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

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

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,
Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont
Érkezés: Horgásztanya

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

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.

Szeptember 14–15. 10–16 óra Kulturális
Örökség Napjai (KÖN)
Örökségünk Európában
– 9. fűzfőfürdői rendezvénysorozata a
FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Klebelsberg iskola 

Szeptember 19. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 20. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 24. 15.30 óra Kártya Klub

Szeptember 24. 16 óra Fűzfőgyártelepi
nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: NIKE Étterem különterme

Szeptember 24. 18 óra Új színházi bérlet
2018. ősz – tél, I. előadás
– Zerkovitz Béla–Szilágyi László: A csókos
asszony – operett a Fogi Színház előadásában
Jegyek, bérletek szeptember 3-tól vásárolha-
tók a Művelődési Központ irodájában
(Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep, Bugyogó for -
rás u. 12.)
További információ: 88/451-056

Szeptember 26. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 26. 17 óra Mi, nők
– klubfoglalkozás, filmvetítéssel egybekötött
baráti beszélgetés

Szeptember 28. 14 óra Dalos találkozó
– az ,,Életet az éveknek!” megyei szervezete
rendezvénye
– a Balaton és a Csebszalto nyugdíjasklub ok
szervezésében

Szeptember 28–29. Orgona mesterkurzus
– a ,,Fiatal Zenészek a Gyártelepi Harmó -
niumért” főszervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, református templom

Szeptember 29. 18 óra orgona mesterkurzus
záró hangversenye
Helyszín: Fűzfőfürdő, református templom

Szeptember 29. 16 óra Balaton nyugdíjas-
klub
– 45 éves a Balaton nyugdíjasklub
– Szüreti vigadalom
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Októberi előzetes

Október 1–7. Országos könyvtári napok
• Október 1. 16 óra Generációk alkotómun-
kában
– Pintér István: Családfa felépítése, készítése
– Balatonfűzfőn töltöm a szabadidőmet
pályázat díjkiosztója – Balatonfűzfői Hírlap
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
– Városi Könyvtár

• Október 2. 17 óra A család szerepe
– Sajtos Ildikó előadása
– Balatonfűzfő legszebb konyhakertjei díjki-
osztó – Városvédő és Fürdő Egyesület
– Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei díjki-
osztó – Városvédő és Fürdő Egyesület
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
– Városi Könyvtár 
• Október 3. 10 óra Interaktív gyermekműsor
– a Mézengúzok együttes előadása
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
– színházterem 
• Október 4. 17 óra Játszóház
– Varga Judit vezetésével
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
– Városi Könyvtár 

Október 1. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 1. 18 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis-
épület

Október 2. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 2. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 3. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 5. 15 óra Aradi vértanúk emléknapja
– megemlékezés és koszorúzás
Helyszín: Tobruk, harangláb

Október 5. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 8. 15.30 óra Kártya Klub
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Mozgalmas és rendkívül meleg volt az idei
augusztus.  A hónap latin eredetű név (men-
sis Augustus), annyit tesz, mint ,,Augustus -
ról elnevezett hónap”. A magyar elnevezései
sok félék, vagyis a Nyárutó hó, a Szűz hava
vagy a Kisasszony hava közül az utolsó elég
rejtélyes, bár minden bizonnyal Szűz Máriá -
ra utal. Augusztus hónap a paraszti rendben
a gabona cséplésének a hónapja. Minden
parasztember, kihasználva a jó időt, a forró
augusztusi napokat, sietett gabonáját Szent
István király napjáig a magtárba takarítani.

Fogadta a város a nagycétényi alapiskola vég-
zős diákjait, a nagycétényi és a lengyel Smigiel
település küldöttségét a Gombóc fesztiválon,
az Irinyi Iskola partner iskoláját Csaholcról,
rengeteg program, esemény színe sítette a nya-
rat. Kiemelkedett közülük a hagyományos
Gombócfesztivál, ami az új vezetés bemutat-
kozása is volt. Dr. Varjú Lajos alapító, első
VEGASZ elnök leköszönt, és Molnár Eszter
került az egyesület élére. Jól vizsgázott a szer-
vező csapat. Sikeres rendezvény volt.
Különlegessége a volt, hogy a gasztronómiai
értékét immáron több nemzet hagyományos
ízei színesítették. Soha nem tapasztalt érdek-
lődés övezte a nyolcadik alkalommal megren-
dezett veterán autós motoros találkozót. A
Balatonfűzfői ,,Kreitli Ferenc” Veterán Autós
Motoros Egyesület rendezvényén 180 jármű
volt jelen, motoros túra és felvonulás is szere-
pelt a színes programok között. 

Átadásra került a rekortán borítást kapott
bitumenes pálya a városi stadionban. A meg-
nyitó focimeccsen a város önkormányzatának
csapata Alsóörs hasonló csapatát fogadta.
Illedelmes vendéglátókként egy gólos győzel-
met arattak a vendégek. A megújult pályavi-
lágítás mellett több korosztályos kosárlabda
kupa zajlott éjszakába nyúlóan az új pályán.
A Balatonfűzfőért Alapítvány családi sport-
napot rendezett az új pályán, az ő szervezé-
sükben zajlott az éjszakai körtúra, vitorlás és
szörfversenyek, horgász és főzőversenyek, tar-
talmas programok a Csillag vizs gálóban,

a templomromnál zenés esték, ünnepségek.

Folyamatban van a városháza felújítása.
Nyílászárók cseréje, külső szigetelés, tetőfel-
újítás folyik, még legalább egy hónapig.
Kérem a lakosok szíves megértését, türelmét.

Nyár végeztével a figyelem az iskola felé fordul.
Az általános iskola új vezetéssel kezdi a követ-
kező évet. Dudás Zsolt igazgató úr bemutatko-
zó látogatásán elmondta, hogy az iskola felújí-
tás lesz a következő időszak nagy kihívása a
számos egyéb teendő mellett. Az állam által
korábban biztosított 485 milliós fejlesztés
hamarosan elkezdődik. Az örömben azért
ürüm is került. Kiderült, hogy a fejlesztés nem
számolt az önkormányzat üzemeltetésében
lévő intézményben a konya felújításával, de
még annak a résznek a külső felújításával sem,
beleértve a nyílászárók cseréjét. Ennek finan-
szírozását az iskolaműködtető az önkormány-
zattól várja el. Ennek jelenleg sem a költségét,
sem annak forrását nem ismerjük. Tárgyalni
fogunk a tankerülettel ezek kitisztázására.

Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy
ettől a tanévtől egy alapítványi iskola kezdi
meg a működését Fűzfőgyártelepen. Neve:
Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános
Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola. Működésükhöz a hatóságoktól minden
engedélyt beszereztek. Egy régi, leromlott álla-
gú épületet felújítottak, további fejlesztési
elképzeléseikhez területet vásároltak, közeli
terveik között egy tornacsarnok építése is sze-
repel. Örülök, hogy megérhettem azt, hogy
városvezetőként iskolaalapításról, és nem isko-
labezárásról tájékoztathatok. 

Nem nyitott ki a fűzfőfürdői ABC a Béke
téren. A tulajdonos arról tájékoztatott, hogy
nem kapott személyzetet, aki dolgozott
volna a boltban. Sajnos több üzletében is ez
volt a gondja. Munkaerőhiány miatt nem
tudott kinyitni, pedig szándékában állt. Ezt
sajnálja nagyon, de  dolgozók nélkül nem
tud működni. Közreműködésemmel egy

bérleti konstrukciót vizsgálnak a jövőre
nézve egy vállalkozóval. Amint megoldás
születik, azt tapasztalni fogja a lakosság.
A tobruki ABC tulajdonosa kérdésemre
elmondta, hogy az ingatlanja fejlesztésére
pályázatot nyújtott be a Kisfaludy Turisztikai
Fejlesztési Program keretében. A volt kereske-
delmi egységet kerékpáros pihenő ponttá ala-
kítaná át szálláshelyekkel, wellness résszel
kiegészítve, benne egy kisebb bolttal. A pályá-
zat elbírálásáig csak a minimális karbantartást
végzi el az épületen, mert nyertes pályázat ese-
tén úgyis minden átépítésre kerül majd.
A beruházás tervezett költsége eléri majd a
százötvenmillió Forintot.  Tájékoztatása sze-
rint már a pályázata két körön túljutott, dön-
tésre vár, amit szeptemberre ígértek neki.

Itt is felhívom a fával, szénnel fűtők figyel-
mét arra, hogy a lapban és a honlapon meg-
jelent felhívásban szerepelt nyomtatványt
juttassák el a hivatalba. Ezen jelezhetik igé-
nyüket a fűtésdíjuk csökkentésére. Ezeket a
nyomtatványokat eljuttatom a nyugdíjasklu-
bok vezetőihez, civil szervezetek vezetőihez,
a családsegítőhöz, hogy mindenki kitölthes-
se időben. De ezek a nyomtatványok besze-
rezhetők nálam is, valamint a szociális ügy-
intézőnél is. A kitöltéséhez is mindenben
segítünk, amennyiben probléma merülne fel.

Egy nyarat búcsúztató idézettel zárom az írást.
,,Az élet gyönyörű (…). Nézd csak meg egyszer a
napfelkeltét a rét illatozó virágai között pihenve,
vagy csodáld meg a nyárvégi csillaghullást!
Olvass el néhány igazán izgalmas könyvet, és
merülj el a gyermekek önfeledt mosolyában. Ússz
egy jót egy tiszta vizű hegyi tóban, és fuss az őszi
ruhába öltözött, színes levelű fák között! Lásd
meg az emberekben a jót, és a te létezésed is jobbá
válik!” (A. O. Esther)

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2018.
szeptember 20. 17 óra, Fűzfőfürdő, Közösségi
Ház.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A kilencvenhatodik hónap a városházán

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

Október 12. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– irodalmárok bemutatkozása

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

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 2 újszülöttjét, név szerint Nagy Lilit, Szijjártó Rebekát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 2 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

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

Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötelező összevezetéses védőol-
tást 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

Szeretettel köszöntjük első osztályosainkat,
akik szeptemberben megkezdték tanul má -
nyai kat a 2018/2019-es tanévben, a Balaton -
fűz fői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában. 

Osztályfőnök: Karkerné Mari Bernadett

Czibor Bálint, Csifcsák Noel Béla, Faragó
Emma, Hernádi Zselyke, Hofstädter Noel,
Horváth Vivien, Kerekes Lea, Kogulpauer
Hanna, Koksa Virág, Lenner Noel Dominik,

Menyhárt Hanna, Perényi Liza, Szabó-Gróf
Flóra, Ticz Dominik, Török Bence, Váczi
Bianka.

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat intézmé-
nyünkben és találják meg sikeres helyüket tár-
saik és tanítóik között, kedves szüleik legna-
gyobb örömére. Örülünk, hogy együtt lehe-
tünk veletek! Sok sikert! Sok-sok örömet!

DUDÁS ZSOLT

IGAZGATÓ

Kellemes, mosolygós, sikeres tanévet kívánunk!

,,Abból élünk, amit kapunk, de az éltet min-
ket, amit adunk” (Winston Churchill)

2018. augusztus 16. óta új igazgatója van a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolának, Dudás Zsolt.
Óriási izgalom előzte meg az igazgatóválasz-

tást, hiszen egy település jövőjét erős mérték-
ben befolyásolja az általános iskola működése,
tanulóinak felkészültsége, lakóhelyük ismere-
te, elképzelt jövőképük, így városunk életét is. 
Sokak számára nem ismeretlen az igazgató
úr, mégis azt gondoljuk, jó lenne egy kicsit
közelebbről megismerni.

