hidratálja, és megóvja a káros
környezeti hatásokkal szemben.
A bőr szépítésén kívül az őszibarack haj és a köröm egészségét is óvja.
Magas szelén- és cinktartalma serkenti a köröm és a haj nö -
vekedését, valamint erősíti azokat. Érdemes rendszeresen fogyasz-
tani.
Alacsony kalória-, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmának köszön-
hetően nem terheli le a szervezetet, így kitűnően alkalmazható a
fogyókúrák során is. Ráadásul az őszibarack 85–90%-a víz, ettől lesz
olyan lédús és szomjoltó gyümölcs.
De nem csupán a fogyást könnyíti meg, egyúttal erősíti a csontokat
is. Az őszibarackban található kalcium és magnézium aránya is ki -

emel  kedő, ezért kitűnő hatással van a csontok regenerálódására.
Megelőzi a csontritkulás kialakulását, valamint fitten tart.
Az őszibarack magas rosttartalmának köszönhetően kiváló
választás a  lelassult emésztésre. Pektintartalma szintén segít, hogy
az anyag csere felpörögjön. Célszerű két-három órával az étkezés után
fogyasztani, hogy a gyomor akkor már csak a könnyen emészthető
barack hatására összpontosíthasson.
Magas magnézium-, szelén- és cinktartalmának köszönhetően
javítja a közérzetet, és segít megszabadulni a feszültségtől.
Fogyasztásának köszönhetően tehát nyugodtabb lesz, csökken a
vérnyomása, így szívével is jót tesz. Természetgyógyász szakemberek
nem véletlenül írnak fel gyakran pácienseiknek barackfogyasztásra
épülő gyümölcs napot. Az ínycsiklandó finomság ugyanis segít
eltávolítani a szövetekből a megrekedt vizet, így tehermentesítve a
szívet és az érrendszert. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – őszibarack

SZEMÉSZETI RENDELÉSRE
IDŐPONTKÉRÉS:

Munkanapokon 9–12 óráig a 88/450-388
12–17 óráig a 06-30/478-5075-ös számon

AUGUSZTUSI AKCIÓK A FŰZFŐ OPTIKÁBAN!

• Komplett szemüveg vásárlásakor NAPSZEMÜVEG LENCSÉT KAP AJÁNDÉKBA
(akár más dioptriájú is lehet*),

melyhez keretet -25%-kal olcsóbban vásárolhat*
VAGY

• +29 CELSIUS FOK? -29% A KERET ÁRÁBÓL!!
• + 34 CELSIUS FOK? -34% A KERET ÁRÁBÓL!!*

Az akciók nem összevonhatók és június 30-ig érvényesek! Az akciók részleteiről érdeklődjön az üzletben!

*Az akciók nem összevonhatók!

NYITVA: MINDEN KEDDEN 13–17.30 ÓRÁIG

Telefon: 06-30/478-5075 • Balatonfűzfő, Rendelőintézet, Bugyogóforrás u. 20.
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

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

Üzletek:

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

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

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

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

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

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

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.

Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–Sz: 8.00–17.00 • V: 8.00–13.00

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

Hirdessen 2018-ban is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon: 06-20/925-4515

1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap új játékra hívja kedves olvasóit a 2018-as naptári évben. Minden lap-
számunkban a színes borítók egyikén elhelyezünk egy fotót vagy képet, majd felteszünk hozzá
egy kérdést, mely Balatonfűzfővel kapcsolatos.
Várjuk a helyes válaszokat az adott hónap 28-ig postán (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.), vagy
e-mailen fuzfohirlap@gmail.com, vagy a szerkesztőség címére
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 1. emelet.
A helyes megfejtők között havonta egy meglepetés csomagot sorso lunk ki.
Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! Legyen szerencséje 2018-ban!

Az augusztusi kép kérdése: Hol található?

A 2018. júliusi képrejtvény helyes megfejtése: Sportszálló, Városi Stadion
Meglepetés csomagot nyert: Lőrincz–Horváth Veronika balatonfűzfői olvasónk.

SZERKESZTŐSÉG



2018. augusztus 23. oldal

XXI. Cseberei Juniális

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!




