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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja

2018. október 10-től 2018. november 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Október 10. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 11. 16.30 óra Lelki immunrend-
szer mozgósítás előadás
– a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda
szer vezésében
Helyszín: Balatonalmádi, Magtár

Október 12. 16 óra Városszépítési akció
– a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében

Október 13. 16 óra Balatonfűzfő és Körze -
tének Mozgássérültek Csoportja
– szüreti bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 17. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 17. 10–15.45 Don ’75 Vándor kiállítás 
– rendkívüli történelem óra nemcsak
felnőttek nek a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Október 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 20. 15 óra Jókai Közszíntér Kéz -
mű ves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

Október 22. 15.30 óra Kártya Klub

Október 23. 11 óra Ünnepi műsor az ’56-os
forradalom és szabadságharc emlékére
– Ünnepi beszédet mond Marton Béla pol-
gármester
– Ünnepi műsor: Kőrösi Csaba, a Veszprémi
Petőfi Színház művészének előadásában
– Koszorúzás
Helyszín: Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep, ’56-os
áldozatok emléktere, Országzászló
Rossz idő esetén a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár színházterme

Október 24. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 24. 17 óra Mi, nők!
– klubfoglalkozás, filmvetítéssel egybekötött
baráti beszélgetés

Október 25. 16 óra Újszülöttek köszöntése
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Október 26. 9.30–16.30 óra Véradás
– a Gyártelepi véradó csoport szervezésében

Október 26. 17 óra Kiállítás megnyitó 
– a Jókai Közszíntér Kézműves Klubjának
alko tásaiból
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Október 26. 17 óra Tökfaragó verseny
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 28. Borzongás túra
– a BLTE szervezésében
Indulás: Balaton Secreto szabaduló szobák és
Horror ház
Érkezés: Fűzfőfürdő: Közösségi Ház

Október 29. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Nike étterem különterme

Október 29. 18 óra Új színházi bérlet 2018.
ősz-tél, II. előadás
– Guilo Scarnacci–Renzo Tarabusi: Kaviár
és lencse – vígjáték a Pesti Művész Színház
előadásában
Jegyek vásárolhatók a Művelődési Központ
irodájában (Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep,
Bugyogóforrás u. 12.)
További információ: 88/451-056

Október 31. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Novemberi előzetes

November 4. 17 óra Gyertyás megemléke-
zés az ’56-os forradalom és szabadságharc
balatonfűzfői áldozatainak emlékére
Helyszín: Balatonfűzfő–Fűzfőgyártelep, ’56-os
áldozatok emlektere, a Kopjafánál

November 5. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Kör zetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 5. 15.30 óra Kártya klub

November 5. 17 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

November 6. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 6. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

November 7. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 9. 14 óra Szent Imre napi iskolai
énekkarok találkozója
– a Jézus Szíve Plébánia szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plébáni -
templom

November 9. 17 óra Balatonfűzfői Város -
védő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 9. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– zenés pódiumest
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Balatonfűzfő város önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2018. szeptember 18-án tar-
totta soron következő testületi ülését, ahol a
következő határozatok születtek a teljesség
igénye nélkül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete a Balatonfűzfő Város Ön -
kormányzata és Hungaro-Justitia Igazság -
ügyi Szakértői Iroda Kft. között – a Bala ton -
fűzfő, Királyszentistván, Vilonya, Papkeszi,
Litér településeken érzékelhető bűzszennye-
zés forrásának feltárásához szükséges szakér-
tői tevékenységek ellátásának tárgyában –
létrejött vállalkozási szerződést az igazság-
ügyi szakértő szóban tett teljes felelősségvál-
lalására való tekintettel az írásbeli felelősség-
vállalás megérkezésével egyidejűleg tekinti
teljesítettnek. A Hungaro-Justitia Igazság -
ügyi Szakértői Iroda Kft. által elkészített
szak értői anyagok tartalmát elfogadja.

– A testület úgy döntött, hogy 
1. módosítani kívánja az alábbi ingatlanok
művelési ágát:
– a balatonfűzfői 351/3 helyrajzi számú

„kivett közpart” művelési ágát „kivett a)
közpark b) sportpálya” művelési ágra;

– a balatonfűzfői 351/5 helyrajzi számú
„kivett közpart” művelési ágát „kivett a)
közpark b) klubház” művelési ágra.

2. a művelési ág megváltoztatásához szüksé-
ges vázrajz elkészítése a Balaton Sport Klub
Kft. feladata.

– A képviselők a Balaton Sport Klub Kft.-vel
való bérleti szerződés kötéséről döntött,
a 351/3 hrsz.-ú ingatlanon megépítendő
strandröplabda-pályák telepítési helyszínraj-
zát pedig jóváhagyta.

– A testület
1. a Balatonfűzfőért Alapítvány – a civil szer-
vezetek támogatására a Balatonfűzfőért
Alapítvány részére 2018. évben átadott
pénz  eszköz felhasználásáról szóló – tájékoz-
tatóját elfogadta.

2. köszönetét fejezte ki a Balatonfűzfőért
Alapít ványnak a civil szervezetek támogatása
során elvégzett munkáért.

– Az önkormányzat elcseréli a tulajdonában
álló 1517 hrsz.-ú ingatlant a 1682/4 hrsz.-ú
ingatlanból Varga Jánosné balatonfűzfői
lakos tulajdonrészére, valamint elrendeli
a 1517 hrsz.-ú ingatlan művelési ágának be -
építetlen területté történő megváltoztatását
és a vagyonrendelet módosítását.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete, mint a Fűzfői Vagyon ke -
zelő Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljár-
va úgy döntött, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő
Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak számát
2018. október 1. napjától 5 főben határozza
meg, és Erdősi Gábort a 2018. október 1.
napjától 2022. április 30. napjáig terjedő idő-
szakra a felügyelő bizottság tagjává választja.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület 2017. évi támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját újra
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete a 64/2018. (04. 17.) KT
határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete rögzíti, hogy a 2017. évi
4 millió forint összegű önkormányzati támo-
gatásból az Egyesület 1 564 008 forintot
nem használt fel és azt az Önkormányzat
részére visszautalta. 
3. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület kiegészített beszámolója alapján –
a 2. pontban foglaltakra figyelemmel –
2 435 992 forint összegű 2017. évi önkor-
mányzati támogatásból az elszámolás során
1 753 628 forintról szóló teljesítést fogad el. 
4. Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
2016. november 26-án kelt megállapodás-
ban foglalt és a Balaton Keleti Kapuja

Turisztikai Egyesület által 682 364 forint
összegben el nem végzett alábbiak szerinti
feladatokat 2018. december 31-ig teljesítse.
A feladatok teljesítéséről a Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesület a 2019. januári
képviselő-testületi ülésre beszámolót és
pénzügyi elszámolást nyújt be Balatonfűzfő
város önkormányzata képviselő-testületé-
nek.
A 2018. december 31-ig ellátandó feladatok:
turisztikai stratégia készítése, desztináció
szintű honlap üzemeltetése, kiadványok elő-
készítésében részvétel, Hírlapban a megjele-
nés. 
5. Felhatalmazza a polgármestert a hatá -
rozat ban foglaltak megállapodásban történő
rögzítésére és aláírására.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Országos Tiszti-főorvosi
Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár-
ságnak a járóbeteg-szakellátási kapacitások-
hoz tartozó ellátási területek felülvizsgálatá-
ra irányuló közigazgatási hatósági eljárásá-
hoz kapcsolódóan úgy nyilatkozik, hogy
a Bala tonfűzfő város közigazgatási területén
jelenleg is járóbeteg-szakellátást biztosító
Fűzfő-Med Kft. területi ellátási kötelezettsé-
gének fennmaradását támogatja.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a ha -
tározatokat városunk honlapján Önkormány-
zat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülésre 2018. október
16-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

November 14. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 15. 18 óra Új színházi bérlet
2018. ősz-tél, III. előadás

– Halász–Eisemann–Békeffi: Egy csók és
más semmi – zenés vígjáték a Pesti Művész
Színház előadásában
Jegyek válthatók a Művelődési Központ irodájá-
ban (Balatonfűzfő–Fűzfőgyártelep, Bugyogó -
forrás u. 12.) • További információ: 88/451-056

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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Szeretettel köszöntjük városunk városunk 3 újszülöttjét, név szerint Szórádi Flórát, Horváth Hunor Vajkot, Faragó Sárát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 4 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2018. augusztusi lapzártától a 2018. szeptemberi lapzártáig:

A királyszentistváni hulladéklerakó bűzhatásával kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018. szeptember 26-án kedden
elfogadta a Hungaro-Justitia Kft. által készített igazságügyi szakértői
anyagot. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a hosszú idő óta
érzékelhető bűzhatás a királyszentistváni hulladéklerakóból szárma-
zik. A vizsgálat feltárta a bűz keletkezésének okait is. Az igazságügyi
szakértő teljes felelősséggel vállalja az általa készített anyagban foglal-
takat, minden hatóság és bíróság előtt. A szakértői vizsgálat finanszí-
rozásához hozzájárult Balatonfűzfőn kívül Papkeszi, Litér, Király -
szent istván és Vilonya települések önkormányzata. 