Dudás Zsolt 1965-ben született, balatonal-
mádi lakos, nős, két sikeres felnőtt gyermek
édesapja. Laura lánya építőmérnök, szakfor-
dító, Tamás fia a Budapesti Corvinus Egye -
tem Gazdálkodástudományi kar, Nem zet -
közi gazdálkodás szakos végzős hallgatója.
Zsolt 1988-ban szerezte biológia-technika

Dudás Zsolt bemutatkozása
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szakos, általános iskolai tanári diplomáját a
Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán, Egerben.
Egész életében fontos szerepet játszott a
sport, teniszezőként magyar ifjúsági váloga-
tott, többszörös megye illetve vidékbajnok,
számos tornagyőzelem tulajdonosa. Pálya -
kezdőként a kisbéri Általános Iskolában taní-
tott, majd szaktanárként dolgozott a Vörös -
berényi Általános Iskolában, a Szent István
Király Általános Iskolában Szentkirály -
szabadján, illetve kollégiumi nevelőtanár-
ként a Magyar–Angol Tannyelvű Gim ná -
zium és Kollégiumban, Balaton almá diban. 
Szakmai tapasztalatot szerzett kereskedelmi
igazgatóként a Sang Yong – Fiat márkaképvi-
selet Balatonfüreden, ügyvezetőként építette
ki és működtette a Colombus Cégcsoportot
Balatonalmádiban, de területi vezetője volt a
Pharma Nord Magyarországnak is. 
Trénerként is folyamatosan tevékenykedett
országszerte, egyedi metodikájával, gyakor-
latorientált vezetési, kommunikációs trénin-
gek tartásával, előtérben a személyiségfejlesz-
téssel, önismeret és a csoportdinamikai isme-
retekkel, pozitív gondolkodással, viselkedés-
és tanuláselméleti modellekkel. 
A munka mellett folyamatosan képezte
magát, 1988-ban tenisz sportedzői szakképe-
sítést szerzett a Testnevelési Főiskolán
Budapesten, majd 1997-ben felsőfokú keres-

kedelmi menedzseri, 1999-ben oktatás-
infor matikus végzettséget a Veszprémi
Egyetem Továbbképző Központjában. 

2006-ban Közoktatási vezető és pedagógus
szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság -
tudományi és Társadalomtudományi Karán. 
Számos díjjal ismerték el lelkiismeretes mun-
káját: Veszprém Megye Diáksportjáért Díj
Arany Fokozat (1999.), Magyar Közok -
tatásért  Eötvös Emlékérem, Állami Ki tün -
tetés (2003.), Balatonalmádi Város
Sportjáért Díj (2004.), Országos Pedagógus
Teniszverseny 15 éven át történő szervezésé-

ért Pedagógus Szakszervezeti Emléklap
(2014.), Veszprém Megye Önkéntese 2016.

„Ha a tetteid arra sarkalnak másokat, hogy
nagyobbakat álmodjanak, többet tanuljanak,
többet tegyenek, és többé váljanak, vezető
vagy.” ( John Quincy Adams)

Az Irinyi Iskola igazgatójaként nagyon fon-
tosnak tartja az élményalapú tanítást, a biztos
alapképzést, az igaz emberré nevelést, hogy
minden diák pályaválasztásával boldog és
sikeres élet birtokosa legyen, szívében az
Irinyi Iskola felejthetetlen, pozitív emlékeivel. 
Teszi ezt olyan vezetőként, aki tanártársaival
kreatív csapatban dolgozik, mert csak a ma -
gasan kvalifikált, jól összedolgozni tudó
team képes a feladatokat a jövőben úgy elvé-
gezni, hogy az iskola magas színvonalon
tudjon megfelelni a partneri elvárásoknak,
igényeknek. Folytatja a hagyományokat,
a sport- és művészeti iskola működtetését,
magasabb tanulói létszámot és menedzseri
szemléletet kitűzve.
Nyitott Balatonfűzfő város igényeire, tuda-
tosan összehangolva és együtt dolgozva a
város civil szervezeteivel.
Munkájához sok sikert, kitartást kívánunk!

HORVÁTH IRÉN

Vágfalvi Ottónét (született Szabó Ilona) ott-
honában köszöntötte Marton Béla polgár-
mester úr 90. születésnapja alkalmából.

Szüleim 1950-ben érkeztek Balatonfűzfőre
Szerencsről, ahol már gyermekkorban megis-
merkedtek. A település befogadta, megszeret-

te őket, hamar részesei lettek a helyi közélet-
nek. Ezt az utat folytattam én, aki 36 évig a
helyi Irinyi Iskolában matematika-rajz tanár-
ként, illetve évtizedekig művészeti vezetőként
dolgoztam. A Balaton festője és felesége két
gyermeket nevelt fel. Öt unokájuk és nyolc
dédunokájuk született, akik közül hatan a
városunkban, a többiek Budapesten élnek.
Balatonfűzfő Díszpolgárát és az ő Múzsáját
2015 júniusában köszöntöttük nagy családi
körben 65. házassági évfordulójuk alkalmából.
Ilus néni jó egészségnek örvend, kertészke-
dik, főz, és fincsi süteményeket készít népes
családjának. Vendégét a frissen sütött
krumplis pogácsájával várta.
Bízom abban, hogy még nagyon sokáig jó
egészségben és boldogságban él közöttünk
Vágfalvi Ottó özvegye, édesanyám.

VÁGFALVI KATALIN

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk Ilus
néninek! – Szerkesztőség

Szépkorúak iránti tisztelet, hála kifejezése
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Július 22-én ünnepelte 50. házassági évfordulóját Papp József és felesé-
ge, Böbe. A meghitt családi körben lezajlott köszöntés a tobruki
Szitakötő étteremben volt, ahol a tulajdonos és a személyzet az ünne-
pelteket és vendégeket pezsgővel köszöntötte.
Papp József és Böbe az eltelt ötven évben egymást segítve, szeretet-
ben, békében nevelték fiaikat, most már unokáikat is. Együtt küzdöt-
ték le a nehézségeket és együtt örültek a sikereknek. A Balatonfűzfői
Hírlap szerkesztősége és a Városvédő és Fürdő Egyesület vezetősége,
tagsága és a magam nevében szívből gratulálok, és jó egészséget kíván-
va éljetek meg együtt még számos évet!

BÉRES ISTVÁNNÉ

50 éves házassági évforduló

Tisztelt Lakosság! 

A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) számú határozatában foglaltak
alapján azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek
igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézke-
déseiben, háztartásonként megkaphatják az egyszeri természetbeni
támogatást. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra (tűzifa,
szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz,
fűtőolaj, pellet/brikett) vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például
a szállítási, darabolási költségeket.

A Korm. határozat végrehajtására kiadott eljárásrend alapján háztar-
tásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal), legké-
sőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jog-
vesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt
fűtőanyag fajtáját, mely később már nem módosítható. Az igénylő
személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a
bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdésének f ) pontja szerint háztartás az egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szol-
gáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított
téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet szerin-
ti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült
lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú táv-
hőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosí-
tott téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet
szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnöveke-
dés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, táv-
hőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások
nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő nyilatkozatot kitöltést és aláírást követően a
Hivatalba kell postai úton vagy személyesen eljuttatni (Balatonfűzfő,
Nike körút 1.). A nyilatkozat letölthető a www.balatonfuzfo.hu hon-
lapról, illetve személyesen átvehető a Hivatalban (földszint 121.
számú iroda). A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló adatok alapján
ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e
be a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatra hivatkozással igénybe-
jelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igény-
bejelentést a Hivatal nem fogadja be.

Az igénybejelentés feltétele annak büntetőjogi felelőssége tudatában
történő tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Korm. határozat alapján admi-
nisztratív vizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása
korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy
az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el (már korábban részesült a
12 000 Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által), az
önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása
esetén – büntető eljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehe-
tőség, az igényelt természetbeni támogatás igénybevételének
részletszabályairól egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a
Kormány később meghozandó döntései alapján. 

BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben nem részesültek természetbeni juttatásáról



8. oldal 2018. szeptember

2018. szeptember 1-jétől dr. Dézsi Zoltán
Csaba háziorvos rendelési ideje az alábbi-
ak szerint változik:
I. számú háziorvosi körzet
Dr. Dézsi Zoltán Csaba
8175 Balatonfűzfő, Jókai M. u. 28. (tel.:
(88) 451-812)
Hétfő 08:00–12:00
Szerda 08:00–10:00
Csütörtök 11:00–15:00
Páros hét csütörtök – terhesgondozás
10:00–11:00
8175 Balatonfűzfő, Kölcsey F. u. 1/D.
(06-30/936-1319)
Kedd 11:00–15:00
Szerda 10.30–12:00
Péntek 08:00–11:00

Háziorvosi ellátás
Örömmel értesítjük önöket, hogy a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár 2018. őszi–téli időszakban új színházi bérletsorozatot indít a Fogi Színház előadá-
saival!

2018. szeptember 24. hétfő, 18 óra Zerkovitz Béla–Szilágyi László: A CSÓKOS ASSZONY
– operett két felvonásban

2018. október 29. hétfő, 18 óra Giulio Scarnacci Renzo Tarabusi: Kaviár és lencse – komédia

2018. november 15. csütörtök, 18 óra Halász–Eisemann–Békeffi: Egy csók és más semmi –
zenés vígjáték

Bérlet- és jegyárak: a 3 előadásra szóló bérlet ára 6000 Ft. Jegyek elővételben 2000 Ft; helyszínen,
előadás előtt 2200 Ft. Bérlet- és jegyárusítás a Művelődési Központ irodájában szeptember 3-tól!  

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Bala ton fűzfő, Bugyogóforrás u. 12.
88/451-056, www.mkkfuzfo.hu, muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu

Kedves színházkedvelő közönségünk!

Szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégára emlékeztek a balatonal-
mádi rendőrök.

Gamauf János rendőr főtörzsőrmester, a Balatonalmádi Rendőr -
kapitányság balesethelyszínelője, megbízott motoros járőrvezetője
2010. augusztus 4-én Alsóörsön szolgálatteljesítés közben vesztette
életét. 
A balatonalmádi rendőrök ebben az évben is néma fejhatással és gyer-
tyagyújtással emlékeztek a tragikus eseményre elhunyt kollégájukra a
Kapitányság emléktáblájánál és sírjánál Balatonalmádiban.
A megemlékezésen részt vett és koszorút helyezett el Hebling Zsolt
polgármester Alsóörs képviseletében.

Gamauf János emlékére

A közlekedés veszélyes üzem! Szinte már a csapból is ez folyik. Egyre több
a közlekedő jármű – a kerékpár is az – az utakon, és mégis azt tapasztaljuk
mi rendőrök, hogy ez valahogy nem tudatosul a közlekedőkben.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018.
első 7 hónapjában 36 sérüléssel járó baleset történt. Ebből 1 halállal
végződött, amikor is kerékpáros az esés következtében szerzett sérü-
léseibe a kórházban meghalt. 9 esetben súlyos sérülés, míg 26 esetben
könnyű sérülés keletkezett a balesetek következtében.

Érdemes vizsgálni a balesetek bekövetkezésének okait is!
• Kiemelkedik a „haladás az úton” szabályainak 12 esetben történt

megszegése, 
• az elsőbbségi szabályok be nem tartása 7 esetben,
• a kanyarodási szabályok megszegése 6 esetben,
• 3szor az előzés volt szabálytalan, 4 esetben nem tartották be a köve-

tési távolságot,
• és volt 2 elalvás a volánnál is.

A balesetek zöme 12 és 18 óra között történt, okozója elsősorban sze-
mélygépkocsi volt (27 esetben), csupán 2 tehergépkocsi, de 3 kerék-
páros és 1 gyalogos is volt. AQ közúti ellenőrzések kiemelt célja az
ittas vezetők, mint potenciális balesetokozók, kiszűrése mellett a
veszélyes magatartások megelőzése.
Ezek mellett meg kell említeni még a sérüléssel nem, csupán anyagi
kárral járó eseményeket, ami 54 volt, úgynevezett koccanás, vagyis
ráfutásos baleset, és ide tartozik a gépkocsik „meghúzása” is.

