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

2019. február 10-től 2019. március 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

3-2-1 Meridián torna minden kedden 18 óra
– Február 5., 12., 19. 26.
Senior örömtánc minden szerdán 17.30 óra
– Február 6., 13., 20., 27.
Jóga minden csütörtökön 18 óra
– Február 7., 14., 21., 28.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
– Február 13., 20., 27.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 11. 15.30 óra Kártya klub

Február 12. 17–18 óra Ökumenikus isten-
tisztelet és szeretetvendégség
– a Jézus Szíve Plébánia és Balatonfűzfő
Város Önkormányzata közös szervezésében
– 17 óra Ökumenikus istentisztelet a Jézus
Szíve plébániatemplomban
– 18 óra Szeretetvendégség a Jókai Köz -
színtérben

Február 12. 17 óra Közösségi filmklub
– a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület támogatásával
– A pótolhatatlan Werner doktor – fran-
cia film, 2016
A belépés díjtalan, a film megtekintése 12 alu-
liaknak nem ajánlott!

Február 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 22. 17 óra Kiállítás megnyitó
Godzsa Zoárd fotós munkáiból
– ,,Közeli helyeken"
A kiállítást megnyitja Varga Róbert újságíró
Közreműködik: Rábai Zsanett, a TIT Váci
Mihály Irodalmi Színpad tagja

Február 22. Csebszalto nyugdíjasklub
– farsang
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 23. Balatonfűzfői Horgász Egyesület
– télbúcsúztató
Helyszín: Horgásztanya

Február 25. 15.30 óra Kártya klub

Február 25. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás, Történelmi tájak – film-
vetítés Szegedi József támogatásával

Február 27. 17 óra Mi, nők! 
– klubfoglalkozás, Csokoládé, francia film -
dráma vetítése, majd kötetlen hangú baráti
beszélgetés

Márciusi előzetes

3-2-1 Meridián torna minden kedden 18 óra
– Március 5., 12.
Senior örömtánc minden szerdán 17.30 óra
– Március 6., 13.
Jóga minden csütörtökön 18 óra
– Március 7., 14.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
– Február 6., 13.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

Március 4. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 4. 17 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Március 5. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután a nőnapi megemlékezés jegyé -
ben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 5. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Március 7. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– nőnapi köszöntő a klub hölgytagjainak
tiszteletére
Helyszín: Natúrkert vendéglő

Március 8. 18 óra Városi nőnapi rendezvény
– Ünnepi beszédet mond Marton Béla pol-
gármester 
– Ünnepi műsor
– ,,Szeretni bolondulásig...", Fésűs Nelly és
Szomor György színészek műsora
– Vidám Fiúk

Március 8. Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– nőnapi köszöntő a városi rendezvény után
Helyszín: Fűzfőgyártelep, NIKE étterem

Március 11. 15.30 óra Kártya klub

Március 12. 10 óra Pegazus Bábszínház
– belépőjegyes előadás

Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
Nemzeti ünnep alkalmából
– Ünnepi beszédet mond Marton Béla pol-
gármester 
– Ünnepi műsor
– Koszorúzás
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (az
Ország zászlónál)
Rossz idő esetén: Művelődési Központ, szín-
házterem

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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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
január 15-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a követke-
ző határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy
1. a kistérségi háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére és mű -

ködésének biztosítására vonatkozó – Balatonalmádi, Alsóörs,
Balatonfőkajár, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván,
Küngös, Litér, Papkeszi, Balatonakarattya településekkel, valamint
az Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött –
megállapodást a legkorábbi határidővel felmondja. 

2. Balatonfűzfő városának háziorvosi központi ügyeleti ellátását az
Országos Központi Ügyeleten keresztül kívánja igénybe venni.