Ezen kívül az érintett települések polgármestereivel levelet intéztünk
a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, amit az érintett országgyű-
lési képviselőknek is megküldtünk. 
A levelet ezúton tájékoztatásul közzé teszem.

Önkormányzatunknak és a többi érintett önkormányzatnak is szilárd
meggyőződése, hogy a probléma a hulladéklerakó végleges bezárásá-
val oldható csak meg. E cél megvalósulása érdekében a továbbiakban
is mindent megteszünk.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Bűzhatással kapcsolatos tájékoztató

Minden ember, bármely család életében adódhat olyan élethelyzet,
amikor egyedül nem képes megbirkózni az előtte álló feladatokkal,
problémákkal. Az említett időszakban intézményünk, a Bala ton -
fűzfői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat odaadó munkatársai
segítő kezet nyújtanak Önnek.
Célunk, hogy közösen találjunk megoldást a problémája orvoslásá-
ra, és igény szerint a megvalósításban is támogatjuk Önt.
Feladatunk, hogy a településünkön élő gyermekek testi, lelki egész-
ségét óvjuk, családban történő nevelését elősegítésük, és megelőz-
zük a veszélyeztetettségük kialakulását.
Amennyiben megtisztel Bennünket bizalmával, szívesen ajánl-
juk az alábbi szolgáltatásaink bármelyikét: információnyújtás •
tanácsadás • hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás • közvetí-
tés más szolgáltatók felé • segítő beszélgetés • családgondozás •
adományközvetítés • ingyenes jogi tanácsadás • ingyenes pszicho-
lógiai tanácsadás • házi segítségnyújtás • idősek klubja

Fontosnak tartjuk tisztázni azonban, hogy az Intézmény által kínált
szolgáltatás nem terjed ki ingatlanközvetítéssel, 24 órás ellátás biz-
tosításával kapcsolatos feladatok ellátására. 
Kollégáink tisztelettel fogadják, és várják megkeresését!
Mint minden évben, így most is szeretnék felhívni a figyelmet az
adományozásra és egyúttal megköszönni azokat az adományokat,

amelyekkel segítették Intézményünk egész éves munkáját. A tavalyi
évben számos család, gyermek és felnőtt mindennapját tudtuk meg-
szépíteni az Ön segítségével!
Szeretnénk, ha mások is örülnének és ők is éreznék az önzetlenség
csodáját. Talán ezért van az is, hogy a tél közeledtével szívesebben
adunk és bízunk benne, hogy adományaikkal segíthetjük, hogy
mások se szenvedjenek szükséget. Ezen tervünk megvalósításához
kérjük ismét az Ön támogatását!
Szívesen fogadunk tartós élelmiszert, gyümölcsöt, tisztítószereket és
tisztálkodó szereket, gyertyát (világításhoz) valamint kályhát, plédet.
Az adományokat munkanapokon az intézményben várjuk, illetve
tudjuk fogadni.

Címünk: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u 1.
Telefon: 88/451-051

Nyitva tartás: hétfő 8–16 • kedd: 8–17• szerda 8–18
csütörtök 8–16 • péntek 8–14

Amennyiben arra alkalmasnak ítél Bennünket, tisztelettel fogadjuk
megkeresését, esetleges felajánlását.

TISZTELETTEL:
DR. SAJTOS ILDIKÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ

A Balatonfűzfői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatról
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Az önkormányzat támogatja a lerakó bezárása érdekében indított
civil mozgalmat, szándékaikkal egyetértünk. A kb. egy évvel ezelőtti
üzemlátogatáson magam kezdeményeztem a telep bezárását, amely
teljesen ellehetetleníti a közeli településeken az életet, jelentős hát rá -
nyo kat okoznak azok fejlődésében, idegenforgalmi szezonban és
azon kívül is riasztó. 

Kezdeményeztem rendkívüli társulási tanácsülés összehívását
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-keze-
lési Önkormányzati Társulás elnökénél, Czaun Jánosnál. Ezen a Tár -
su lási Tanács tagjainak átadom az önkormányzatok által végeztetett
szakértői anyagot, egyúttal arra kérem őket, hogy támogassák az érin-
tett települések azon kérését, hogy azonnali intézkedéssel kerüljön
az üzem bezárásra. Tervezünk lakossági közmeghallgatást a témában,
ahova a Kormányhivatal témával foglakozó munkatársai tájékoztat-
hatják a lakosságot a terveikről, megoldási javaslataikról, az ország-
gyűlési képviselők megismerhetik a választópolgárok véleményét.
Az érintett települések képviselő-testületei együttes ülését kezdemé-
nyezzük. Ezen az ülésen összegezzük a megismert információkat,
megtett lépéseket, ígért és betartott határidőket. Ezek összegzése
után fog döntés születni egy esetleges bírósági kereset benyújtására,
ahol a szakértői anyagra támaszkodva a bíróságtól kérjük annak
kimondását, hogy tiltsa meg az üzem működését, kötelezze az üze-
meltetőt a bezárásra. A hitegetéseknek, ígérgetéseknek már nem hisz-
nek az emberek, s magam sem. Tetteket, eredményeket akarunk látni.
A kialakult helyzetért a település polgármestereit, képviselő-testüle-
teit durván támadják, nem fogadják el, hogy hatáskör hiányában csak
egyeztethetünk, kérhetünk. 
Dr. Kontrát Károly képviselő úr tájékoztatott, hogy folyamatos tár-
gyalásban vannak Óvádi Péter képviselő úrral, az üzemeltetővel, a tár-
sulással.  Ők mindenben azon vannak, hogy a bűzhatás megszűnjön,
ezt a településeken élőkkel együtt képviselik. Folyamatos tájékozta-
tást kérnek a helyzetről, de a végleges megoldásban nekik közvetlen
kompetenciáik nincsenek.  Itt fontos szerepe van a Társulásnak, üze-
meltetőnek. Biztatott, hogy nyugodtan kérjünk folyamatos tájékoz-
tatást az üzemeltetőtől, amit meg fogok tenni. Remélem, rövid időn
belül normalizálódni fog a helyzet. 

Jelentős beruházás van folyamatban a kerékpárút mellett, melyről
számos téves információ jelent meg a médiákban fűzfői forrásra

hivatkozva. Meg nem történt önkormányzati eseményről szóló tudó-
sítást közölt az egyik hírportál, tényként közölve olyan eseményeket,
amelyek nem történtek meg. Nyilván a helyi félreinformátor szándé-
kosan akarja lejáratni a telpülését. A Fűzliget lakópark területe még
a tanácsi időkben került lakóterület besorolásba. A sétányhoz közeli
területeken is építési telkek kerültek a rendezési tervbe, melyekből
néhányon ingatlanok épültek (Horgász és Móló utca). Később ez
a terület zagykazetta funkciót kapott, és zaggyal lett feltöltve azzal az
ígérettel, hogy a zagytér szárazulattá nyilvánítása után visszakerül az
önkormányzat tulajdonába. Ezen tulajdoni bizonytalanság miatt
került le ennek a területnek a fejlesztése akkor a napirendről. Összes-
ségben elmondható, hogy egy korábban, évtizedek óta építési terület-
nek szánt ingatlanon valósul meg a Fűzliget beruházás. Az 1970-es
években itt apró 1–200 m2-es építési telkek kerültek kialakításra.
Ezek a telkek kerültek az idők során összevonásra, hogy ezen a terü-
leten is megindulhasson a lakóingatlanok kialakítása. A lakópark
előtti területen jelen pillnatban áthatolhatatlan, elburjánzott aljnö-
vényzet található, rengeteg kiszáradt fával. Ezek a zagyból kinőtt,
egymásba kapaszkodó, csoportokban élő olyan fák, amelyeket bármi-
kor kifordíthat a szél a vizes talajból, mint ahogy ez történik nap,
mint nap egy-egy erősebb szeles nap után. A lakóparkot fejlesztő cég,
a korábban az önkormányzat által eltervezett fejlesztést kezdené meg-
valósítani a lakópark és a sétány között. A terveket az önkormányzat
jóval a lakópark megvalósítása előtt elfogadta. A lakópark fejlesztése
igazodik az önkormányzat ökopark terveihez, s nem pedig fordítva.
Az Önkormányzat elképzeléseit kívánja a beruházó végrehajtani. Itt
semmilyen ősfás erdő nincsen, mint azt sokan állítják. Azonban
a meg valósítandó tájépítészi koncepció ökológiai szemléletű, termé-
szetközeli parkot képzel el itt. Ezzel az önkormányzat célja, hogy
rövidesen a helyi lakosok és az idelátogató vendégek is birtokba
vehessék ezt a területet.
Akik az 1980-as években vettek ingatlant a Balaton körúton, a Jókai
utcában még rendelkeztek panorámával. Ezeket fotók is tanúsítják.
Pár évtizedes zagyból kinőtt fák nem tartoznak az ősfás területek
besorolásba.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2018. október 18. csütörtök,
17 óra, Tobruk, óvoda. 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A kilencvenhetedik hónap a városházán

Minden évben közlekedésbiztonsági kampányt hirdet a TISPOL (az
európai közlekedési rendőrségi hálózat)  Európai Mobilitási hét, vagy
a Biztonság hete néven szeptember 16. és 21. között. Ez a hét magá-
ban foglalja az EDWARD Napot szeptember 19-én és az Autó men -
tes Napot 21-én. Az „EDWARD” mozaikszó, az European Day
Without a Road Death (Európai Nap Közúti Áldozatok Nélkül) sza-
vak kezdőbetűiből tevődik össze, az Autómentes Nap elnevezés pedig
önmagáért beszél.