Hogy miért is a balesetekről írok így a nyár vége előtt? Mert
hamarosan kezdődik a tanítás. Megnő a gyalogosan közlekedő gye-
rekek száma a lakott területeken, és főleg megnő az őket szállító szü-
lők által vezetett gépkocsik száma az utakon és az intézmények kör-
nyékén.

Az oktatási intézményekben nemcsak a tananyag része lehet a közle-
kedésbiztonság, hanem az iskola rendőrök is tudnak ebben a téma-
körben foglalkozásokat tartani igény esetén.

Egész évben közlekedünk….
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De a legfontosabb gyermekeink életében a környezetükben élő fel-
nőttek magatartás mintája. Mert amikor a gyerekek elmondják,
hogy a szülők csak a rendőr láttán kapcsolják be a biztonsági övet,
bizony rossz példa, még akkor is, ha gyermekeiket gyermekbiztonsá-
gi rendszerrel védik. 

A fegyelmezettség, a szabályok betartása nem azért szükséges, hogy a
rendőröknek ne legyen munkája! Egy közösség, a közlekedők közös-

sége tagjának lenni felelősség! Felelősség a saját családtagjaink iránt,
a barátaink iránt, a szomszédok iránt, embertársaink iránt!

Egy másnak okozott baleset, még ha nem is mi vagyunk jog szerint a
felelősek, egy életre nyomot hagy lelkünkben!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A kivitelezés ideje: 2018. 06. 07.–2018. 07. 11.

A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.

A támogató neve és elérhetősége:
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Kivitelező neve és elérhetősége:
Tomsec-Bau Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út 18.

Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Sport-Ber Kft.
1171 Budapest, Csomafalva utca 9.

A pályázat szerinti felhasználható támogatás összege: 24 212 967 Ft
(84%).

Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás
összege: 4 676 986 Ft (16%).

A projekt összköltsége: 28 889 953 Ft.

Kiegészítő kivitelezési munkákra Balatonfűzfő Város Önkormányza-
ta által biztosított saját forrás összege: 12 806 706 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2016. április 28-án pályázatot
nyújtott be a Városi Stadion jelenlegi kosárlabdapálya helyén rekor-
tán borítású pálya építésére, amelynek eredményeként 24 212 967
Ft összegű támogatást nyert a Magyar Labdarúgó Szövetség
„Országos Pályaépítési Program Rekortán Pályaépítési Program
2016” című pályázatán.

A támogatási döntésről szóló értesítést 2016. június 10-én vettük
kézhez.

A kivitelezési munkálatok 2018. június 7-én kezdődtek meg. A beru-
házás műszaki átadás-átvételének időpontja 2018. július 11.

A projekt keretében egy 20x40 (22x42) méteres rekortán borítású,
többfunkciós sportpálya valósult meg. A pálya alkalmas futballozás-
ra, kézilabdázásra és kosárlabdázásra is.
A sportpálya rekortán burkolattal történő borítása előtt teljesen új
aszfaltburkolattal látták el a felületet. Elkészült a labdafogó háló és
annak tartószerkezete, valamint a palánkrendszer. Kihelyezésre
került 2 darab kézilabda kapu hálóval és 2 darab szabványos kosárlab-
da állvány. A pályák kijelölése, vonalazása, festése más-más színnel
készült a játékterek jó beazonosíthatósága érdekében.

Szakmai partnerünk a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola.

A sportélet fenntartható fejlődése érdekében a korszerű infrastruktú-
ra fejlesztése elengedhetetlenül szükséges, ezért vált nagyon időszerű-
vé az elavult műszaki állapotú aszfaltozott pálya megújítása, korsze-
rűsítése.

A fejlesztésnek köszönhetően a létesítményt használók örömére szá-
mottevően javult sportcentrumunk jelenlegi színvonala.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata az elkészült sportpálya további
fejlesztésében gondolkodik, úgymint a sportpálya kulturált megköze-
lítését szolgáló térkő burkolatú út, a térfigyelő kamerarendszer kiépí-
tése, a lelátó felújítása és esetlegesen a pálya buborékfedése.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Levélcím: Balatonfűzfő Város Önkormányzata, 8184 Balatonfűzfő,
Nike körút 1., Telefon: +36-88-596-921, Fax: +36-88-596-901,
Mobil: +36-20-478-3889, E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu,

Honlap: www.balatonfuzfo.hu

http://www.mlsz.hu/

Rekortán borítású pálya építése Balatonfűzfőn
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Végre elérkezett a várva várt nap, 2018. augusztus 11-e. Elkészült a
Városi Stadionban a rekortán pálya, és birtokba vehették a sportolni
vágyók.
Az avató ünnepség után kispályás labdarúgó mérkőzéssel vette kezde-
tét a sportdélután. Balatonfűzfő és Alsóörs önkormányzatának csapata
vívott ádáz küzdelmet egymással. Egy góllal Alsóörs csapata bizo-
nyult jobbnak.
A foci után kezdetét vette a Balaton Kupa 2018 kosárlabda torna
Sipos Tamás szervezésében U–12-es és szenior női és férfi csapatok
részvételével. A szépszámú közönség örömmel állapította meg, hogy
végre megint van élet a pályán. A késő éjszakába és a kora hajnalba
nyúló tornán három U–12-es, három szenior női és nyolc szenior férfi
csapat vett részt.
A fiatalok nagyon lelkesen és ügyesen játszottak, öröm volt látni,

hogy ha megmaradnak sportáguk mellett, akkor van fejlődőképes,
tehetséges utánpótlás.
A szenior csapatoknál a tudás nem kopott meg, a kor, a súly, az ízüle-
tek néha gátat szabtak egy-egy szép megoldásnak. A régi begyakorolt
taktikai elemek, dobások, szerelések széles tárházát mutatták be a
résztvevők. A küzdeni tudásuk mit sem változott az évek folyamán.
A torna győztesei: U–12: Siófoki Kosársuli csapata, szenior nők:
BEAC, szenior férfiak: SIÓ BULLS
Köszönjük a szervezőknek ezt a remek tornát, reméljük, hogy 2019-
ben ismét a régi fényében és hírnevében ragyogó Balaton Kupa élve-
zői lehetünk ezen a szép pályán. 
Köszönjük a sok-sok fotót Sipos Ágotának! 

BÉRES ISTVÁNNÉ

Pattog a labda, döng a palánk…

Idén is megszervezte és fogta egybe immár ötödik alkalommal a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a balatonfűzfői
Aranykapu Fesztivált, ami Gróf Tibor igazgató ötlete nyomán indult
útnak, és harmadik éve 10 napos rendezvénysorozat keretein belül
várta az érdeklődőket. 
A szervezők igyekeztek valamennyi korosztály számára megfelelő
kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, amiben első nap akadémisták
komolyzenei koncertje került műsorra, a 104 éves Hoffmann Czerny
harmóniumon. A rendezvénynek a balatonfűzfői református temp-
lom adott otthont. Második nap a „Kell a ritmus” – nyáresti zenés
gálaműsort tekinthette megy a közönség a Közösségi Ház felújított

színpadán. Harmadik nap „Zenélő udvar” néven hirdettek program-
lehetőséget a Közösségi Házban, ahol többnyire saját szerzeményű
dalokkal fellépett a Feedback együttes. Negyedik nap a Fövenystrand
adott otthont egy igazán jó hangulatú családi napnak, ahol játékpark,
kézműves foglalkozás és bohócműsor szórakoztatta a nagyérdeműt.
Rá következő napon az Irinyi Fúvószenekar, a Várpalotai Bányász
Fúvószenekar, és Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara lépett
színpadra a Közösségi Házban. A hatodik nap a kulináris élvezeteké
volt a főszerep. Gasztro nap alkalmával 5 csapat mérhette össze főző-
tudományát egy három tagú zsűri előtt a Közösségi Ház udvarán,
miközben színpadi programok, tangóharmonika, Csomai Zoltán

Aranykapu Fesztivál ötödik alkalommal
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énekes fellépése, és késő estig tartó tánczene zárta a napot. Az évek
óta tartó hagyománynak megfelelően idén is a Közösségi Ház adott
otthont a fesztivál hetedik napján a Magyar Fotóművészek Szövetsége
Senior Alkotócsoport kiállításának, ami idén Tillai Ernő és Tóth
Károly fotóművészek életmű kiállítása volt. A néptáncot ünnepeltük
a nyolcadik napon, amikor a Veszprém-Bakony Táncegyüttes tartott
műsort a Közösségi Házban. A csodálatosan felépített műsort egy jó
hangulatú táncház zárt. A szombati nap, ami a fesztivál kilencedik
napjára esett, a Gombócfesztivál egész napos programjainak adott

teret a VEGASZ Egyesület főszervezésében, valamint a tizedik napon
a VIII. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó zárta a fesztiválsoroza-
tot. A találkozót a Balatonfűzfői „Kreitli Ferenc” Veterán Autós és
Motoros Egyesület valósította meg.
Köszönjük valamennyi közreműködőnek, fellépőnek, a rendezvény-
sorozat segítőinek, és természetesen a lelkes közönségnek, hogy idén
is velünk tartottak, és reméljük, hogy jövőre is találkozunk majd. 

BÓNA VERONIKA

Az idén ötödik alkalommal megrendezésre került Aranykapu Fesztivál
pénteki napján a Veszprém-Bakony Néptáncegyüttes műsorát tekint-
hette meg a hőség ellenére megjelent szépszámú fűzfői közönség. A
közel egy órás műsorban többek között kalotaszegi, bonchidai páros és
férfitáncokat láthattunk. A táncok színvonalas bemutatásán túl Vetzl
Áron tánckarvezetőtől nagyon sok háttérinformációt is megtudhattunk

mind a táncokról, mind pedig a viseletekről.  A műsor végén még egy jó
hangulatú táncházra is jutott idő. A kö zön séget nem kellett sokáig biz-
tatni, hogy beálljanak a táncosok közé, nem kis meglepetést okozva
ezzel a tánckarvezetőnek, aki szóvá is tette, hogy ilyen lelkes közösség
bizony nem sok helyen található.