– A testület megtárgyalta a Fűzfő Motel és a szomszédos beépítetlen
ingatlannal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Elfogadja Vörös Lajos ingatlanvagyon értékelő által készített ingat-
lanforgalmi értékelést, mely alapján az apport értéket
– balatonfűzfői 357/43 helyrajzi számú 4511 m2 térmértékű oktatá-
si központ megnevezésű ingatlan esetében: 64 700 000 Ft-ban
– balatonfűzfői 357/46 helyrajzi számú 7685 m2 térmértékű beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlan esetében: 71 500 000 Ft-ban
határozza meg.
A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. köteles a tulajdonába kerülő balatonfűz-
fői 357/43 helyrajzi számú ingatlanon (Fűzfő Motel) az előterjesztés-
ben részletesen felsorolt beruházási-felújítási munkákat az ingatlan-
értékesítéseiből befolyt bevétele terhére elvégeztetni úgy, hogy a léte-
sítmény a 2019. évi nyári szezonra vendégfogadásra alkalmas legyen.

Az önkormányzat 2019. február 1. napjától a balatonfűzfői 357/43
helyrajzi számú és a balatonfűzfői 357/46 helyrajzi számú ingatlano-
kat nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként véglegesen a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. rendelkezésére bocsátja 136 200 000 Ft – ingat-

lanvagyon értékelő által meghatározott – értéken, mellyel a társaság
törzstőkéjét felemeli.

– A testület felkérte az önkormányzati hivatalt, hogy gondoskodjon
a fűzfőfürdői településrészen, a balatonfűzfői 723/4 helyrajzi számon
építendő háziorvosi rendelőintézet és védőnői szolgálat építési enge-
délyéről, illetve ez alapján kiviteli terv készítéséről. Ezen feladatok
költségeit a 2019. évi költségvetésben szerepelteti.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete tudo-
másul vette a Veszprém megye – Balatonalmádi járás kötelező felvé-
telt biztosító általános iskoláinak körzethatár-tervezetét. Balaton fűz -
fő város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma 2019.
január 15-én nyilvántartott adatok alapján 0 fő.

–A testület nem támogatta azt a határozati javaslatot, mely szerint 
„1. a Balatonfűzfő, Jókai Mór u. 19–21. számú ingatlan, volt Jókai

Mór Általános Iskola – épületét nem értékesíti, hasznosítását fej-
lesztési szakemberek és a lakosság bevonásával közösségi tervezés
keretében és annak eredményeképpen határozza el. 

2. Az ingatlan végleges hasznosításáig felülvizsgálja és a piaci viszo-
nyok szerint módosítja az alkalmazott bérleti díjakat, ezzel csök-
kentve a fenntartás önkormányzati terheit.” 

Az önkormányzat továbbra is nyilvános pályázaton kívánja értékesí-
teni az önkormányzat tulajdonában lévő balatonfűzfői 603 helyrajzi
számú (volt Jókai Mór Általános Iskola) ingatlant.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk hon-
lapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy határo-
zatok) menüpont alatt olvashatják.

A következő testületi ülés 2019. február 19-én lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

A Jókai iskola jelenéről, jövőjéről

Aki ellátogatott a Közösségi Házban január 13-án tartott fórumra, az
tapasztalhatta, hogy elkezdődött a kampány. A Szanyi Szilvia által
összehívott fórum a Jókai közszíntérrel kapcsolatos jövőbeni terveket
hivatott bemutatni. Némi zavart okozott, hogy a meghívóban új vá -
rosközpontként lett megnevezve a volt Jókai iskola épületegyüttese,
de a fórumon aztán kiderült, hogy valójában egy új kulturális és
turisztikai központról van szó. Jó, hogy ez kitisztázódott, mert a Jókai
közszíntér nem alkalmas településközponti funkciók betöltésére.
A fórum másik szépséghibája, hogy az épületegyüttes sorsáról dönte-
ni hivatott önkormányzathoz az ügyben semmiféle megkeresés sem
érkezett, az előzetes egyeztetések teljességgel elmaradtak. Elég furán
hangzik, hogy éppen a tulajdonos képviselője nincs megkérdezve egy,
a város tulajdonában álló ingatlan további hasznosítását illetően.
Persze annak fényében, hogy az épületegyüttes értékesítése belátható