A szeptember az ősz kezdete, ami az időjárás jelentős változásával jár,
ami jelentősen kihat a közlekedési feltételekre. Egyre több jármű

(kerékpár is!), azon belül gépjármű rója az ország útjait gyakorlott és
kevésbé gyakorlott vezetőkkel. 
A KRESZ szabályozása kiterjed a közlekedés minden területére:
a jár művek állapotára, közlekedési feltételeire, a vezetési feltételekre,
a közlekedési útvonalak használatára, azok a biztonságos közlekedést
nyújtó felszerelésére (táblák, jelzések, felfestések), a közlekedők egy-
máshoz való viszonyára.
Amikor a KRESZT, vagy egy-egy helyen a szabályozást (táblákat, fel-
festést) módosítják, azt minden esetben a bekövetkezett balesetek
okainak elemzése előzi meg. A közlekedés ugyanúgy változik, alakul,
mint az életünk minden területe, ezért folyamatos után követést igé-

Széljegyzet a Biztonság hetéhez  
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nyel a résztvevők részéről a szabályok frissítése. Nem győzöm hang -
súlyozni, hogy a szabályozás a közlekedés biztonságát szolgálja,
azt, hogy aki elindul, az oda is érjen az úti céljához!

A balesetek bekövetkezésekor döntő többségben az emberi mulasz-
tás, hiba egyér telműen kimutatható okként. 

Az idei EDWARD nap kapcsán meghirdetett kampány ajánlása-
it, úgy gondolom, a mindennapokban kell, kellene alkalmazni, a
magunkévá tenni:
• emlékezteti családtagjait, barátait és kollégáit arra, hogy különösen
óvatosan közlekedjenek az utakon, figyeljenek egymásra, 
• figyelmének központjába állítja a biztonságot, tartsák be az
elsőbbségi szabályokat,
• olyan biztonságosan vezet, amennyire csak lehet, akár a gépjármű,
motorkerékpár, vagy kerékpár kormánya mögött ül,
• különös figyelmességet és óvatosságot tanúsít, amennyiben közleke-
dése során gyalogossal, kerékpárossal, gyermekekkel, idősekkel, vagy
lovasokkal találkozik, 

• olyan sebességgel közlekedik, mely a jogszabályi előírásoknak és a
biztonságosság követelményeinek egyaránt megfelel, 
• elvégzi a gumiabroncsok megfelelő biztonsági ellenőrzését, 
• fokozott figyelemmel vezet, amennyiben iskola mellett, vagy olyan
hely közelében halad el, ahol sok gyermek található, 
• soha nem vezet szeszes ital fogyasztását követően és vezetése előtt
nem szed kábítószert/gyógyszert, mely befolyásolhatják a biztonsá-
gos közlekedést, 
• mindig használja a biztonsági övét és biztosítja azt, hogy a vele uta-
zók is mindannyian védetten utazzanak, 
• olyan körültekintően vezet, amennyire csak lehetséges és megtartja
a biztonságos követési távolságot, 
• nem engedi, hogy a járműből, illetve a környezetből érkező ingerek,
valamint saját gondolatai elvonják a figyelmét a vezetéstől,
• nem használ mobil telefont vezetés közben, 
• utasai felé jó példát mutatva nyugodtan és biztonságosan vezet. 

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A Balatonfűzfői Hírlap alkotói pályázatot hirdetett a balatonfűzfői
városlakók körében mindazon szívesen rajzoló, festő, ragasztó, dom-
borművet készítő, hímző, varró, makettkészítő stb., bármilyen tech-
nikával alkotni szerető gyermek és felnőtt részére, aki munkájával
megmutatta, hogy értékes szabadidejének nagy részét a mi városunk-
ban, Balatonfűzfőn alkotással tölti. A Balaton északkeleti csücskének
zöld gyöngyszeme kiváló helyet ad a munkának, az elkészült remek-
művek élménye megdobogtatja a városlakók szívét.
A pályázat három kategóriában került meghirdetésre. Óvodás kategó-
riában sajnos nem kaptunk pályázatot. Általános iskolás kategóriában
tizenhárom alkotás érkezett, köztük öt rajz: Hudra Eszter 8., Kovács
Levente 7. b, Máhl Laura Zita 5. a, Máté Bálint 7. b, Vajda Nóra 5.
b. Érkezett még nyolc, nagyon különleges, egyedi pályamunka: Fűzfő
vízhálózata makett – Marton Regina  8., Balaton Csillagvizsgáló
makett – Marx Bernadett 7. b, Miénk a Balaton égetett fakép – Kiss
Rebeka 7. a, Hímzett Fűzfő címer – Hudra Eszter 8., Fűzfő buli
pohár – Perényi Hanna 5. a, Fűzfői emlék üvegfestett kép – Takács
Adél Gyöngyi 6., Új pályánk (rekortán) makett – Erdősi Janka 6.,
Mi bobunk makett – Slavonics Bendegúz 5. a keze nyomán.
A felnőtt kategóriában tizenkilenc igényes alkotással lepték meg a ki -
írót a lelkes pályázók. Voltak köztük nívós festmények: M. Mészáros
Éva, Karácsony Julianna, ragyogó hímzések: Papp Józsefné Jutka,

Csernáné Csiker Ibolya, Szanyi Józsefné, Imre Simonné, Csomai
Katalin, Németh Józsefné, Gál Istvánné, Varga Jánosné. Voltak
köztük kiváló csuhé díszek, kosarak: Kaics Julianna, színvonalas
gobelin, makramé munkák – Kiss Ferenc, különleges csipketojások,
levendula fonatok – Papp Ferenc. Voltak köztük kivételes szalag -
virág csokrok, díszek – Kiss Erzsébet, érdekes horgolás – Puskorics
Jánosné, horgolt életfa nagykép – TÁMASZ Idősek Otthona lel-
kes kézművesei, nem mindennapi zsinórcsipke terítő és legyező –
Csuka Péterné, és szép vers – Vági Ilona tollából. Pintér István szí-
nes, zászlójel-írással készített feliratot a strandunkra. A sokféle alko-
tás rövid magyarázattal, versikével, írással érkezett a szerkesztőségbe,
amiket ezúton is nagyon köszönünk.
Az izgalmas és rendkívül sok munkával járó művek tulajdonosait –
2018. október 1-jén, a Könyvtári Napok rendezvénysorozat nyitó
napján – Béres Istvánné főszerkesztő kupákkal és emlékérmekkel
jutal mazott meg a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár,
könyvtártermében. Ugyanitt, rögtönzött kiállításban gyönyörköd-
hettek a díjazottak és rokonaik, valamint az érdeklődők. 
Gratulálunk a műalkotásokhoz, köszönjük a példás munkákat, mes-
teri készítőik megmutatták, mit jelent alkotni itt, Balatonfűzfőn!

HORVÁTH IRÉN

Balatonfűzfőn töltöm a szabadidőmet
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„Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak egyet-
len mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz napot.
Találd meg azt, akitől a szíved mosolyogni fog!” (Paulo Coelho)

A 2018. szeptember 8-i szombati rendezvény mély, maradandó nyo-
mot hagyott mindenkiben.
Immár XXIV. alkalommal rendezték meg Balatonfűzfőn a „A Glück
Ferenc Emlékverseny a Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik
Országos Kulturális Fesztiválját”. Az ország nagyon sok részéről ér -
kez tek a megmérettetésre a versenyzők. Miskolc, Nagyatád, Tapolca,
Pápa, de még sorolni lehetne honnan jöttek az előadók. Volt, aki
magányosan szólóban adta elő produkcióját a különböző művészeti
kategóriában, de voltak szép számmal csoportos előadók is.
Mind a huszonnégy év alkalmával a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár adott otthont az országos rendezvénynek.
Hegedűs Józsefné Julika, a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egye sü -
letének elnöke, a fesztivál szervezője köszöntötte a jelenlevőket, majd
a négytagú zsűrit mutatta be.
Hegedűs Anita, a zsűri elnöke a Veszprém Megyei Egyesületet képvi-
selte, Oláh Jánosné, a Vas Megyei Egyesület elnöke, Nagy Józsefné,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület elnöke, Császár Zsuzsanna,
a Berhidai Általános Iskola tanárnője zsűrizték a produkciókat.
Elnök asszony, mint minden évben, most is kiemelte és megköszönte,
hogy a Kulturális Fesztivál sikeres megrendezését támogatták:
Balaton fűzfő Város Önkormányzata Civil Alapjának támogatásával
Balatonfűzfőért Alapítványnak, a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.
vezérigazgatójának, Marton Béla polgármesternek, aki segített, hogy az
ÖBÖL TV a rendezvényen forgathasson, a Mozgássérültek Veszprém
Megyei Egyesületének, Lajkó Frigyes önkormányzati képviselőnek,
valamint az összes segítőnek. 
Külön köszönetét fejezte ki a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatójának, Gróf Tibornak, hogy mindig minden alka-
lommal a Művelődési Központ ad helyet a rendezvénynek
Marton Béla polgármester úr a tőle megszokott kedves, meghitt han-
gon, gyermekkori élményeit is beleszőve nyitotta meg az eseményt.
A fogyatékkal élőknek nap, mint nap meg kell küzdeni a fogyatékos-
ságukkal és fantasztikus az, amikor elégedettek is életükkel és állapo-
tukkal. Minden „más” emberben van valami különös érték, ami csak
és kizárólag őrá jellemző. Ezek az emberek mindig képességeik legjavát
igyekeznek nyújtani egymás és a társadalom felé. Ők azok, akik nem
keseredtek el a sors igazságtalansága miatt, hanem megtalálták azt az
erőt az életükben, amely örömet, kitartást ad a szivárvány színében élő