MOLNÁR ESZTER

V. Aranykapu Fesztivál – Néptáncgála
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Egy meleg nyári délutánon, augusztus 2-án
délután 17 órakor került sor Tillai Ernő és
Tóth Károly, a Magyar Fotóművészek Szö -
vet ségének, Senior Alkotó Csoport két leg-
idősebb tagjának kiállítás megnyitójára
Fűzfőfürdőn a Közösségi Házban.
A kiállítást Milos József fotóművész nyitotta
meg és a Balaton Dalkör vidám előadása
kísérte. A Magyar Fotóművészek Szövetsége
1956-ban alakult. Egy olyan időszakban,
amikor léte nagyon fontos volt. Napjainkban
a Szövetség célját tekintve támogatja a fotó-
művészeti alkotó tevékenységet, valamint a
magas színvonalú alkotások megismertetését
és népszerűsítését belföldön és külföldön
egyaránt, továbbá fenntartja a magyar fotó-
művészet társadalmi elismertségét, növeli azt,
tagjainak és szerzői jogainak érdek-képvisele-
tet biztosít. Ami a múltat illeti, ez a Szö vetség
egyfajta menedéket nyújtott azokban az
időkben, amikor még létezett a „közveszélyes
munkakerülés” fogalma. A Fotó művész tag-
sági igazolvány mentességet adott ez alól, iga-
zolta, hogy a tag nem munkakerülő, van meg-
élhetése. Ezen kívül bármilyen külföldi kiállí-
tásra csak a Fotóművészek Szövetsége enge-
délyével lehetett képet küldeni, és ha volt
nevezési díj, akkor a Szö vetség ajánlására
adott engedélyt a Magyar Nemzeti Bank a
nevezési díj kifizetésére.
A Szövetség jelentősége mára sajnos lecsök-
kent, feladataik közé tartozik a kitüntetések-
re, művészeti díjakra való javaslattétel. A
fotográfiát átfogóan érintő fontos jogszabá-
lyok előkészítésében más fotós szervezetek,
egyesületek szakmai érdekeinek képviselete.
Könyveket, fotóalbumokat, kiadványokat

jelentet meg vagy közreműködik ezek kiadá-
sában. Digitalizált formában módszeresen
gyűjt fotókat, cikkeket, kéziratokat, interjú-
kat és előadásokat. Továbbá önálló kiállításo-
kat, pályázatokat, biennálékat, kiállítás-soro-
zatokat hoz létre, illetve életmű-kiállítások
megvalósításában közreműködik. Ma körül-
belül 300 tagot számlálnak.
Senior Alkotó Csoportjukból városunkban
Tillai Ernő és Tóth Károly kiállítását tekint-
hettük meg. A művészek közös tárlata külö-
nös élményt nyújtott a látogató számára.
Eltérő látvány, megjelenítési mód, technika
jellemezte a fotósorozatokat. A színes és vib-
ráló képeket váltották a fekete-fehér, nyugal-
mat és hangulatot sugárzó fotók. 
Tillai Ernő (1927, Pécs) építész, fotómű-
vész.Miután a Budapesti Műszaki egyetemen
építészként végzett, részt vett a Magyar
Fotóművészek Szövetségének tehetségkutató
tanfolyamán. Folyamatosan képezte magát,
Európa több országában valamint Egyiptom -
ban és a Szovjetunióban is folytatott tanulmá-
nyokat. Építészeti és fotóművészeti vonalon is
maradandót alkotott. Mintegy tízezer lakás,
művelődési házak, SZOT-üdülők, irodahá-
zak, templomok, áruházak tervezője. Rende -
zője volt Gink Károllyal a – „A magyar fotó-
művészek 125 éve” tárlatnak a Magyar
Nemzeti Galé riában, 1966-ban. Pécs Város
Építészeti Tervtanácsának állandó zsűritagja, a
Mecseki Fotóklubnak pedig kétszeres elnöke
volt. Az Ybl Miklós-díjjal is kitüntetett alkotó,
számtalan elismerést, díjat, önálló kiállítást és
könyvet tudhat magáénak. 
A művész,annak ellenére, hogy látása mára
sajnos nagyon megromlott, még mindig alkot

– ma már számítógépen. Kiállított képei biz-
tosan elgondolkoztatták a szemlélőt, a valóság
ábrázolása és a kép kapcsolatáról. Önarckép
című alkotása egyfajta fricska az élet felé.
Látása, mint legfőbb „munkaeszköze” bár
sérült, Ő folytatja munkásságát és fotóin
keresztül megmutatja számunkra saját világát.

Tóth Károly (1927, Kiskunhalas) miután elvé-
gezte a Kandó Kálmán Villamosipari Techni -
kumot Budapesten, fényképész segéd oklevelet
szerzett. A Magyar Siemens Reiniger Röntgen
Gyárban dolgozott. Ezután Pécsre költözött,
ahol több mint tíz évig röntgen technikus volt
a Megyei Kórházban.1971-től három évig
Ameriká ban dolgozott szintén röntgen
techni kusként. A Mecseki Fotóklub alapító
tagja volt 1957-ben. Tizenhat egyéni tárlatát
rendezték meg hazánkban és külföldön illetve
több, mint 160 országos és nemzetközi kiállí-
táson szerepeltek képei. Érdeklődésének
középpontjában az emberábrázolás (portré és
zsánerfotók), tájképek és csendéletek állnak.
Munkáit kizárólag fekete-fehérben csodálhat-
juk meg. Kiállított fotói, talán többek között
azért is, mert fekete-fehérek, egyfajta
nosztalgi kus, merengő, nyugodt hangulatot
árasztanak. Megromlott egészségi állapota
miatt a művész ma már nem alkot.
A tárlatot végig járva két olyan alkotó élet-
művét ismerhettük meg, akik sajátos szemlé-
letmóddal kapták lencse végre az életet.
Objektívjeiken keresztül, míg néztük a képe-
ket, mi magunk is más perspektívából tekint-
hettünk a világra. Módos Gábor fotóművész-
nek ezúton köszönöm közreműködését.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Tillai Ernő és Tóth Károly 90 évesek – életmű kiállítás
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Az augusztus sosem tartozott a kedvenc hónapjaim közé. Hiába tom-
bol a nyár, hiába van olyan meleg, hogy szinte forr a Balaton, a hűvö-
södő hajnalok levegőjébe szagolva már meg-megérzem a közeledő ősz
illatát, a nyár elmúlásának első jelét. Ebben az évben mégis hatalmas
izgalommal vártam a nyár utolsó hónapját és vele együtt az augusztus
4-i Gombócfesztivált. 
2012. óta minden évben felléptem a fesztivál estéjén a Yildizlar
Hastánccsoporttal, tavaly már önkéntesként is részt vettem a rendez-
vényen, és nagyon jól éreztem magam a közel ötven fokos konyhában
a gombócfőző fazekak gőze között szorgoskodó társaságban. Idén is
azt terveztem, hogy ily módon segítem a Vendégváró és
Gasztronómiai Egyesület munkáját, egészen április elejéig, amikor
azt a felkérést kaptam, hogy vállaljam el az egyesület elnöki tisztségét
a lemondásra készülő eddigi elnök, Varjú Lajos helyett. Ha azt mon-
danám, hogy nem ijedtem meg a feladattól, akkor nem mondanék
igazat. Nagyjából egy hét gondolkodási idő után – nagyon sok ked-
ves ismerősöm biztatására – mégis elfogadtam a jelölést, és az április
18-i közgyűlésen az Egyesület tagjai megválasztottak, és megválasz-
tották az új, hét tagú elnökséget, melyben nagy megnyugvásomra
több korábbi tag is szerepet vállalt. 
Elkezdődhetett tehát a szervezés! A tapasztalt szervezőtársak, „régi”
tagok rutinjára és az új tagok lendületére támaszkodva úgy érzem,
sikeresen leküzdöttük a felmerülő akadályokat, a mégis felbukkanó
konfliktusokat pedig megértéssel és szeretettel – ahogy egyesületünk
korábbi elnöke a rendezvényen fogalmazott – „nőies lágysággal”
hárítottuk el. 
A fesztivál hetében a napi nyolc óra alvásnak egy időre búcsút intet-
tem. Egymást érték a feladatok, és ha néha úgy tűnt, már meghaladja
az erőmet és a tudásomat ezek megoldása, mindig felbukkant valaki
– időnként szinte a semmiből – és segített. Most nem sorolom fel név
szerint ezeket a segítőket – az Egyesület őszi közgyűlésén fogjuk min-
denkinek megköszönni, amit a fesztivál sikeres lebonyolításáért tett

–, de szeretném itt is kifejezni a hálát, amit érzek azért, mert ennyien
mellénk álltak, és fáradtságot, munkát nem sajnálva dolgoztak, hogy
mindenki jól érezze magát ezen, az évek során nagyszabásúvá vált
gasztronómiai rendezvényen.
A XII. Gombócfesztivál az előző évek hagyományait megőrizve, egy
kicsit megújulva, csodás időben, fennakadás nélkül zajlott le.
Rendezvényünkön a hagyományoknak megfelelően részt vett felvi-
déki testvértelepülésünk, Nagycétény küldöttsége, és idén először
látogatta meg fesztiválunkat lengyel testvérvárosunk, Smigiel delegá-
ciója, akik kétféle gombócos ételt hoztak magukkal.
A délelőtt és a kora délután a gyerekeké volt. Bohócok, interaktív
mese, gyermekzenekar váltották egymást a színpadon és a színpad
előtt. Délben a megnyitó ceremónia a nagycétényi mazsorett csoport
felvonulásával kezdődött, majd a gombóc-sátrak megnyitása után a jó
ebédhez magyar nóta is szólt. Az Aranygombóc-díj átadását – amit
idén egy felvidéki vendégünk, Csepregi Éva nyert füstölt húsos, gom-
bamártásos gombócával – pedig számos színpadi program követte
egészen a késő délutáni tombolasorsoláson keresztül a már hagyomá-
nyosan jó hangulatú utcabálig. Az első alkalommal megrendezett
Gombócos Ételek Főzőversenyére három csapat jelentkezett, akik
közül az első helyezés Inárcsra került, Surman Jánosné főzőcsapatá-
hoz. 
Remélem, hogy mindenki ugyanolyan jól érezte magát, mint én, és
jövőre is megtiszteli rendezvényünket akár önkéntesként, akár ven-
dégként. Jelmondatunk nem változott: „Kedves vendég tiszteltessél,
nálunk megvendégeltessél!”
Sokan mondják, hogy a világ egy tükör, és mindenki azt kapja vissza,
amit maga is sugároz kifelé. Ha ez valóban így van, akkor joggal érez-
hetem, hogy jó úton járok, jó úton járunk. És ki tudja, lehet, hogy
még a végén az augusztust is megkedvelem…

MOLNÁR ESZTER – VEGASZ EGYESÜLET

XII. Gombócfesztivál

A Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület első alka -
lom mal hirdette meg a 12. Gombócfesztiválra a Gombócos Ételek

Főzőversenyét. A versenyre maximum ötfős csapatok jelentkezhet-
tek, akik saját alapanyagokból olyan ízes ételeket főztek, amiben
finom gombócokat találtak a kóstolók, s az elkészített ételeket a fesz-
tiválozók részére felajánlották!
A fesztivál délelőttjén, kijelölt helyen, izgatott versenyzők nagyon
jóízű ételeket főztek, többek között a kevésbé ismert Gölödin levest,
vagy a közkedvelt gulyáslevest krumpligombócokkal. 
Az első versenyen a zsűri a legfinomabb ételnek az alföldi kapros, hús-
gombócos spárgalevest ítélte, az „INÁRCSI” csapat készítésében.
A kiváló leves mesteri harmóniában egyesítette a nyár ízeit, zamatait.
A győztesek jutalmát – mely egy buszos kirándulás Nagycéténybe és
egy Balatoni hajókirándulás volt – Molnár Eszter, a VEGASZ elnö-
ke örömmel adta át a boldog csapatnak.

Gratulálunk a győztes csapatnak, köszönjük a versenyen megfőzött
finom ételeket! Találkozzunk a következő évi fesztiválon, még több
kiválóan főző csapattal! 

HORVÁTH IRÉN

1. Gombócos Ételek Főzőversenye
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8. Aranygombóc-Díj©

2018. augusztus 4-én immáron 12. éve rendezték meg városunkban a
hagyományos Gombócfesztivált, melyre évről évre különleges, szín-
vonalas, ízletes gombócok érkeznek felajánlásra kezdő és gyakorlott
háziasszonyoktól és uraktól, méltán hozzájárulva e jeles gasztro -
esemény népszerűsítéséhez. 
Az ARANYGOMBÓC-DÍJ© alapítása 2011-ben volt, az V. Gom -
bócfesztiválon. 