közelségbe került, talán már érthető az elnök asszony iparkodása az
ügyben, aki jelenleg is üzleti vállalkozást (szabaduló szobát) üzemel-
tet az önkormányzat létesítményében. 
A fórumon bemutatott tervek egyébként egy kívülálló számára egé-
szen imponálónak hatnak. Ha nem ismernénk az ingatlan jelenlegi
állapotát, ha lenne kellő forrásunk a felújításra, ha rendezve lennének
a fenntartás kérdései, akár elfogadhatók is lennének az elképzelések.
A helyzet azonban más, ennél összetettebb. 
Érdemes a gondolatmenetet a Jókai iskola bezárásával kezdeni, mely-
re 2007-ben került sor. Egy „jókais” tanárnak, aki fél életét az iskola
falai között töltötte, sőt 14 éven keresztül vezette is az intézményt,
nem kell elmagyarázni, mit is jelent ez az iskola a fűzfőiek számára.
A bezárás azonban megpecsételte az épületegyüttes sorsát is, állaga
azóta is folyamatosan romlik. Aki járt mostanában az épületekben, az
tudhatja, hogy az ingatlan műszaki állapota meglehetősen rossz, több
millió forintra lenne szükség, hogy a további amortizációnak elejét

A százegyedik hónap a városházán
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vegyük. És akkor még a felújításról nem is beszéltünk! Az önkor-
mányzat jelenlegi anyagi lehetőségei még a szinten tartást sem teszik
lehetővé. 
Az elmúlt években se szeri, se száma nem volt a különböző hasznosí-
tási, fejlesztési elképzeléseknek. Több pályázaton is indultunk, hogy
a közben kulturális közszíntérré váló Klebelsberg iskola megújulhas-
son, és új funkciót nyerhessen. Sajnos ezen pályázatok egyike sem volt
eredményes. Közben az épületek egy részét sikerült bérbe adnunk, de
az ebből befolyó jövedelmek messze nem fedezik az épületegyüttes
fenntartási költségeit. Sőt van olyan, gazdasági tevékenységet folyta-
tó bérlő (BLTE), mely vitatja, s ebből kifolyólag nem is fizeti a vil-
lanydíj ráeső, almérővel mért részét! A volt Klebelsberg iskolát köz-
ben civil egyesületek kezdték el használni és kulturális funkciót
kapott, de annak minden költsége a művelődési ház, azaz a város
kasszáját terheli. Mindezen lehetőségek számbavétele után döntött
úgy a képviselő-testület, hogy a több mint tíz éve tartó vesszőfutás-
nak véget vet és meghirdeti értékesítésre az ingatlan egészét, mert
bízunk abban, hogy egy tőkeerős befektetővel megszűntethető
a Jókai jelenlegi méltatlan állapota. Bárkinek is kerülne értékesítésre,
a befektetőnek a volt népiskolai épület kapcsán komoly megkötöttsé-
gei lesznek. Az iskola helyi és országos védelem alatt áll, ami a beru-
házó fejlesztési elképzeléseit erősen korlátozzák. Az önkormányzat az
adásvételi szerződés tervezetében maga is kikötötte, hogy az épület
külső megjelenésében meg kell, hogy őrizze az épített örökséget,
továbbá, hogy az új tulajdonos biztosítja az évenként megrendezésre
kerülő megemlékezéseket, koszorúzásokat.
Az eddig jelentkezők többsége turisztikai szálláshelyek létesítésében
gondolkodott, mely egybevág az önkormányzati érdekekkel, hiszen
kereskedelmi szálláshelyek vonatkozásában komoly hiány mutatko-
zik településünkön. 
Kritikaként fogalmazódott meg, hogy „fillérekért” kótyavetyéljük el
az ingatlant. Nos, lehet vitatkozni a meghirdetési áron, azonban a
pia ci szereplők ennyire árazták be az erősen leromlott állapotú épüle-
teket. A vevő nyilván figyelembe veszi azt is, hogy vétel után még
további százmilliókat kell az ingatlanba fektetnie, ha abból hasznot is
szeretne látni. Ha az épületegyüttes valóban kihagyhatatlan ajánlat,
vajon miért nem tolonganak a helyi vállalkozók a vételi szándékuk-
kal? Nyilván azért, mert ismerik az ingatlan állapotát, lehetőségeit.
A Jókai közszíntér meghirdetése egyébként mindig is nyilvános volt,
azon bárki indulhatott, és indulhat jelenleg is. Ha tehát a turisztikai
egyesület vezetőjének hasznosítási ötlete van, akkor keressen olyan
szakmai befektetőt, aki a terveit magáévá teszi, a meghirdetett vétel -
árat leteszi, és akkor a fórumon megjelölt módon és célra használhat-
ja fel az ingatlant. 
A lakossági fórumon elhangzott, hogy az eladás az önkormányzatnak
csak egyszeri, nagyobb bevételt jelentene és semmi garancia nincs az
ott megvalósuló fejlesztésekre. Ez így nem igaz, hiszen az ön kormány -
zat az ingatlan értékesítésére kiírt pályázatban garanciát is kér a fejlesz-
tésre. Amennyiben azt a befektető nem teljesíti a szabott határidőn
belül, úgy a letétbe helyezett összeg is az önkormányzathoz vándorol.
Továbbá, a befektető nyilván nem azért veszi meg az ingatlant, hogy
azt hagyja véglegesen lepusztulni, elértéktelenedni. A Klebelsberg
iskola épületét el nem bonthatja, jelentős mértékben át nem alakíthat-
ja, így muszáj lesz az épületegyüttest egységben fejlesztenie. 
Mi elsősorban olyan befektetők érdeklődését várjuk, akik a kereske-
delmi szálláshelyek létesítésében gondolkodnak. Ez a szűkös ellátott-
ság javítása mellett arra is jó lenne, hogy az önkormányzat a jelenlegi,