különleges embereknek. Marton Béla a meghívón szereplő Stephen
Hawking idézetre utalt: „Bár nekünk, emberi lényeknek fizikai korláta-
ink vannak, szellemünk szabadon bejárja az egész világmindenséget.”
Polgármester úr is csatlakozott elnök asszony mondatához, hogy kü -
lön köszönet azoknak a személyeknek, pedagógusoknak, mentorok-
nak, szülőknek, akik a felkészítésben nyújtottak segítséget a fellépő
„művészeinknek”. Majd konferansziénk, Majorné Süveges Katalin egy-
más után hívta a színpadra a fellépő produkciókat. Voltak kabaré jele-
netek, szavalatok, énekek, táncos bohóságok, operettek, felsorolni is
sok lenne. A közönség hálás tapsviharral köszönte meg az előadásokat.
Színes színfoltja volt a napnak Napsugár Anna, aki Budapestről érke-
zett és jeltánccal adott elő 3 felejthetetlen számot. 
A szereplők ismét bizonyították: szükség van ilyen találkozásokra,
hogy a fogyatékossággal  élők is esélyt kapjanak a színpadi bemutat-
kozásra, akiknek nem igazán van lehetőségük az ép, egészséges
embertársaik között fellépni.
A NIKE étteremben mindenki ízletes ebédet fogyaszthatott el,
a desszert sem maradhatott el, amit Lajkó Frigyes képviselő úrnak és
séfjének köszönhetünk.
A műsorszámok végeztével minden résztvevő előadó oklevéllel és egy
gazdag, minden jót tartalmazó ajándékcsomagot vehetett át. Itt, mint
minden évben, nem volt első és második vagy sokadik díj, itt minden-
ki győztes volt. Ahogy eddig is szokott lenni, a legvégén közösen felállva,
egymás kezét fogva énekeltük el az ismert Máté Péter dalt: Azért vannak
a jó barátok! Meghatódottság, öröm, szeretet sugárzott az arcokról.
Köszönjük a szervezőknek, a támogatóknak és a résztvevőknek, hogy
hozzájárultak a sikeres rendezvényhez.

HEGYI ILONA

XXIV. Kulturális Fesztivál Balatonfűzfőn
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2018. augusztus huszonegyedike és huszonhatodika között rendez-
tük meg a VSZC Öveges József intézményének Csipetke táborát. 
Az iskolában évek óta hagyomány az elsős diákok felkészítése az előt-
tük álló tanévre. Idén a GINOP-6.2.3-17-2017-00001 pályázati
konstrukció segítségével válhatott valóra az élménydús hét a leendő
kilencedik évfolyamos diákoknak. Az új diákok augusztus 21-én,

kedden töltötték meg újra élettel a kollégium falait, amely mindig is
a tábor bázisa volt. A szokásos adminisztratív feladatok után a
„Csipetkék” megismerkedhettek osztályfőnökeikkel. A tábori dél-
előttökön fejlesztő foglalkozásokon vettek részt a tanulók, a délutá-
nok pedig szabadidős programokkal teltek. Állatkerti látogatás,
kalandparki élménytúra, helyismereti feladatok, filmvetítés, táncbe-
mutató és táncház, kvíz vetélkedő és budapesti kirándulás is szerepelt
a programsorozatban. A sok móka és vidámság, az idősebb diákok
támogató és segítő hozzáállása, a táborban közreműködő pedagógu-
sok közvetlensége és szakmai munkája nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a leendő elsős diákok már az első naptól otthonosan érezzék
magukat iskolájukban. A különböző programelemek segítették az
iskolai szokások, szabályok megismerését, a kezdő évfolyamos diákok
beilleszkedését. A fejlesztő pedagógusok, a kollégiumi nevelőtanárok
és az idősebb tanulók csapatmunkája volt a tábor sikerének kulcsa. 
Bízunk benne, hogy a kilencven táborlakó emlékezetes útravalóval,
energikusan, felkészülten vág neki az új tanévnek. 

TAKÁCS BERNADETT

KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR

Felkészült „Csipetkék” az Övegesben

Mint az bizonyára már sokak előtt ismert, városunkban új iskola,
a Báró Wesselényi Miklós Általános Iskola és Szakgimnázium nyitot-
ta meg kapuit. Az intézménynek immár bevált szokása, hogy havon-
ta egy szombat délelőtt családi napot szervez. Ezen alkalmakkal bárki
ellátogathat hozzánk, megismerkedhet az ott dolgozókkal, a diákok-
kal, megtekintheti az épületet, felteheti kérdéseit. Nem volt ez más-
képp szeptember 23-án sem, amikor is első ízben az ősz jegyében
összeállított programsorozattal vártuk az iskolánk iránt érdeklődő-
ket. 
9 órakor egy rövid bemutatkozás után Szekeresné Varga Éva tanárnő
irányításával egy, az ősszel kapcsolatos kvízt töltöttek ki a spontán
szerveződött csapatok, ahol a legjobb eredményt elérők jutalomban
részesültek. A játék után Mészáros Vince vezetésével mézzel kapcsola-
tos dalokat énekeltünk, illetve tanultunk. Az ezt követő szünetben
a büfében frissülhettünk fel a kifejezetten egészséges harapnivalókból
álló kínálatnak köszönhetően, amelyben voltak többek között gyü-
mölcstálak, szendvicsek és házi készítésű szörpök is. Nem sokkal

később egy gondolatébresztő előadást hallhattunk Illés András felső-
örsi méhész jóvoltából. Az előadást követően – a gyerekek legna-
gyobb örömére – közelről szemügyre vehettünk egy-két méhkaptárt,
majd pedig egy nagy sikerű mézkóstoló részesei lehettünk. Akinek
ízlett a kínálat, vásárolhatott is belőle. Ezen programpontok a Menő
menza c. pályázat keretein belül valósultak meg, amelyet Csontó
Renáta kolléganő koordinált. Végül, de nem utolsó sorban Antal
Zsuzsa munkatársunk tartott szemléletes és interaktív előadást a szü-
lők számára az Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakí-
tása a köznevelési intézményekben c. pályázat keretében, mellyel az
otthontanuláshoz kívánt segítséget nyújtani. A programok ideje alatt
a gyerekeket mindvégig kézműves foglalkozás várta egy erre a célra
berendezett teremben.
A nagyszámú érdeklődő és a mosolygós tekintetek arra engedtek
következtetni, hogy jó úton járunk!

SEBESTYÉN–TÓTH ORSOLYA

Családi nap a BWM-ben

Fotó: Hódy Tibor
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Kellemes, napsütéses időben, szeptember 8-án rendeztük meg immár
ötödik alkalommal a Családi Napot és babakocsis túrát. A Bala -
tonfűzfői Polgárőr Egyesület, a Balaton fűz fői Horgász Egyesület, a Ba -

latonfűzfői VÁCISZ Egyesület és a FAK Természetbarát Szak osztálya
rendezésében. A rendezvény túrával indult két helyszínről. 1. Fűzfő -
gyár te lep, Turista Bázispont, 2. Fűzfőfürdő, Kö zösségi Ház, összesen
több mint hetven részt  vevővel. A túra a Horgásztanyán ért vé get, ahol
finom paprikás krumplival és játékokkal vártak minden résztvevőt.
A játékok között volt diótörő, labdajátékok, aranyhal horgászat, tram-
bulin és arcfestés. A játékokon résztvevő gyerekek finomságokat tudtak
összegyűjteni, a legügyesebbek pedig érmet kaptak. Ezzel a nappal egy
remekül sikerült családi program részesei lehettünk. Ezúton szeret-
nénk mindenkinek megköszönni a munkát, aki valamilyen formában
támogatta vagy segítette a rendezvényt.