Ki nevezhet az impozáns díjra?
A fesztiválra felajánlott, legalább 50 házi készítésű gombócot
mintavétel után háromtagú zsűri bírálja el minden évben, a külső
megjelenés és a belső ízharmónia összhangjában.
Az idei évben a zsűri nagyon ízletes, jól elkészített, harmonikus
ízvilágú gombócokat kóstolt, többek között: almás, káposztás, polen-
tás, szilvás, baracklekváros, sajtos-baconos, meggyes, bakonyi, Tuti
zöldséges ízesítésűt, de ízleltek sajtos-kapros tökgombócot, vegyes
húsgombócot füstölt sajttal, cukor nélküli túrógombócot, virslis
csodagombócot, laktózmentes teljeskiörlésű túrógombócot és mákos
guba gombócot is. 
A megmérettetésre, a lengyel testvérvárosunkból, SMIGIEL-ből
érkezett küldöttség is benevezett, akik háromféle lengyel gombóccal
lepték meg a fesztiválozókat: húsgombóccal zöldséges marinádban,
sziléziai gombóccal káposztával illetve szalonnával. A fesztiválon, az
Aranygombóc-Díj©-ra, mintegy 1405 darab felajánlott, házi gom-
bóc érkezett, összesen tizenkilencféle ízesítéssel. 
De kik is nyerték meg eddig az impozáns serleget és hozzá a
kötényt?
2011. Hegedűs Józsefné – Bajorgombóc
2012. Görcsi Ferencné – Őszibarackos Gombóc
2013. Zitek Ferencné – Virslis Csodagombóc
2014. Jenei László – Kapros Harcsagombóc
2015. Fejtliné Neubauer Krisztina – Kel-Csirkemájas Gombóc

2016. Korsós Károlyné és Horváth Istvánné – Citromos Túró -
gombóc vanília öntettel 
2017. Kovácsné Gyenis Aranka – Cukkinis-húsos gombóc

Kik zsűrizték az idei gombócokat?
Az idei évben a zsűritagok: Marton Béla – Balatonfűzfő város polgár -
mestere, Szőke András – Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgató -
könyvíró, operatőr, színész, és Horváth Irén, a díj egyik alapítója.

És az idei győztes?
2018-ban, a nyolcadik Aranygombóc-Díj© nyertese: Csepregi Éva –
Hússal töltött gombóca gombamártással, ami magában hordozta a
fűszeres hús, az omlós gombóc, a kellemes gomba ízeit, zamatait.
Gratulálunk a nyertesnek és nagyon köszönjük a felajánlóknak a
kiváló, jóízű gombócokat, melyeket a boldog fesztiválozók örömmel
fogyasztottak! Jövőre ismét várjuk a guruló gombócokat!

HORVÁTH IRÉN

Veterán járművek találkozója
A Balatonfűzfői „Kreitli Ferenc” Veterán Autós és Motoros
Egyesület tagjainak maroknyi csapata lelkes izgalommal várta
augusztus első vasárnapját, amikor ismét veterán járművek és büszke
tulajdonosaik, valamint csodálóik foglalták el a Sirály Sétányt. A ta -
lálkozón megjelent járművek száma minden képzeletet felülmúlt,

186 jármű érkezett az ország minden tájáról, sőt még egy felvidéki
veterános klub is több mint 30 fővel képviselte magát rendez -
vényünkön.
A regisztrációt követően a járműcsodák elfoglalták kiállítóhelyüket
és a tulajdonosok bezsebelhették a közönség elismerő pillantásait.
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Romkerti zenés este marimbával és fuvolával
Az idei nyári szezon utolsó alkalmával a fűzfőfürdői mámai romtemp -
lom adott otthont a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
„Romkerti zenés esték” rendezvényének, amit augusztus 15-én tartot-
tak Hajas Szilárd fuvola és Sipos Csaba marimba koncertjével.
Hajas Szilárd fuvolaművész és tanár, a Veszprémi Zeneművészeti
Szakgimnázium és AMI tanára, a Mendelssohn Kamarazenekar első
fuvolása, aki rendszeresen koncertezik szólistaként és kamara-
muzsikusként egyaránt belföldön és külföldön is.  Sipos Csaba ütő -
hangszeres kamaraművész szintén a Veszprémi Zeneművészeti

Szakgimnázium és AMI tanára, a Mendelssohn Kamarazenekar és a
Recercare Régizenei Műhely ütőhangszerese. Csaba rendszeresen
koncertezik zenekari- és kamarazenészként.
A különleges hangzásvilágú koncert méltó zárása lehetett a 2018. évi
romkerti nyári programsorozatnak. A szervezők örömére szolgál,
hogy az előadások idén is szép számú közönséget vonzottak, és remé-
lik, hogy jövőre is hasonló sikerekről számolhatnak majd be.

BÓNA VERONIKA

A ki állított járművek mellett több programmal is vártuk a megjelen-
teket: ismét volt börze, közlekedésbiztonsági bemutató, bélyegkiál-
lítás, de idén már gyereksátorral, játékvásárral, büfével, henna
tetoválással is vártuk az érdeklődőket. Az érdeklődők újra hallhatták
a Hoffer traktor semmihez sem hasonlító pöfögését és Katika, a gőz -
gép pöfékelését. 12 óra körül felsorakoztak a járművek és rendőrségi
felvezetéssel egy látványos, Balatonfűzfőn és Balaton almádin áthala -
dó felvonuláson vettek részt. 
Közben a gulyáságyúban rotyogott a már jól megszokott babgulyás,
így a felvonulást követően senki sem maradt éhen.
Idén is megérkezett a nagy népszerűségnek örvendő „faros” IKARUS
55-ös és a Csepel D420-as, aminek a platóján egy izgalmas időutazá-
son vehettek részt vendégeink. Az idősebb korosztályban nosztal-
gikus emlékeket élesztett az utazás, a fiatalabb korosztály pedig
hitetlenkedve fogadta, hogy hogyan utazhattak szüleik/nagyszüleik e
járműveken. 
A jó hangulatról a Marching Jazz Band gondoskodott. A napot
díjkiosztóval és tombolasorsolással zártuk. Reméljük, hogy sok-sok

járműtulajdonosnak okoztunk örömet a kiosztott díjakkal. A tombo-
lasorsolást nagy érdeklődés övezte, hiszen egy támogatónk nak hála,
a fődíj idén is egy 1 hetes dalmát üdülés volt allinclusive ellátással!
Végül szeretnénk köszönetet mondani: a kiállítóknak részvételükért;
a látogatóknak, hogy megtisztelték rendezvényünket; a szpon-
zoroknak, hogy támogatássukkal hozzájárultak a rendezés költségei-
hez; a tombolafelajánlóknak, hogy segítségükkel értékes tombola -
nyeremények kerülhettek kisorsolásra; a Polgármester úrnak, hogy
rendelkezésre bocsátotta a helyszínt és segítette a szervezési munkála-
tokat; a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek, akik a felvonulást
felvezették és a helyszínt biztosították; és végül, de nem utolsósorban
Egyesületünk tagjainak, családtagjainknak, barátainknak, akik
nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg, és mindenki
másnak, aki bármivel hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Ne feledjék: ha augusztus első vasárnapja, akkor Veterán Jármű
Találkozó Balatonfűzfőn!

FEJES KÁROLY, ELNÖK (BAVAME)
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Augusztus 20-i városi ünnepi rendezvények
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar
ünnep, Szent István király ünnepének napja.
A keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam fennállásának emléknapja.

Balatonfűzfőn, este hét órakor szentmisét
tartottak a Jézus Szíve Plébániatemplom
melletti mámai templomromnál, melynek
során Laposa Norbert plébános megszentelte
az ünnepi újkenyeret.
Ezt követően a „Balatonfűzfőért” és „Bala -
ton fűzfő Díszpolgára” kitüntető cím
átadására került sor, ahol képviseltette magát
Nagycétény testvértelepülésünk is.  

A rendezvény kezdetén Marton Béla pol-
gármester úr elmondta ünnepi gondolatait,
majd ezt követően a kitüntetések átadására
került sor. „Balatonfűzfőért” kitüntető címet
dr. Makra Ernőné, a Fűzfőfürdői Öreg -
diákok és Tanárok Baráti Körének elnöke,
valamint Mészáros Ferenc, Nagycétény
testvértelepülésünk polgármestere kapta.
„Balatonfűzfő Díszpolgára” címet posztu-
musz dr. Lépold Lajosnak adományozták,
akinek többek között a fűzfői rendelőintézet
II. világháború utáni újjáépítését is köszön-
hetjük. „Balatonfűzfő Díszpolgára” címben
részesült dr. Varjú Lajos, Balatonfűzfő első

polgármestere. A díjazottaknak szívből gra -
tulálunk!
Az ünnepséget a Military Girls „Szép vagy,
gyönyörű vagy Magyarország” című műsora,
valamint az új kenyér megszegése zárta.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár kísérő programjaival várta szóra -
kozni vágyó közönséget a Fövenystrandon.
Az este nyolc órakor kezdődő Viktória
Együttes fellépése önfeledt hangulatot
teremtett az ünnepi tűzijátékhoz, ami
felejthe tetlen emlék marad. 

BÓNA VERONIKA

Kitüntetettjeink
„Balatonfűzfő Díszpolgára” cím – posztu-
musz díj
Dr. Lépold Lajos 1909. december 25-én
született Szentlénárton (Vas megyében),
ahol édesanyja tanítónő volt, édesapja pedig

Szombathelyen biztosítási tisztviselő.
Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományi
Egyetemen végezte. 1939-től egy évig a kör-
mendi Köz-kórház sebész alorvosa volt.
1940 májusától áthelyezéssel a Veszprémi
Köz-kórház sebész alorvosa lett. 1942-ben
kinevezték Fűzfőgyártelepre rendelőintézeti

sebész főorvosnak, s itt egyben mint gyáror-
vos és körzeti orvos is működött. 
1945 októberében hozzálátott a tönkretett
és részben lerombolt rendelőintézet fel épí -
téséhez.
A dolgozók egészségének megvédése
érdekében felállította az ország első üzemor-
vosi laboratóriumát. Mellékállásban meg-
bízták az ország hadi iparának egészségügyi
felügyeletével egészen 1952-ig. 1962-ben a
Rendelőintézet főorvosává nevezték ki.
Egész életét a gyógyításnak szentelte, szívén
viselve a vegyi iparban dolgozók egészségét,
egészen 1974-ben bekövetkező haláláig.

„Balatonfűzfő Díszpolgára” cím
Dr. Varjú Lajos 1944-ben született Moson -
magyaróváron. Felesége Cseh Beáta, első há -
zasságából született lánya Anikó. Unokái
Mátyás, Bence és Boglárka. Általános iskolá-
ba Fűzfőgyártelepen járt, egyetemi tanulmá -
nyait Pécsett, a Jogtudományi Karon végez te.
1975-ben kezdte meg nagyközségi közös
tanácselnöki tevékenységét Balatonfűzfőn és
Litéren, egészen az 1990-ben történt, e tiszt-
ségének megszűntéig, ezzel ő lett Balaton -

fűzfő és Litér községek utolsó tanácselnöke,
majd polgármesterré választását követően
Fűzfő első polgármestere is!
Nevéhez fűződik többek között: Balaton -
fűzfő rendezési terve, Fövenyfürdő felújítása
(ABC, vendéglátó egység), Balatonfűzfő
vezetékes vízellátása, Balatonfűzfő városi
rangra emelése, Irinyi Iskola épülete, szol-
gálati lakások kiala kítása, tobruki új óvoda és
ABC megépülése, családsegítő és gyer-
mekjóléti szolgálat létesítése, tobruki utak
szilárd burkolata, „Fűzfő” Motel, Sport sta -
dion, „Vágfalvi Ottó” Művelődési Köz -
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pontot és Könyvtár, a szakorvosi rendelő,
NIKE Szálló (ma idősek otthona), a mozi
(ma Közösségi Ház) városi tulajdonba
kerülése, Fűzfő jelképeinek létrejötte: zászló,
címer, és sok-sok fejlesztés Balatonfűzfőn.
Összesen harmincegy évet töltött település -
vezetői felelős beosztásban. Megalapította a
VEGASZ-t, tíz évig elnöke és a Fűzfői
Gombócfesztivál fő szervezője. Több gazda -
sági társaság vezető szerveiben is munkál -
kodott. Megírta a „Gyár szülte város” c.
könyvét, Fűzfőgyártelep kivonatos törté -
netét.