az ingatlannal járó kiadások helyett folyamatos bevételre tegyen szert.
Hiszen az építmény után adót kell fizetni, továbbá a szálláshely szol-
gáltatásból iparűzési és idegenforgalmi adó is befolyik a város kasszá-
jába. Végeredményben tehát az épületek megújulhatnak és új, a tele-
pülés számára hasznos funkciót kaphatnak. Az értékesítésből szárma-
zó bevételből pedig értékteremtő beruházás valósulhat meg a fűzfő-
fürdői településrészen, egy új, korszerű háziorvosi rendelő és védőnői
iroda formájában. (Az orvosi rendelő terveinek bemutatására is ha -
marosan sor kerül itt a hírlap hasábjain.)
A lakossági fórum felvetései között szerepelt, hogy ez az épület egy
közösségi tér, mely a helyiek számára szimbolikus erővel bír, és amit
élettel kell megtölteni. Az előbbi állítást senki nem vitatja, de hála
Istennek, ezen a településrészen már van egy másik, szintén az önkor-
mányzat által fenntartott és folyamatosan fejlesztett kulturális szín-
tér, a Közösségi ház. De jó is lenne ezt élettel, minél több emberrel,
színes programokkal megtölteni! A fórumon bemutatott elképzelé-
sek egy része ide is átültethető, pl. a közösségi gasztronómiai élményt
nyújtó sütő-főző alkalmatosság. Ez a közszíntér minden további nél-
kül be tudja fogadni az eddig a Jókaiban működő kézműves csopor-
tot, illetve az oda szervezett kiállításokat is. 
Az önkormányzat tehát abban érdekelt, hogy a volt Jókai iskola mél-
tatlan állapota megszűnjék. Minden hasznosítási ötletnek örül, de
azokat – amennyiben az önkormányzat is partner lenne a fejlesztés-
ben – szeretné időben látni, és szeretné, ha a finanszírozás és nem
utolsósorban a fenntartás kérdései megnyugtatóan tisztázva lenné-
nek. A lakossági fórumon megismert elképzelések a fenti elvárások-
nak nem felelnek meg. Ha megvizsgáljuk a Szanyi Szilvia által megál-
modott funkciókat, akkor a következőkre juthatunk:
A gyógyszertár funkció megvalósítása nem reális terv, mert az előírá-
sok szerint Balatonfűzfőn csak egy gyógyszertár lehet, és erre az pá -
lyázhat, akinek van praxis joga. Ezzel az önkormányzat nem ren del -
kezik, a jelenlegi gyógyszertár pedig hosszú távra megkapta az üze-
meltetési jogot. Információink szerint nem kívánja ezt sem eladni,
sem a saját forrásaiból kialakított, jelenleg üzemelő gyógyszertár
helyett egy másikat építeni. Gyógytorna funkció nem szerepel az
önkormányzat feladatai között, ennek az OEP által elvárt feltételei
vannak, a településen lévő járóbeteg-szakrendelésen ez megoldott.
A háziorvosi rendelő helyéről (Közösségi ház melletti telek) a képvi-
selő-testület már tavaly döntött, terveit az orvosokkal egyeztette, az
épületet erre a helyre terveztette. A lakosság többsége örül, hogy egy
akadálymentesített, a településrész központi, jól megközelíthető és
parkolást biztosítani tudó helyén egy új orvosi rendelő fog megépül-
ni. A kivitelezés előtti időpontban nem időszerű egy másik helyszín
vizsgálata. Annál is inkább, mivel egyre nehezebben tudja a Jókai
utcai rendelő megkapni a működéshez szükséges engedélyeket. 
A nagy épületbe tervezett funkciók, a szabaduló szoba, játszóház,
turisztikai iroda – ezek gazdasági tevékenységek, s mint ilyenek, nem
tartoznak az önkormányzat által ellátandó feladatok közé. Ha a fent
felsorolt tevékenységek valóban akkora lehetőségek, akkor a piac
bizonyára rámozdul ezekre és a Jókai közszíntéren kívül is módot
talál a megvalósításukra. A tájház és interaktív helytörténeti múzeum
remek ötletek, érdemesek a továbbgondolásra. 
A Jókai közszíntér újragondolása kapcsán, a tervek bemutatását felve-
zető prezentáció számos hamis és megkérdőjelezhető állítást tartal-
maz. Az ott vizionált lakosságszám csökkenés, a munkahelyek hiánya
nem tükrözik a valóságot. Ha elnök asszony vette volna a fáradságot és
utánanéz a statisztikai adatoknak, akkor láthatná, hogy településünk
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017. augusztus 15-én támoga-
tási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ energetikai korszerűsítésére, amelynek eredményeként
136 866 714 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a
Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
című, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázatán.