HOFSTADTERNÉ JOHANIDESZ ANITA

BALATON CSILLAGVIZSGÁLÓ LEADER KULTÚRKÖZPONT

KULTURÁLIS MUNKATÁRSA

Balatonfűzfői Családi Nap

2018. szeptember 8-án reggel kilenckor a Turista Bázispontnál talál-
kozott a vidám, izgatott csapat: sok-sok gyermek, jó néhány babako-
csi kedves utasával, anyukák, apukák, nagymamák. Örömmel,
mosollyal az arcokon üdvözölték egymást az ismerősök és ismeretle-
nek, a gyerekek és a felnőttek a gyönyörű, békés, napsütötte reggelen. 
A köszöntő és a közös fotózás után Gyuricza Laci bácsi – s a köréje
sereglett, népes Irinyi Iskolás diák – vezetésével elindult a túra a Hor -
gásztanya felé.
Útközben Laci bácsi érdekességekre hívta fel a figyelmet, mindenki
érdeklődve figyelte. A kellemes túra alatt, a résztvevők vidáman
beszélgettek, nevetgéltek, történetekkel szórakoztatták egymást.
Szinte, alig vettük észre és máris a parti sétány elejéhez értünk, ahol
megtörtént a „nagy találkozás”. Szinte másodpercre pontosan érke-
zett meg a Közösségi Háztól induló másik vidám csoport, és a boldog
üdvözlések közepette máris egy sereggé egyesülve, együtt érkeztünk a
Horgásztanyára, ahol az árnyas fák alatt megindult a gyerekek kalan-
dos játéka, a felnőttek hangulatos beszélgetése. Számos horgászos,
diótörős, ügyességi feladatot kellett annak a gyerkőcnek jól teljesíte-
ni vagy éppen István bácsi (Pintér István) kvíz kérdéseire jól válaszol-
ni, aki nyerni szeretett volna szuper ajándékokat. Márpedig ezek a
gyerekek nagyon ügyesek voltak, sok-sok finomsággal gyarapodtak! 
Délre elkészült a kiváló, finom ebéd – helyben főzött paprikás
krumpli, uborkával, finom friss kenyérrel –, mely a szakács keze mun-

káját dicsérte. Ebéd után Kontics Ferencné Ancsa (a VÁCISZ elnöke)
megköszönte a részvételt, s szépen csillogó érmekkel azok munkáját,
akik az elmúlt öt évben sikeres rendezvénnyé emelték ezt a szép
Családi Napot. 
Köszönjük a szervezők munkáját, reméljük, jövőre újra találkozha-
tunk, s vidám, szép délelőttöt tölthetünk együtt a Balaton parton.

HORVÁTH IRÉN

Vidám, szép délelőtt – együtt!



2018. október 13. oldal

A Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szol -
gá lat Balatonfűzfői és Papkeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol -
gá lata  által szervezett és lebonyolított nyári  napközi Erzsébet  tá bor,
2018. július 2.–2018. július 6-ig terjedő időben sikeresen lezajlott.
A tábor „bázisaként” intézményünk épülete szolgált, ahol kulturált
körülmények között fogadhattuk a résztvevőket. Az intézmény fel-
újított, jól felszerelt, vizesblokkokkal, teakonyhával, kerti és beltéri
bútorokkal is jól ellátott, családias légkört nyújtó, árnyékos kerttel,
hűvös épületben működik Balatonfűzfő–Gyártelep településrészen.
A tábor résztvevői balatonfűzfői és papkeszi gyermekek voltak, össze-
sen 20-an. Közülük tízen alapellátásban részesülő gyermekek, akik-
nek különösen nagy élményt nyújtott a tábor ideje alatt kínált prog-
ramok mindegyike.  Szüleiknek pedig nagy segítség volt, hogy térítés-
mentesen, napi négyszeri étkezést biztosítva térhettek haza gyerme-
keik a nap végén, élményekkel, pozitív energiával teli.
Hétfőn a bemutatkozás és megismerkedés után kreatív foglalkozás
keretében a papírfonással ismerkedhettek meg. Délután a Mese jóté-
kony hatásáról hallhattak egy mesét Beck Andrea: Titoktündér c.
könyve alapján.  Kedden Matkovics István ismertette a kortárs mediá -
cióval, és az erőszakmentes kommunikációval kapcsolatos előadását.
Délután a Vackoló Állatvédelmi Egyesület tartott előadást a felelős
állattartással kapcsolatban, és 2 gazdira váró kutyus is elkísérte őket.
Szerdán buszos kirándulás keretében a Balatonalmádi Erzsébet tábor
résztvevőivel kiegészülve a balatonkenesei tájházba látogattak, dél-
után a papkeszi Sári tanya mindennapi életébe tekinthettek be.
Csütörtökön a hagyományőrzés keretében agyagozhattak a gyerekek
Bácsi Zitával. Zita néptáncot és hagyományos magyar játékokat taní-
tott meg nekik, kicsik és nagyok legnagyobb örömére. Délután
vászonképet készítettek, használva az ujjaikat a festéshez. Péntek dél-

előtt origami hajtogatás művészetébe avatta be a gyerekeket Kerti
Terézia. Délután a Csoda c. film megnézésével és feldolgozásával
zárult a heti tábor. A gyerekek beszámolói alapján jól érezték magu-
kat, örültek, hogy jobban megismerték kortársaikat, játszottak egy-
mással. Megpróbáltak csapatban játszani és gondolkodni, de elismer-
ték, hogy akadtak súrlódások, igyekeztek mindig megtalálni a közös
megoldást, amivel mindenki egyetértett. Számos pihentető és aktív
jelenlétet is kívánó, a táborozók meglévő tudását, ismereteit bővíteni
tudó, különleges, nem mindennapi események sorozatát élhették
meg a gyermekek és ez által kísérőik is.
Útravalóként a táborvezetők azt kérték tőlük, hogy próbálják meg a
héten elhangzottakat a mindennapjaikban is használni. A gyerekek
örültek a lehetőségnek, megköszönték, hogy itt lehettek, és azt kér-
ték, hogy jövőre is eljöhessenek! 

SZABÓ BEÁTA

CSALÁDSEGÍTŐ

Napközis tábor – Szünidöngölő Balatonfűzfőn 2018. július 2.– július 6. 

Ingyenes Ruhabörze
Helyszín: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u 1. Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat épülete
Időpont: 2018. október 13. szombat 9.00–12.00
Kínálatunkból: babaruhák, gyermekruhák, felnőtt-férfi-női ruhák
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A CSALÁDSEGÍTŐÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

A szeptember igen csapadékosan indult, de aztán a kellemes indián nyár-
nak köszönhetően több alkalom is volt, mikor a szabadban tudtuk a fog-
lalkozásainkat megtartani. Intézményünk parkjában álló almafa ebben
az esztendőben bő terméssel ajándékozott meg bennünket. A lakókkal
közösen szüreteltük le egy napsütéses délelőtt, két nappal később pedig
már finom fahéjas piskótában kóstolhatták meg a többiek névnapi
ünnepségünkön. Persze a süteményhez is kellettek a szorgos kezek, a
hámozásban, reszelésben, sütésben is segítségünkre voltak az időseink!
A harmadik negyedév névnaposait köszöntöttük pár hete. Sok ünne-
peltünk volt, hiszen olyan népszerű női neveknek esik a nyárra, illet-
ve ősz elejére a neve napja, mint a Magdolnák, Annák, Ilonák és
Máriák. Így nem csoda, hogy hamar megtelt rendezvényünkre az

éttermünk, és közösen hallgatták-nézték
az általuk kért zenei és prózai darabokat. 
Születésnapos lakókban sem szűkölköd-
tünk ebben a hónapban, 19 lakónkat ünne-
peltük meg. Ezt az alkalmat azzal igyekeztük
emlékezetesebbé tenni, hogy Varga József nótaénekest hívtuk el ven-
dégségbe, aki dallamos melódiákat hozott ajándékba az év for du -
lósainknak.
Furfangos szórejtvényekkel látogatott el hozzánk a balatonfűzfői Pintér
házaspár, akikkel a játszani kedvelő lakóink egy jó hangulatú dél  utánt
töltöttek együtt. Három csapatban mérték össze leleményességüket az
idősek, a megfejtés minden esetben egy keresztnév volt. A 30 feladvány

Visszatekintő
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alaposan megdolgoztatta a résztvevőket, ennek ellenére szép eredményt
értek el mindnyájan. A programot a Szüreti vidámság fantázianevű cso-
port nyerte meg. Mivel mi is úgy gondoljuk, hogy nem a győzelem szá-
mít, hanem a részvétel, így mindenkit jutalmaztunk, aki az eseményen
részt vett. Pintér Istvánnak és feleségének, Eszternek nagyon köszönjük
a remek délutánt!

Október elseje az Idősek Világnapja. Mi ebből az alkalomból egy
egész héten át kínálunk délelőtt és délután is változatos programokat
lakóinknak, így igen mozgalmas időszak előtt állunk!