„Balatonfűzfőért” kitüntető cím
Dr. Makra Ernőné, Jutka 1939-ben
született Vörösberényben. Férje dr. Makra
Ernő, gyermeke Ildikó.

Gyermekkorát Balatonfűzfőn töltötte.
Diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen
szerezte, mint villamosmérnök. 1951-től
öccsével együtt a Balatonfűzfői Állami
Általános Iskolának a diákjai voltak. 2003-

ban megalapította az Öregdiákok Baráti
Körét, célul tűzve ki néhai tanáraik és diák-
társaik részére emléktáblák emelését, az
évenkénti találkozást és megemlékezést,
valamint iskolájuk történetének kutatását.
Kutatói munkájuk révén vált ismertté, hogy
az iskola a klebelsbergi 5000-es népiskola
keretében épült 1930-ban, majd kezde -
ményezésére a város helyi védettségűvé nyil-
vánította. Az iskola ( Jókai M. Ált. Iskola)
2007-ben történt bezárásakor az Öreg -
diákok Baráti Köre védnökséget vállalt az
„öreg” iskola felett. Kutatómunkája másik
eredménye, hogy feltárta Fűzfőfürdő
kialakulásának történetét. Tevékenysége
révén Balatonfűzfő 2010-ben bekerült a
nemzetközileg szervezett Kulturális Örökség
Napjai magyarországi programjába, éven -
ként bemutatva Fűzfőfürdő természeti,
épített és szellemi kulturális örökségeit.
Munkásságához tartoznak azok a rendszeres
rendezvény- és kiállítás szervezések, amelyek
az iskola-egyház és helytörténet kutatásaira
épültek, a kézművesek hagyományteremtő
kiállítása, a helyi értékek közvetítésére meg -
alkotott és kiadott informatív képeslap.

„Balatonfűzfőért” kitüntető cím
Mészáros Ferenc 1961. november 23-án
született Verebélyen. A Nagycétényi magyar
tan nyelvű alapiskolába, majd a magyar tan-
nyelvű gimnáziumba járt Pozsonyba.
Mérnöki diplomát szerzett Nyitrán, és tizen-
egy évig a szakmában, az állattenyésztésben
dol gozott. Nős, felesége Alena, 3 fiú –

Csaba, Zoltán, Dávid édesapja. Tizenkét
évig a Szlovák Belügyminisztérium nyo mo -
zó tisztje volt.
Nagycétény polgármestere 2002–2010-ig és
2014-től napjainkig. Öt éven át elnöke a
Szlovákia falvak és városok Nyitrai Regio -
nális Társulásnak, egyben tagja az országos
elnökségnek is. Négy éven át a Szlovák
belügy minisztérium fiatalkorúak bűnmeg -
előzési bizottságának, hosszú éveken át pedig
a Csehszlovákiai Magyar Kulturális Intézet
országos elnökségének a tagja. 1984-től
tagja a férfi éneklőcsoportnak. 
2003-ban közreműködésével aláírásra került
Balatonfűzfő és Nagycétény Együtt mű -
ködéséről szóló testvértelepülési egyezmény,
mely a mai napig lehetőséget biztosít a két
település közti kapcsolat további fej -
lesztésére, nemcsak hivatali szinten, de
egyéni ismeretségek, barátságok kialakí tá -
sában. A közös nemzeti összetartozás
szelleme vezérli ebben, hisz az országhatár
ellenére, Szent István király összetartozási
intelme mindig aktuális. 

Retro party a Tobruki strandon
A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
augusztusban sem tétlenkedett. Jókai
utcában lévő információs irodánk szolgál-
tatásai mellett kérdőívekkel mértük fel
vendégeink véleményét településünkről több
helyszínen is, és szabaduló szobáink is
folyamatosan teltházzal működtek. Meg -

lepően sok vendégünk volt a Balaton déli
partjáról, akik azt mondták, hogy Siófokon
rossz időben semmit nem lehet csinálni és
ezért jöttek át kipróbálni a szobáinkat.
Emellett rendezvényeket és animátoros prog -
ramokat is szerveztünk. Augusztus 17-én a
Tobruki strandon egész napos programokkal

szórakoztattuk a strandolókat. A legsikeresebb
programunk a bábszínház volt a CSEBSZAL-
TO nyugdíjasklub közreműködésével. Előadók
Gyurkovics Ágnes, Szekeres Péterné, Aradi
Ervinné, Pető Béláné, Madarászné Kajdacsy
Ágnes voltak, a bábukat Mórocz Gyuláné
készítette, a hátteret Szekeres Péter festette.
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Fűzfő Éjszakai Körtúra – Kilencedik alkalommal
2018. augusztus 25-én újabb Fűzfői Éjszakai
Körtúra valósult meg, immár kilencedik
alkalommal. A program, amit sok helyi és
környékbeli lakos szeret és vár, és az élmény,
ami sok vendég nyaralását egészíti ki egy
feledhetetlen emlékkel. 
Gyuricza László megálmodta, létrehozta és
szervezte fáradhatatlanul 2009 óta.  2017.
júliusban úgy érezte, a rendezvény szer ve -
zésével járó napi munkát ő már nem vállal ja,
a Balatonfűzfőért Alapítvány pedig lelkesen
és örömmel vette át a szervezői feladatokat.
Tavaly első alkalommal, idén másodszor
próbáltuk azt a színvonalat és szervezettséget
megcélozni, amit túrázóként én is megta-
pasztaltam a korábbi hét évben, a Laci bácsi
által szervezett túrákon.
Az időjárás sajnos bizonytalanságban tartott
minket a „nagy napon” és az azt megelőző
időszakban. Szombat reggel még le akartam
mondani az eseményt, hiszen több heves
zivatart, vihart jeleztek a túra délutánjára és
az esti időszakra. A túra előtt lezúduló jelen-
tős esőtől félve, kora délután a Határ
út/Meggyes utca szakasz kihagyásáról, az

útvonal módosításáról döntöttem.  A dél -
után  ra jósolt zivatar végül elkerülte Fűzfőt,
mégis a módosított útszakasznál maradtunk,
hogy az éjszakára várt vihar előtt mindenki
biztonságosan beérkezhessen.
A kellemetlen szél és hűvösebb idő sze -
rencsé re nem vette el a mozogni vágyók ked-
vét, a 221 résztvevő az előző évek kiemel -
kedő létszámaihoz képest is nagyon szép
eredménynek számít (2017 – 238 fő, 2016 –
221 fő, 2015 – 201 fő). Külön öröm, hogy
tovább nőtt a gyermekek és fiatalok száma:
idén már 59 fő 14 év alatti gyermek és 25 fő
15–22 év közötti fiatal áldozta az estéjét
arra, hogy megküzdjön a 10 km-es távval.
A felnőtt (23–60 év között 101 fő) és
nyugdíjas korosztály (60 év felett 36 fő)
részt vevőinek aránya a teljes létszámhoz
képest két- harmad rész alá szorult.
A beérkezőket a rajt- és célállomásként is
szolgáló Közösségi Házban emléklap és
kitűző várta, majd a jól megérdemelt zsíros
kenyér lilahagymával. Az étkezés elő ké -
szítéséért és felszolgálásáért minden
köszönet és elismerés kijár a Mozgássérültek

Balatonfűzfői Csoportjának, akik Hegedűs -
né Julika vezetésével fáradhatatlanul dolgoz-
tak este hat órától éjfélig. A vendéglátásban
nyújtott segítségért köszönet jár Lajkó
Frigyesnek és a Nike étteremnek.
A korán rajtolóknak a beérkezést követően
Pintér István, a Balatonfűzfőért Alapítvány
kurátora mutatta be a Balatonfűzfő utcái
bélyeggyűjteményéből kirakott FÉK útvonalat.
Közben a későn indulók is beérkeztek, és a ter-
vezett időnél korábban, tizenegy óra után nem
sokkal elkezdődhetett az eredményhirdetés.
A hagyományoknak megfelelően, a legfiata -
labb és rangidős résztvevőket jutalmaztuk,
valamint a legnagyobb létszámú csapatot.

2018. díjazottjai:
Palánta díj – Lány (3 éves korig): Strenner
Bianka (2018) 

A gyerekek (és a szülők is) tátott szájjal hallgat-
ták az előadást. Délelőtt 10 órától kezdődően
a kicsik birtokba vehették az ugráló várat és
simogathatták az állatokat. Volt ott tyúk, nyúl,
minden, ami nagy örömet okozott az állat -
szerető apróságoknak a Szederliget jóvoltából.
A játszóház is sok embert vonzott, hiszen itt a
családosok csemetéikkel együtt tudtak ját-
szani. Ügyességi vetélkedőkön mutathatták
meg képes ségeiket. A játék csupa móka és
kacagás volt. Vörös Lídia mesemondó kislány
pedig mesélt az ő kis nézőközönségének.
18 órakor pedig már a zumbára invitálták a
strandolókat. A gyakorlatokat bemutató
hölgy jól megizzasztotta a résztvevőket, na
meg a hőség is. Este 21 órától pedig a jó hangu-
latot, a talpalávalót a FRISSON zenekar szol-

gáltatta. Sokan táncra perdültek és így mulat-
tak hajnalig, közben Varga Judit fény- és tánc -
játékával káp ráztatta el a vendégeket. Mind ezt
megörökí tette Boros Péter. Köszönjük a tele -
pülés összefogását és támogatását! E nélkül
nem jöhetnének létre ilyen programok. 

Támogatóink: Balatonfűzfő–Litér Turiszti -
kai Egyesület tag jai, Binartech Kft.,
McCayal’s büfé, Szitakötő étterem, CSEB -
SZAL TO nyugdíjasklub, a Fűzfő Hagyo -
mány őrző és Nosztalgia Táncklub, Balaton -
fűzfői Vagyonkezelő Kft., Boros Péter, Szabó
Tünde, Szabó Lajos, Horváth Károlyné, a
Balatonfűzfőért Alapítvány által meghirde-
tett, Balatonfűzfő Város Önkormányzata által
támogatott Civil Alap pályázat. 

Következő nagyszabású rendezvényünk a
Borzongás Fesztivál lesz. Rengeteg beöl tö -
zött felvonulóra számítunk, és már tárgyalás-
ban vagyunk országos médiákkal. A tavalyi
sikeres rendezvény alapján nagyon sok ön -
kéntes segítségére lesz szükségünk. Kérjük,
hogy az alábbi elérhetőségeken keressenek
Bennünket, ha részt vennének a szervezés-
ben! Az érettségihez igazolásokat tudunk
kiadni az önkéntes munkáról.

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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Palánta díj – Fiú (3 éves korig): Tóth Ákos
(2016)
Legfiatalabb Lány (3 évnél idősebb):
Strenner Zoé (2014)
Legfiatalabb Fiú (3 évnél idősebb): Végh
Patrik (2014)
Rangidős Nő: Aradi Ervinné
Rangidős Férfi: Bogdán Benő
Legnagyobb létszámú csapat: Csipet Csa pa -
tás, Balatonfűzfő – Huzsvár Zoltán vezetésé -
vel (11 fő)

Nagy öröm és büszkeség, hogy egyre fiata -
labb gyerekek teljesítik a túrát, évről évre
nagyobb  a verseny a palánta és a legfiatalabb
túrázó kategóriában. A 3 év alattiak ver se -
nyében szeretném kiemelni Farkas Emíliát
(2015), aki november végén lesz 3 éves, de a
fele távot a saját lábán tette meg. A 3 év felet-
tieknél nagy elismerés jár Larsen-Kukla
Elizának (2014), aki alig múlt 4 éves, és a tel-
jes távot teljesítette! Ő éppen hogy lemaradt
a díjról, míg a fiúknál Gergely Borisz járt így.

A sort még folytathatnám, hiszen további
10, hét év alatti gyermek gyalogolta végig a
10 km-es túrát. Gratulálok a szülőknek!
Az eredményhirdetést követően 51 db tom -
bolatárgyat sorsoltunk ki a 221 résztvevő és a
stáb tagjai között, a díjakat Erdősi Gábor és
Lublóy Géza kurátorok adták át. A szabad -
idő hasznos eltöltését szolgáló tárgyi
nyereményeket Balatonfűzfőn működő civil
szervezetek és vállalkozások egészítették ki
vásárlási utalványokkal, ingyen belépőkkel és
bérletekkel. Bob bérletek, Balaton Secreto
ajándékkuponok, pizza utalványok, virág-
bolt vásárlási utalvány, gyermek horgászbér-
letek – mind-mind boldog tulajdonosra
találtak. 
Köszönet a támogatóknak: Bakony és
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
– Kontics Monika, Zita Virágbolt –
Némethné Tárnai Zita, Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület – Szanyi Szilvia, Bala -
toni Bob Szabadidőpark, Susogó Team Kft. –
Lajkó Frigyes, Balatoni Horgász Egyesületek

Szövetsége – Balogh Tibor, Moz gás sérültek
Balatonfűzfői Csoportja – Hegedűs Józsefné.
A rendezvény sikeres lebonyolításáért
külön köszönetet szeretnék mondani a
stáb tagjainak: Gyurkovics Ágnes, Erdősi
Gábor, Balogh Tibor, Lublóy Géza, Pintér
István (Balatonfűzfőért Alapítvány kurátorai
és FB elnök), Pintér Istvánné, Bíró Ibolya,
Horváthné Ilike, Zongor Zétény, Koós Kolos,
Bozzayné Pintér Krisztina, Szanyi Szilvia,
Lőrincz Gábor és a Polgárőr Egyesület tag jai
– hálás köszönet a munkátokért, lelke se -
désetekért!

Záró gondolatért a FÉK Vendégkönyvét
lapozgattam. A sok elismerő szó és személyes
gondolat, amit túrázóink megosztottak
velünk, igazán megtisztelő. Nehéz lett volna
a választás, így maradnék a szokványosnál: 

Jövőre, veletek, ugyanitt!

GÁL ANDREA ELNÖK

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

FAK Természetbarát Szakosztály szeptember havi túraterve
• 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
• Szeptember 15. Diszel–Csobánc–Gyulakeszi 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 7.00 óra, gyorsjárat
Táv: 7 km, Szint: 235 m
Túravezető: Papp Iván

• Szeptember 22. Buszos Túra
Dobogókő, Természetjárók Napja
Jelentkezés: augusztus vége.
Találkozás: megbeszélés szerint
Túravezető: Horváth István
• Szeptember 22. Farkasgyepű–Csurgó szikla–Farkasgyepű 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.15 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Szeptember 29. Veszprém–Várpalota–Tés, gyalog a Hamuházhoz,
vissza Tés
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 6.10 óra Táv: 11 km
Túravezető: Risányi Mária
• Október 6. 41. Zoltay Ferenc emléktúra (49 fős busz)
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion, parkoló, 9.00 óra
Túravezető: Horváth István

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu

e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
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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Új fekete öves lett a Balatonalmádi Dojoban!

Az idei év sikeres volt a technikai színvonal
emelkedésben is a Balatonalmádi Shotokan
Karate-Do Sportegyesületnél. Szombathelyi
Klaudia a nyári országos központi edzőtá-
borban 1. Danos, sikeres fekete öves vizsgát
tett. Így a Sportegyesület összességében már
10 Dan fokozattal rendelkezik, hiszen ebben
az évben tett sikeres magas rangú övvizsgát
az Egyesület elnöke, Rézmüves Miklós is, aki
6. Danos lett. Ezek után a Dojoban 4 fekete
öves Mester van: Rézmüves Miklós 6. Dan,
Varga Orsolya 2. Dan, Rézmüves Mónika
1. Dan és Szombathelyi Klaudia 1. Dan.
A nagyszerű versenyeredmények elérése után
egy nagyon nehéz megmérettetésen ment
keresztül Klaudia. Sikerrel vette az ide év

kihívásait, igazi példakép lehet mindenki
számára a fiatal sportoló. 
Aki szeretne megismerkedni a Shotokan
Karate szépségeivel, a japán harcművészet
mozgásanyagával, szeretne egy nagyszerű
sportközösség tagja lenni, akkor szeretettel
várjuk a Balatonalmádi Shotokan Karate-
Do Sportegyesület edzés időpontjaiban a
jelentkezőket, a sportolni vágyókat.
Edzéseink a Balatonalmádi Kéttannyelvű
Gimnázium tornatermében kedden és csü-
törtökön 17:00 és 18:30 között, valamint
pénteken 19 és 20 óra között vannak.

BALATONALMÁDI SHOTOKAN

KARATE-DO SPORTEGYESÜLET

Igazi, hamisítatlan nyári hónapban volt részünk augusztusban, se a
melegre. se a napsütésre nem lehetett panaszunk. Ehhez illően alakí-
tottuk a programjainkat is az Otthonban. A foglalkozásaink egy
részét a szabadba szerveztük ki, hogy a lakóink élvezhessék a friss leve-
gőt a nagy fák hűsítő árnyékában. A képességmegtartó és torna foglal-
kozásainknak remek helyet ad a parkunk térkövezett része, melyre
mozgásukban akadályozott időseinket is könnyen ki tudunk segíteni.
A nyár emblematikus gyümölcse a görögdinnye, valódi frissítő a káni-
kulai napokban, ezért már évek óta szervezünk egy könnyed, vidám
rendezvényt a szezon derekán, amikor a ,,főszerepben” ez a piros,
lédús termés áll. Nemcsak finom kóstolót kaptak belőle, hanem játé-
kos formábanszámos, hasznos információval gazdagodhattaka részt-
vevők. Emellett összegyűjtöttük és lejátszottuk azokat a nyári meló-
diákat, amelyek láthatóan sokakban idézett fel kellemes emlékeket.
Persze azok sem maradtak ki a dinnye kóstolásából, akik nem tudtak
eljönni a programunkra, nekik az étkezések mellé kínáltunk belőle.
Ünnepi műsorral emlékeztünk meg Szent Istvánról és az államalapí-
tásról. A rendezvényen megjelenő időseink Magyarországról, a nem-
zetről és a hazaszeretetről szóló költemények, dalok mellett egy kis
összefoglalást is kaptak az első királyunk személyéről és az egy évezre-
den is átívelő jelentőségéről. Színjátszókörös lakóink ezúttal is lelke-
sen és lelkiismeretesen készültek fel az évfordulóra, így az alkalomhoz

illő produkciót adtak elő társaiknak és a
dolgozóknak.
Ha az indián nyár kellemes időt tartogat
számunkra, akkor szeptemberben is prog-
ramjaink egy részét a szabadban bonyolítjuk le,
mielőtt még a hűvös időszak beszorítana bennünket az épületbe.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS

Visszatekintő
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Nyári tábor – felejthetetlen élmények

„Otthonalvós” tábort szervezett Polyák Polett tanító néni 2018. július
23–26-ig a Balatonfűzfői Irinyi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóinak. A programok között szerepelt
Badacsony, Szegedy Róza Ház megtekintése, a balatonfüredi Lóczy-
barlang túrája, és egész napos strandolás Balatonfűzfőn, ahol élmény-
park várta a gyerekeket. A tábor elkalauzolta iskolánk tanulóit
Budapestre, a Parlamentbe. Hazánk fővárosában a gyerekek megte-
kintették a Budai Várat, átsétáltak a Lánchídon, és végül az
Országházat – idegenvezető segítségével – ismerhették meg.
Programokban gazdag, tartalmas, vidám négy napot töltöttek együtt
a gyerekek Polett nénivel.

POLYÁK POLETT

Korlátok nélkül
A Mozgássérültek napja – a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egye -
sü lete szervezésében – augusztus nyolcadikán felejthetetlen nappá
vált a fogyatékossággal élő emberek életében.
Piros Ottó ezredes úr, a Balatonkenesei Honvéd Üdülő parancsnoka
biz tosította a csodálatos helyszínt közvetlenül a Balaton partján az
idei évben is. Közel 200 meghívott vett részt megyénkből.
Az egyesület vezetősége fontosnak tartja az ilyen összejöveteleket, ezek
alkalmasak, hogy a kilenc csoport tagjai jobban megismerjék egy-
mást, kötetlen beszélgetés formájában ismereteiket kicserélhessék, és
ez feledhetetlen pillanatokat szerez a résztvevőknek.
Hegedűsné Julika elnök asszony köszöntötte a meghívottakat, közöt-
tük Székely József urat, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Orszá -
gos Szövetségének főtitkárát, aki évtizedeken keresztül minden támo-
gatást megad a Veszprém Megyei Egyesületnek, és Marton Béla urat,
Balatonfűzfő polgármesterét, aki szintén támogatója az egyesületnek.
Ünnepi köszöntőjében polgármester úr háláját, szeretetét, tiszteletét
fejezte ki a „más” emberek felé. Ahogy sok-sok évtizede eddig is és a
továbbiakban is minden támogatást meg fognak adni a mozgásukban
korlátozott embereknek, és további sikereket kívánt az Egyesület
munkájához. Minden tisztelet a fogyatékossággal élőknek, mert soha
nem adják fel, Ők egy küzdő szellemességű emberek. Tűzön-vízen
keresztül viszik elhatározásukat, és egymás, és a sorstársak segítség-
nyújtása elengedhetetlen számukra.
Elnök asszony beszédében a további rendezvényekről is szólt,
melyekhez a csoportok támogatását kérte.

Mint minden évben, az idén is megszervezik a Fogyatékossággal Élő
Emberek Kulturális Fesztiválját, az ország minden részéről jönnek
„más” emberek, akik különböző produkciókkal lépnek fel. 
Elnök asszony beszélt a borgátai üdülési lehetőségről, melyet minden
fogyatékossággal élő ember és barátaik igénybe vehetnek az ország
egész területéről.
Kitért a különböző juttatások lehetőségéről, igényléséről.
Megemlékeztek a régi elnökségi tagokról, akik már nincsenek köz-
tünk. A csoportvezetők, a sorstársak munkáját is megköszönve adta
át a szót Székely József főtitkár úrnak, aki az összefogás szerepét emel-
te ki. Ezek a rendezvények erősítik a szervezet munkáját és az össze-
tartozást, beszélt a „más” emberek értékeiről, mindenki egy saját
egyéniség, Ők is értékes, hasznos tagjai a társadalmunknak.
A hagyományoknak megfelelően az idén is a rendezvényen adták át a
Veszprém Megye Mozgássérültjeiért kitüntetést. Az idei évben az
elismerést Nyulász László vehette át, a MOVE Közhasznú Zrt. mun-
katársa, aki nagy szerepet vállalt a borgátai üdülő és a veszprémi egye-
sület székházának felújításában.
Minden évben ezt a díjat az kapja, aki sokat segít az egyesület mun-
kájában, aki támogatja az arra rászorulókat.
Mindezek után jöhetett a „lazítás”, a finom ebéd és a szabad program
a csodálatos Balaton parton.
Az egész napos rendezvény a késő délutáni órákig tartott.

HEGYI ILONA
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25 éves évforduló
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége,

Balatonfűzfő, Vadrózsa u. 14.