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

FAK Természetbarát Szakosztály október havi túraterve

• Október 6. 41. Zoltay Ferenc emléktúra (49 fős busz)
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion, parkoló, 9.00 óra
Túravezető: Horváth István
• Október 13. Somlóvásárhely, Somló-hegy Ny-i oldal, Szent István ki -
látó (432 m), le a Szent Margit kápolnához.  Schmall-pince látogatás
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.15 óra Táv: 10 km
Túravezető: Risányi Mária
• Október 20. Balatonalmádi–Halacs–Cserehegyi-kilátó–Somlyó -
hegyi-kilátó–Alsóörs, vá.
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.50 óra Táv: 10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Október 27. Mencshely–Halomi-erdő–Kő-hegy–Becser-puszta–
Les-hegy–Balatonudvari 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 7.00 óra Táv: 14 km
Túravezető: Horváth István
• November 3. Veszprém, Volán pu.–Laczkó-forrás–Tekeres-
völgy–Gulyadomb–Veszprém
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Lipták Pál 

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
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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Idén a szokásos módon és időben augusztus 20-i hétvégén rendeztük
meg a 36. Szent István Kupát, ami egyúttal a Fa Magyar Szörf és SUP
Bajnokság 5. fordulója. A nemrég új lendületet kapott szervezést
immár harmadik alkalommal a Balatonfűzfői Vízisport Centrum
látta el. A verseny helyszínéül a Vízisport Centrum telephelye, a ször-
fös zagykazetta melletti terület szolgált. Persze azért „átlógtunk”
a szörfös területre is, mert ugye mégiscsak zöldebb náluk a fű, aminek
a használatát utólag is köszönjük a területet gondozó Szörfklubnak.
Az előrejelzések sajnálatos módon nem írtak sok szelet, de mi biza-
kodóan vártuk a kezdést. 
Szombaton SUP versennyel kezdtük a napot 9 órakor, aminek ked-
vezett a sima víz és a minimális szél. Két kategóriában, hosszú- (3000 m,
1000 m) és rövidtávon (200 m) mérték össze tudásukat a versenyezni
kívánók. A SUP díjátadó után megkezdődött a szörf verseny az U14
freestyle kategóriában, melyben a gyerekek versengtek egymással a
parthoz közeli pályán trükközve, amit a 3 tagú zsűri pontozott. Idén
második alkalommal rendeztünk freestyle versenyt, a tavalyi sikereken
felbuzdulva. A díjakat Balatonfűzfő Város polgármestere, Marton Béla
adta át a Magyar Bajnoki forduló megnyitójának keretein belül. A foly-
tatásban formulának kevéssé, de a többi osztálynak kedvezett az
időjárás, így két gyengeszeles futammal ugyan, de érvényessé tettük a
bajnoki fordulónkat. Az eseménydús nap végén a versenyzőket vacsora
várta a parton. 
A második napon a kezdődő kánikula miatt nem alakult ki elegendő

szél, így halasztással kezdtünk. A nap hátralevő részében több órányi
szélmérés után sem sikerült a limitet meghaladó szélerősséget mérni,
így a rendezőség kénytelen volt másnapra halasztani a futamokat.
A fárasztó várakozás után az este ismét az ételé lett a főszerep.
A menü palócleves volt.
Utolsó reggelen a kevés szél ismét a partra kényszerítette a mezőnyt,
ám több óra várakozás után gyenge, de frissülő szélben ismét két futa-
mot sikerült rendezni, így négy futam után hirdethettünk ered-
ményt.
Gratulálunk minden díjazottnak, különösen Pollacsek Kálmánnak,
aki egy évre elnyerte a Szent István vándordíjat. Valamint sok sikert
kívánunk a versenyzőknek a továbbiakban!
Partnereinknek ezúton is köszönjük a támogatást! 

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 kapcso-
latos élet létrehozása és fellendítése a sétány mellett a fűzfői
Zagykazettán, a szomszédos Szörfegyesülettel együttműködve.

WOLF ANDRÁS

BVC – RENDEZŐ

HTTP://SZENTISTVANVNAPOK.HU/

Szent István kupa 2018

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár hagyományosan
minden év szeptemberében megemlékezik Balatonfűzfő város egyik
legnevesebb szülöttjéről, Bozay Attila Kossuth-díjas zeneszerzőről. 

Bozay Attila 1939-ben született Balatonfűzfőn. Ez az évszám – min-
denfajta további információ nélkül is – sok mindent sugall. Nemcsak
azt, hogy kisgyermekként kellett átélnie a II. Világháború drámai ese-
ményeit, hanem azt is, hogy fiatalsága és művészi kibontakozása
éppen az 50-60-as évek nehéz történelmi időszakára esett. Ez az a
korszak, mely sok-sok ember életét nyomorította meg, sok-sok ember
karrierjét, szakmai kibontakozását fojtotta el. Bozay Attila azonban a
ritka, szerencsés kivételek közé tartozott. Korán megmutatkozó
különleges tehetségének köszönhetően itthon is hamar elismert tagja

Bozay Attilára emlékeztünk

Fotók: Nyírő Bence
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lett a művésztársadalomnak, s nem sokkal zeneakadémiai tanulmá-
nyainak elvégezése után elkezdődhetett nemzetközi sikersorozata is. 
Kísérletezett új formai struktúrákkal és technikákkal, kísérletezett új
hangsorokkal és hangrendszerekkel. Folyamatos hazai és külföldi sike-
reinek is köszönhető, hogy 1979-ben a Zeneakadémia zeneszerzés
tanszakának tanárává választották. Ettől kezdve – közel húsz éven át –
nemcsak szerzőként, hanem tanárként is maradandót alkothatott.
Évekig volt a Nemzeti Filharmónia igazgatója, aktívan tevékenyke-
dett a Magyar Zeneművészeti Társaságban, egy ideig pedig a fris-
sen alakult Magyar Zeneszerzők Egyesületének első elnöke volt.

1992-ben kiváló művésztársakkal, többek között Makovecz
Imrével, Páskándi Gézával, Gyurkovics Tiborral megalapították a
Magyar Művészeti Akadémiát.

A szeptember 14-i rendezvényen – amit a zeneszerző szülőházánál
tartottak, Balatonfűzfőn – közreműködött Sugár Miklós zeneszerző,
és zongorajátékával Prei Gábor, a Balatonfűzfői Fiatal Művészek
Klub jának tagja. A megemlékezést koszorúzás zárta.

BÓNA VERONIKA

Idén is a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színházter-
me adott otthont szeptember 28-án, a Nyugdíjasok „Életet az Évek-
nek” Veszprém Megyei Egyesülete által szervezett Népdalkörök,
Kóru sok II. Dalos találkozójának, melyen 11 éneklő csoport vett részt.
A rendezvényt Lajkó Frigyes, a balatonfűzfői Balaton Nyugdíjasklub
klubvezetője köszöntötte, majd átadta a szót Marton Béla polgármes-
ter úrnak. A találkozóra érkeztek fellépők Szentkirályszabadjáról,

Balatonalmádiból, Szentgálról, Ajkáról, valamint Balatonfüredről,
Pápáról, Magyarpolányból, Nemesvámosról és Alsóörsről. 
A közismert népdalok mellett felcsendültek katonadalok, könnyűze-
nei dallamok is, de a hangszeres kíséretekben sem volt hiány.
A találkozót vendéglátással egybekötött jó hangulatú beszélgetés zárta.

BÓNA VERONIKA

Dalos találkozó második alkalommal
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Csókos asszony – a színház folytatódik

Mi mással kezdődhetett volna új színházi elő-
adássorozatunk, mint egy vidám Zerko vitz–
Szilágyi operettel, ami remek hangulatot köl-
csönzött szeptember 24-én a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ színházlátogatói számá-
ra. A Pesti Művész Színház előadásával a
„Csókos asszony” című darab került színpadra. 

A második előadás sem várat sokáig magára,
hiszen október 29-én Scarnacci–Tarabusi:
Kaviár és lencse komédia kerül színpadra,
majd november 15-én Halász–Eise mann–
Békeffi: Egy csók és más semmi zenés vígjá-
tékával zárjuk színházi bérletünket.
Jegyek elővételben vásárolhatók a művelő-

dési központ irodájában 2000 Ft-os egy-
ségáron. További információ 88/451-056,
muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt!

BÓNA VERONIKA

Havivandál ismét
Szomorúan vettük tudomásul a Babakocsis
túra – nemcsak babakocsival, családi nap
túráján látott megdöbbentő képet, mely sze-
rint a tobruki vasúti, gyalogos és kerékpáros
átjáró rusztikus korlátját valaki vandál
módon megrongálta. 
A MÁV által épített szép korláton – ahol a
vízszintes és függőleges elemeket összeillesz-
tették – az ismeretlen VANDÁL mérhetet-

len dühét lehet látni, mely őrűlt erővel törte
szét az amúgy jól összeillesztett elemeket.
El sem tudom képzelni, vajon milyen lelkű
ember tesz ilyet! Olyan, akinek semmi sem
számít, csak rombolhasson! Ennél csak az a
szomorítóbb, hogy ezt kell nekünk látni és
elviselni, nekünk, akik építik, szépítik házuk
táját, portájukat, városukat. 