Kevesen tudják, hogy Balatonfűzfő immár 14. éve székhelye
az ország 8. legnagyobb horgász érdekképviseleti szövetségének
(33-ból). Ez 35 horgászegyesületet, 17 000 szövetségi tagot jelent,
a szövetség a gyermek és külföldi horgászokkal együtt 22 000 fő
érdekképviseletét látja el.
Az egyesületek többsége Balaton-parti, Balaton-felvidéki, de érde -
kes ség kedvéért meg kell említeni, hogy van  három nagykanizsai
egyesület is, akik Balaton-parti horgásztanyával rendelkeznek.
A szövetség ebben az évben ünnepli fennállásának 25. évfor-
dulóját. A jubi leumi ünnepség sorozat utolsó, legnagyobb volu-
menű rendez vé nye szeptember 22-én Tihanyban lesz az Akasztó -
dombi parkoló ban.
A  hagyományteremtés reményében 1. Balatoni Horgászok Nap já -
ra elnevezett rendezvény 10.00-kor kezdődik, halétel készítő ver -
sennyel. Szándékosan nem szerettük volna leszűkíteni halászlé-
főzésre, a jelentkezők jelzése alapján más jellegű halételek készítése
is várható. A verseny különlegessége lesz, hogy frissen, élve,
a minő ségi magyar hal védjeggyel ellátott, a balatoni Hal gaz -
dálkodási Nonprofit Zrt. által leszállított pontyokból készülnek
a gasztro- különlegességek.
A nagy fedett színpados  kulturális rendezvény házigazdája a Hal
a tortán műsorból is ismert Sági Szilárd lesz, aki természetesen
a zsűri tagja is egyben. 
A színpadi műsor az eredményhirdetéssel kezdődik 13 órakor.
A díjakat az agrártárca államtitkára, Bitay Márton Őrs adja át
a legjobbaknak.
A résztvevők tombolaszelvény vásárlásával kóstolási lehetőséget is
kapnak az elkészült halételekből, az ebből befolyó összeget szövet-
ségünk a hátrányos helyzetű gyerekek horgásztáborozására fordít-
ja jövő nyáron.
A műsorban fellép a Four Fathers énekegyüttes – Borban és halban
az igazság című zenés műsorával –, a délután folyamán Holcz
Gábor bűvész és mentalista varázsolja el a tisztelt nagyérdemű
közönséget. A veszprémi általános iskolák népi táncos bemutatója
után 18 órakor tombolahúzással ér véget a műsor, a szponzorok
által felajánlott értékes ajándékokat kapnak a szerencsés látogatók.
A helyszínen lufis bohócok, óriás buborékfújók, arcfestők szórakoz-
tatják a gyermekeket. A rendezvény ideje alatt egy külön sátorban
lehetőség van Magyar Horgász kártya regisztrációra is.
Az este zenés utcabállal zárul 21 óráig.
Várunk mindenkit szeretettel, jöjjenek el, akik szeretik  a Balatont,
a halat, a horgászatot.

BALOGH TIBOR ELNÖK

Hogy is volt? Tudta-e?
Településünkön nem volt mindig ilyen virágzó élet, mint nap-
jainkban. Az évszázadok viharai új és új helyzetet teremtettek, így vi -
szonylag kevés írásos emlék maradt arról, milyen életet éltek eleink,
mennyire volt benépesítve mai városunk területe. Ezért is nagyon
fontosak ezek az említések, amelyek fennmaradtak, hiszen összerakva
utalnak a régmúlt történéseire. Lássuk, milyen változásokról talál-
hatunk információkat az írásokban?

Tudta-e, hogy
– a XII–XIV. századból fennmaradt perek okmányaiban

helynévként, így például 1270-ben „...in loco Fyusfyu existentia...”
szövegkörnyezetben található, Szárberényhez (Vörösberény) tar-
tozó területnévként „Füszfő” alakban?  

– az 1761. augusztusában kelt vörösberényi egyházlátogatási
jegyzőkönyvben olvas ható, hogy a faluban nem volt plébános, de
még állt a templom (ma Mámai romtemplom) egy remetelakkal? 

– a remete hosszú szakállt viselt, nem tartozott egyetlen szerzetes-
rendhez sem, 37 éves volt akkoriban, jártas az irodalomban és
Csepela Józsefnek hívták?

– az 1700-as évek második felében a győri jezsuiták egy három
szobás, fából és sárból épített vendégfogadót létesítettek
településünkön?

– az 1757-ből származó népesség – összeírás szerint, Fűzfő-pusztán,
Szeifrid János kocsmáros lakott feleségével, Annával és három gyer-
mekükkel, név szerint Máriával, Terézzel és Henrikkel? 

– az 1860-as évekből származó, Vörösberényhez tartozó földrajzi
nevek között „az uradalom tanyájaként” szerepel Fűzfő, s a puszta,
a mellette lévő sok fűzfáról veszi nevét?

– az 1920-as kataszteri térképen szereplő „Fűzfőpuszta” elnevezés
adta a település mai nevét, összekötve a Balatonnal?

1909-ben a Budapest–Tapolca vasútvonal építésének idején Fűzfő
állomás vagy megállóhely még nem szerepelt. Az 1920-as évek elején
volt egy megállóhely, majd 1926-tól vágányszaporítással állomás,
„Fűz fő” majd „Balatonfűzfő” felirattal. És megindult Fűzfőfürdő
kiépí tése majd az ipar betelepítése, a település benépesülése,
felvirágzása. (Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek
Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Anyagleadás
Kérjük Önöket, hogy anygleadásnál vegyék figyelembe

a lapzárta időpontját! Lapzárta után beérkezett anyagokat
csak a következő számban áll módunkban leközölni!

A szöveges anyagokat minden esetben Word-ben kérjük.
A Pdf-ben küldött anyagokat nem tudjuk szerkeszteni.

A képeket nyers jpg-ben, nem a Word-be ágyazva.
A cikkek és a képek elnevezése legyen egyforma.

A cikk címe és a képek elnevezése utaljon az eseményre
vagy a szervezet nevére, aki küldi.

SZERKESZTŐSÉG
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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

Nyári  véradás a Gyártelepen
A Gyártelepi véradó csoport – Pongrácz István vezetésével – augusztus 3-án tartotta idei
harmadik kiszállásos véradását. Az elő zetes felhívás nak köszönhetően mintegy 34 fő
jelentkezett, hogy ezúton is segítse rászoruló embertársait.
A nagy melegre való tekintettel ezúttal  a Művelődési Központ tága sabb, szellősebb föld-
szinti helyiségében lett a véradás lebonyo lítva. Bár 1 fő nem adhatta le a szükséges vért,
de szándéka így is tiszteletre méltó.  Örömmel köszönthettünk 2 új, első alkalommal
jelent kező véradót. Nekik is és minden résztvevőnek a továbbiakban is kívánunk jó
egészséget.
Pongrácz István elmondta, hogy az áprilisi véradás óta 6 fő úgyne vezett irányított véradáson
vett részt, azaz közvetlen rászoruló javára juttatták el az életmentő vért. A rászorulók egy volt
munkatárs, valamint egy többszörös véradónk rokona volt. Megjegyezném, hogy a mostani
személyek véletlen szerűen kapták meg a szükséges vért, a csoport minden esetben készen áll
bármikor, bárkinek a kellő – olykor életmentő vér – adására!
A mostani véradás támogatói voltak (ki anyagi, ki egyéb más hozzájárulással): Borsos
József (Jooker ABC), Lajkó Frigyes, Gyártelepi CBA (Hegedűsné Klári), Pók Árpád, Czibor
András, valamint a helyszínt biztosító Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár –
Gróf Tibor.

Támogatásukat mindannyiunk nevében köszönjük
és a jövőben is tisztelettel elfogadjuk.

A következő véradás időpontja: 2018. november 9.

DIÓSI PÉTER
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A szilvafa általában májustól szeptemberig ontja termését, a viszony-
lag egyforma nagyságú gyümölcsöket. Minden szilva közepes
paradicsom nagyságú (5–6 cm átmérőjű és 70 g), kis bemélyedéssel
ott, ahol a szár van. A belső, húsos része lédús, színe a sárgától, fajtól
függően, a halványkék vagy zöld színekig terjed. Minden gyümölcs -
nek vastag, és kőkemény magja van.
A zamatos, húsos, lédús szilva kalóriaszegény, nem tartalmaz telített
zsírokat, ám vitaminokban, ásványokban és más összetevőkben
gazdag, amik hozzájárulnak az ideális egészség fenntartásához.
A szilvát hashajtóként használják, mert köztudott, hogy a benne lévő
olyan összetevők, mint a rost, a szorbit és a szatén elősegítik az
anyagcserét az emésztőrendszerben. Kiváló C-vitaminforrás, amely
hatékony antioxidáns. A C-vitamin segíti a szervezetet a rák, a gyul-
ladások és a szabadgyökök elleni harcban. A szilva értékes forrása az
A-vita minnak és a béta-karotinnak. Az A-vitaminnak jótékony ha -
tása van a látásra, a bőrre és a nyálkahártyák egészséges megőrzésére.
A tanulmányok következtetései szerint, ez a vitamin véd a tüdőrák és

a rák szövődményei ellen. A gyümölcs jelentős mennyi ségben tartal-
maz olyan polyphenolic antioxidánsokat is, mint a lutein, és a zea -
xanthinul cryptoxanthinul. Ezek az összetevők segítenek a
szabadgyökök és a reaktív oxigén elleni harcban, ami fontos szerepet
játszik az öregedés folyamatában és más betegségekben. A zeaxanthi-
na, a retina sárga foltjában levő karotinoid elnyelő szelektív anyag,
melynek feltehetőleg fényszűrő szerepe van. A  szilva gazdag olyan
ásványi anyagokban, mint a kálium, vas és fluorid. A vasnak
vörösvérsejtképző hatása van. A kálium a sejtek és a testnedvek fontos
összetevője, ami szabályozza a szívverést és a vérnyomást. Gazdag
olyan B vitamin komplexekben, mint a niacin, a B6-vitamin és a pan-
toténsav, ezek együtt elősegítik a szervezetben a proteinek és a zsírok
anyagcseréjét. K-vitamint is tartalmaz, ami fontos a véralvadáshoz, a
csontok fejlődéséhez és az Alzheimer-kórban szenvedő betegek
gyógyí tásához. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – szilva

Hozzávalók:

300 g finomliszt, 175 g cukor, 200 g margarin
(vagy vaj), 60 dkg szilva, 4 ek cukor,
szerecsendió ízlés szerint (őrölt),
fahéj ízlés szerint (őrölt)

Elkészítés:

A szilvát megmossuk, kimagozzuk. Kis kockákra
vágjuk. Megszórjuk 4 ek cukorral, a fűszerekkel, és
állni hagyjuk egy tálban, amíg a tésztát elkészítjük.
Egy tálba szitáljuk a lisztet a cukorral, és a jéghideg
vajat kis kockákra vágva hozzáadjuk.
Addig morzsoljuk a tésztát, amíg zsemlemorzsa-szerű
állaga nem lesz. Nem kell összegyúrni, nem kell, hogy
összeálljon. A lecukrozott szilvát egy 22 cm átmérőjű
pitetál aljába helyezzük, majd rászórjuk a morzsát.
Előmelegített sütőben sütjük 180°C-on, lehetőleg
alsó–felső sütéssel.
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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!

A szeptemberi kép kérdése: Hol található?

A 2018. augusztusi képrejtvény helyes megfejtése: Szakorvosi Rendelőintézet,
Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u. 20.
Meglepetés csomagot nyert: Tóthné Osváth Henriett olvasónk.

SZERKESZTŐSÉG
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Fűzfő Éjszakai Körtúra

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Fotók: Béres Istvánné