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?
1991. április 10-én jelent meg a Balaton fűz fői
Hírlap első száma. Alapítója a nagyközség
önkormányzata, felelős kiadója dr. Varjú
Lajos polgármester volt. Be kö szön tőjében így
írt: ,,Remélhetőleg nem is olyan sokára, min-
den fűzfői polgár, itt élő nyaraló és idelátoga-
tó életének, mindennapjainak részévé válik.”
Ez mára teljes mértékben megvalósult.
A nagy létszámú szerkesztőbizottság Flink
Kornél, majd később Stricz János vezetésével
hónapról hónapra tájékoztatta a balatonfűz-
főieket a nagyközség, majd a város életéről.
Önkormányzati hírek, kultúra, sport, hely-
történet, rendőrségi hírek, pályázatok, az
iskolai élet, olvasói levelek, mind mind igen
széles kínálatot nyújtottak az olvasóknak. 
2006-tól Gerendás Lajos volt a lap főszerkesz-
tője, újdonság volt a Tavaszi és Téli külön-
szám, (négy kiadás – anyagi fedezet miatt
megszűnt), illetve a Honismereti Füzetek évi

két kiadása, amely Balatonfűzfő és az ősi
Máma kialakulását volt hivatott bemutatni.
Az újságra elmondható a folytonosság és
a kiegyensúlyozottság, az elmúlt huszonhét
év alatt mindössze négy főszerkesztője és
szer kesztőbizottsága volt a lapnak.
Az utolsó változást, a 2010-es őszi választá-
sok hozták az újság életében. A képviselő-tes-
tület pályázatot írt ki a főszerkesztői posztra,
melyet Béres Istvánné nyert meg. Kis létszá-
mú szerkesztőség alakult, amely nagy lelkese-
déssel látott munkához. A felelős kiadó,
Marton Béla polgármester támogatta a lap
arculatának megújítását, új címlap kialakítá-
sát. Pillantsunk be az elmúlt nyolc év törté-
néseibe!

Tudta-e, hogy
– szerkesztőtársaimmal megalapítottuk ,,A vá -
ros fotósa – a fotós városa”© díjat 2011-ben,

melyet minden évben a Magyar Kultúra napi
ünnepségen adunk át?
– évente, szponzorok segítségével kiadjuk
a város falinaptárát?
– 2012-ben hirdettünk meg a „Fűzfő himnu-
szok és indulók” pályázatot, melynek nyerte-
se (a városlakók szavazása alapján) Gerendás
Lajos: Himnusz Fűzfőnek című alkotása?
– különféle pályázatokat írunk ki a városla-
kóknak évről évre, hogy jobban bevonjuk őket
a város kulturális életébe, és a témakörök kap-
csán jobban megismerjék és kötődjenek a mi
szép és hangulatos kisvárosunkhoz (2013. –
„A hely, ahol élünk: Balatonfűzfő” ©, 2014. –
„A legendák velünk élnek” ©, 2015. – Fűzfő +
Balaton = Balatonfűzfő©, – 2017. „A mi
városunk©”,  2018. – „BALATONFŰZFŐN
töltöm a szabadidőmet©)?
– „Városunk fényei©” pályázattal leptük meg
2015-ben a fűzfői polgárokat, hogy ünnepi
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Az első pont…
Rövid nyári szünet után újra indult a „Mi
nők” filmklub.
Az eddigiektől eltérően nem pénteken, ha -
nem szeptember 26-án, szerdán délután
17 órára vártuk az érdeklődőket Balaton -
fűzfőn a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtárban.
A szezont a filmipar legnagyobbjának,
Steven Spielberg „A Pentagon titkai” című
filmjével nyitottuk.
A filmkritikusok által erősen bírált filmet két
Oscar-díjra jelölték, a legjobb film és a leg-
jobb női főszereplő (Meryl Streep) díjára.
Bár Oscart végül nem kapott, ne legyünk
annyira kritikusak Spielberggel, mert alkotá-
sa most is komoly nyomot hagy a nézőben.
A kritikát főként azért kapta, mert úgy tűn-
het, a cselekményt a rendező nem tudta elég-
gé felpörgetni. A Spielbergtől megszokott
feszültség valóban nincs annyira jelen és
stresszben sem tartja a nézőt. Ez tényleg
gond? Abban az esetben, ha az alkotásra
nem, mint Hollywood-i kasszasikerre gon -

do lunk, hanem politikai kritikára, úgy máris
más a helyzet. Talán nem véletlen a feszültség
hiánya, talán a rendezőnek pont az volt a
célja, hogy a kissé lassabb tempóval a film
valódi mondanivalójára terelje a néző értel-
mét és figyelmét. Mi is lenne ez?
Az 1971-ben játszódó események a vietnámi
háború 6 hosszú éve húzódó kilátástalansá-
gára mutatnak rá. Az amerikai kormány
igyekszik eltitkolni polgárai elől, hogy a
háború miatt évek óta értelmetlenül halnak
meg az amerikai katonák. A veszteség min-
den értelemben hatalmas. A Pentagon által
készített elemzések mindezt alá is támaszt-
ják, azonban a kormány kommunikációjá-
ban amerikai sikereket közöl. 
A hippik, mint a háború ellen tüntetők, az
állami intézményekbe beépülve szivárogtat-
ják ki a tényeket. Elsőként a New York Times
közöl részleteket, akit Nixon elnök a rendel-
kezésére álló eszközökkel igyekszik elnémí-
tani. Az akkor még „kis” újságnak számító
The Washington Post szintén hozzájut a tit-

kos dokumentumokhoz. A film tetőpontja
és fő mondanivalója az, hogy egy demokráci-
át hirdető országban, mennyiben képes a saj -
tó saját szólásszabadságáért megküzdeni.
Amerikától függetlenül a demokrácia egyik
alappillére a szólás szabadsága. A sajtó a né -
pet kell, hogy képviselje, nem pedig a min-
denkori hatalmat. „Kívánjuk a sajtó szabad-
ságát, a cenzúra eltörlését!” Ez az első pont, a
film legfontosabb üzenete és egyben tanulsá-
ga is, a múlt és a jelen.
A délután nagyon jó hangulatban telt.
A „Mi Nők” állandó és új tagokkal is büsz-
kélkedhet. Aki szeretne csatlakozni, szeretet-
tel várjuk.
Következő ülésünk 2018. október 24-én, szer-
dán 17 órakor lesz.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Forrás: https://www.filmtekercs.hu/kritikak/kivan-
juk-sajto-szabadsagat-censura-eltorleset-pentagon-
titkai

Csillogó karosszéria, motorzaj, kipufogófüst

Évadzáró közgyűlését tartotta tagjainak 2018. szeptember 25-én a Bala ton -
fűzfői Kreitli Ferenc Veterán Autós és Motoros Egyesület. 
Fejes Károly, az egyesület elnöke terjesztette elő a fő napirendi pontot, a VIII.
Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó értékelését. A beszámoló során meg-
tudtuk, hogy rendkívül jó visszhangja volt a rendezvénynek, nagyon sok láto-
gató dicsérte meg szóban és írásban a profi szervezést. A sokféle, színes kísérő-
program számos érdeklődőt vonzott a szép nyári napon, a 186 csillogó karos-
széria, a dübörgő motorzaj, s a várva várt kipufogófüst közé. A rendezvény
évről évre egyre sikeresebb, egyre több érdeklődőt vonz, s egyre több veterán
járműtulajdonos állítja ki szépen felújított és karbantartott, féltve őrzött két-
három és négykerekű veterán járműcsodáját. Dicséret és köszönet illeti az egye-
sület tagjainak, pártolóinak, segítőinek lelkes munkáját, a szponzoroknak
a kitartó mecénási támogatását, hogy ilyen csodálatos, élményteli nappal
örvendezteti meg a járműtalálkozó résztvevőit, öregbítve Balatonfűzfő város jó
hírnevét. 
Jövőre újra találkozunk, immár 9. alkalommal, augusztus első vasárnapján!

HORVÁTH IRÉN

díszbe öltöztethessék otthonaikat a legszebb
családi ünnepre, karácsonyra?
– 2015-ben fő média támogatói voltunk a
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország
legszebb konyhakertjei országos program
fűzfői versenyének, amit azóta is folyamato-
san ápolunk?

– 2016-ban tettük ki először a város legláto-
gatottabb helyeire a „FŰZODÚ© -kat?

Végezetül álljon itt kis csapatunk név sze-
rint: Horváth Irén és Németh–Demeter
Zsuzsanna szerkesztők, Fujszné Kőnig
Zsuzsa fotók, külsős munkatársaink:

Sebestyén–Tóth Orsolya és Zachar István,
valamint a főszerkesztő Béres Istvánné.
Köszönjük a sok cikket, a lelkes támogatást
munkánkban, miszerint Fűzfőről szólunk
Fűzfőieknek!

HORVÁTH IRÉN
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Tavaly a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület úgy döntött, hogy
az őszi szünetben több turistát csal Fűzfőre.
Ekkor merült fel a Borzongás hét ötlete, ahol a Horror házunkat ked-
vezményes áron hirdettük meg. Majd tovább gondoltuk az ötletün-
ket és megálmodtuk a Borzongás túrát, ami a szabaduló szobáink
mintájára feladatokból és különlegesen feldíszített helyszínekből állt.
A helyi civilek az elképzelésünk mellé álltak és a közös munkák ered-
ményeképpen egy  nagyon sikeres rendezvény vált valóra. Szárnyaltak
a fantáziák és a humor. Így készült boszorkány, ami repülés közben
fennakadt a villanyoszlopon, világító szemek néztek ki a bokrokból és
számos vidám, rémséges dísz került ki az útvonalra.
Ennek az összefogásnak meg is lett a gyümölcse, hiszen rengeteg
beöltözött vendég jelent meg, akik elismerték a rendezvényt.

Úgy döntöttünk, hogy ezzel a rendezvényünkkel is hagyományt
teremtünk, hiszen ilyen nincs több az országban, és a Borzongás
Fesztivált ezen túl minden évben megtartjuk.
Az idei programok a következők lesznek.
Tökfaragó verseny: 
Időpont: 2018. okt. 26. (péntek) 17 óra. Helyszín: Közösségi Ház
Várjuk a kész, faragott tököket, de a helyszínen is lehet faragni. Ebben
az esetben kérünk faragó eszközöket!  Tököt korlátolt mennyiségben
biztosítunk a helyszínen. Értékes nyeremények lesznek!

BORZONGÁS TÚRA
Időpont: 2018. okt. 27.  (szombat)
Kiinduló pont: Balaton Secreto Szabaduló szobák és Horror ház
Érkezési pont: Közösségi Ház
Programok: 
17 órától kedvezményes Horror ház tárlatvezetés (akik előre bejelent-
keznek, soron kívül jutnak be) 
18–19 óráig Gyülekező a felvonuláshoz (közben izgalmas programok)
19 órakor Borzongás túra a Lepkeszörnyek és a Langaléta Gara bon -
ciások vezetésével

A borzasztó úton lesznek fellépők, tűzzsonglőrök, tűzjáték, előadók,
repkedő boszorkányok, zenészek és sok-sok izgalom. Idén is várjuk
Drakula rokonságát, szellemeket, boszorkányokat és a sok-sok beöl-
tözött vidám sereget.

A regisztrálók között bájitalt fogunk osztogatni, és a végén egy bor-
zongós diszkóval zárunk a Közösségi háznál DJ Retro-Z-vel.
Banyák, Szörnyek fel!!! Várunk benneteket!
A rendezvény ingyenes.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Civil Alapjának támogatásával,
a Balatonfűzfőért Alapítvány közreműködésével

A Borzongás Fesztivált szeretnénk az idén még színvonalasabbá, még
látványosabbá tenni.
Több fellépővel folynak tárgyalások, hogy színesebbé és érdekesebbé
varázsoljuk a programokat. Készülnek a félelmetes dekorációk is,
amelyek kiadással járnak. Szívesen fogadnánk a segítségeteket, mind
természetben, mind anyagiakban. Akik hozzájárulnának egy nagy-
szabású rendezvény létrehozásához, azok a következő számlaszámra
tehetik meg a pénzbeli felajánlásokat.

Számlaszám: 73900102-11077255-00000000 
a közleményben tüntessétek fel, hogy TÁMOGATÁS

Természetbeni támogatás esetén várjuk: tök, faragott tök, csíkos zokni,
harisnya, rossz esernyők, borzasztó sütik és ételek, nyeremény felajánlá-
sok.

SZANYI SZILVIA ELNÖK

BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET

TEL: 06-20/341-5504
EMAIL: INFO@BALATONFUZFOINFO.HU

Borzongás Fesztivál Balatonfűzfőn

A nyár lezárásaként XX. alkalommal rendezte meg a Csebszalto
nyug díjasklub a szüreti felvonulást és bált Tobruk utcáin és az óvoda
udvarán.

Az előkészületek alatt már mutatta az időjárás a kellemetlen arcát.
Ennek ellenére a klub tagjai vidáman, nagy lelkesedéssel végezték az
előkészületeket. Feldíszítették a helyszínt, főzték a babgulyást és
sütöt ték a süteményeket.
Délután 3 órára, a felvonulás kezdetére az időjárás egy kicsit megem-
berelte magát, kisütött a napocska. A kisbíró dobszava hívta a város-
rész lakóit és az érdeklődő vendégeket, akiket az asszonyok és a gyer-
mekek pogácsával, a férfiak borral kínáltak. A kocsikról szólt a vidám

Szüreti bál Tobrukban
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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

énekszó. Az óvoda udvarán folytatódott a rendezvény. A sok vendég
között egyre több az erre az eseményre visszatérők száma.
A köszöntő után a helyi óvodások kis tánccsoportja, a Cholnoky nyug-
díjasklub ének és tánccsoportja, Varga József dalénekes és a Balaton
Dalkör adott rövid műsort.
A bor és kenyér szentelése alatt újra megérkezett az igen csak nem
várt égi áldás. A fák, esernyők és sátrak védelmében fogyasztottuk el
a finom vacsorát. Az egyre erősödő esőben a bátrabbak megpróbál-
koztak a tánccal is, de győzött a kellemetlen időjárás.
Köszönjük nagylelkű támogatóinknak az esemény megrendezéséhez
nyújtott önzetlen segítségüket.

Balatonfűzfő város önkormányzata, Fűzfői Vagyonkezelő Kft.,
Balatonfűzfőért Alapítvány, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, Rustic 96 Kft., BalatoniBob Szabadidőpark, Vörösberényi
Lovasklub, Tradeorg Nyomda, Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület, Orosz Katalin, Szanyi Szilvia, Jenei Sándor, Farkas
Márton, Pravitz Tamás, Lajkó Frigyes vállalkozók, Darics Ágnes.

Remélem, a jövő évben jó időben tudjuk megrendezni a következő
felvonulásunkat, melyre ez úton is meghívunk minden érdeklődőt.

NÉMETH GÁBORNÉ
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A Földközi-tenger vidékén őshonos fügefáról már a Bibliában is ol -
vas  hattunk. Dél-Európában hatalmas ültetvényeken termesztik,
a me leg éghajlatot kedvelő növény azonban hazánkban jóval ritkáb-
ban fordul elő, és sokan nem is sejtik, hogy a kertjükben található
bokor révén milyen kincs birtokában vannak. Termését nyár végén,
kora ősszel szüretelhetjük, amint kissé lilás-barnás árnyalatúvá válnak
a gyümölcsök. Az éretlen füge íze kissé ízetlen, ám ha teljesen
megérik, mézédessé válik.
Fogyaszthatjuk nyersen, salátákhoz szeletelve – illik a sonkához,
sajtok hoz –, de aszalva, vagy akár lekvárként elkészítve is ehetjük.
Tehetjük kelt tésztákba vagy süteményekbe töltelékként. Fontos
azonban kiemelni, hogy leszedés után minél hamarabb fel kell
használni, ugyanis pár nap alatt képes megromlani.

A füge legismertebb tulajdonágai közé tartozik az emésztőrend-
szerre gyakorolt pozitív hatása. Tele van rostokkal és magvakkal,

amelyek serkentik a bélműködést. Ráadásul 2–3 érett füge már
telítettséget okoz, így egészséges délutáni nasiként is kiváló. Segíti az
anyagcsere működését, a benne lévő B-vitamin a táplálék felszívó -
dásában játszik szerepet és remek méregtelenítő.
Másik fontos jellemzője a magas káliumtartalma, amely a vér tisztu -
lásában segít, javítja a szívműködést, csökkenti a magas vér -
nyomást és a gyulladásokat, valamint jót tesz a májnak és epének.
A benne lévő magnézium javítja az idegrendszer működését, továbbá
szerepet játszik a szénhidrát és fehérje lebontásában.
Cinktartalma a férfiaknak nyújthat segítséget: javítja a prosztata
és az ivarmirigyek működését. Található még benne többek között
kalcium, vas, foszfor és E-vitamin, emellett fontos megemlíteni, hogy
a fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják, ugyanis kalóriatartalma igen
alacsony. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – füge

Hozzávalók 4 adaghoz:
8 db füge, 2 gerezd fokhagyma, 4 ek méz, 2 citromból nyert

citromlé, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 4 ek olívaolaj,
8 közepes db libacomb, só ízlés szerint, bors ízlés szerint,

majoranna ízlés szerint, 2 dl tej, 2 dl vörösbor

Elkészítés:
A hűtött libacombokat sózzuk, borsozzuk, majorannázzuk

és tepsibe rakosgatjuk. Tejjel leöntjük. Alufóliával letakarjuk
és 200 fokon előmelegített sütőbe tesszük. Körülbelül

30 percig sütjük 200 fokon, majd megforgatjuk a combokat,
meglocsoljuk vörösborral és a hőmérsékletet levesszük

180 fokra. Alufólia alatt még 30 percig sütjük. Közben
a szaftjával locsolgatjuk. Majd levesszük az alufóliát,

visszaforgatjuk és 200 fokon, körülbelül 15 perc alatt,
készre sütjük. A sütés pontos ideje a sütőtől függ!

A megmosott, érett fügéket szeletekre karikázzuk. Egy kis tálba
kicsavarjuk a citromok levét és hozzáadjuk a mézet és a reszelt

fokhagymát, sózzuk, borsozzuk. Összekeverjük.
Serpenyőben olívaolajat hevítünk és hozzáöntjük a citromos

mézes lét. Kicsit forraljuk, hogy a méz elolvadjon.
Belerakosgatjuk a fügeszeleteket. A serpenyőt csak enyhén
rázogatva körülbelül 2 perc alatt összeforraljuk, és kész is.

A szószt a sült libacombokra öntjük. Jó étvágyat!

https://www.nosalty.hu (Smaragd konyha receptje)
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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 októberi kép kérdése: Hol található?

A 2018. szeptemberi képrejtvény helyes megfejtése: Fűzfőfürdő, Balaton krt. 201.,
Torony Panzió
Meglepetés csomagot nyert: Ádámné Ivanics Nikoletta olvasónk.

SZERKESZTŐSÉG
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Balatonfűzfőn töltöm a szabadidőmet

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!