A projekt keretében a Balatonfűzfő Város Önkormányzatának tulaj-
donában lévő Vágfalvi Ottó Művelődési Központ energetikai korsze-
rűsítése valósul meg. A Pokol Club Presszó azért kerül korszerűsítés-
re, mivel a Művelődési Központ épületében található, azzal egy fűté-
si körön van, tehát energetikai szempontból egy egységként szükséges
kezelni. A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása
(külső határoló szerkezetek hőszigetelése: homlokzati és lapostető
szigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtésszabályozás és légtechnika
korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése, infokommunikációs
akadálymentesítés), hogy csökkenjenek a jelenlegi magas üzemelteté-
si költségek és a károsanyag kibocsátás. Az épület energetikai besoro-
lása jelenleg DD (Korszerűt megközelítő), a beruházás megvalósulá-
sával az épület energetikai besorolása BB (Közel nulla energiaigényre
vonatkozó követelményeknek megfelelő) lesz. A projekt megvalósítá-

sa esetén az épület hőtechnikai tulajdonságai javulnak, csökken a faj-
lagos hőveszteség, kevesebb lesz az épület fűtési energiafogyasztása.
A kevesebb fogyasztás kevesebb energiafelhasználást jelent, ami keve-
sebb üzemeltetési költséggel jár és csökken a károsanyag kibocsátás is.
A napelemes rendszer telepítésével tovább csökken a fosszilis energia-
felhasználás.

A közbeszerzési eljárás a közelmúltban lezárult, a kivitelező 2019
márciusában kezdi meg a kivitelezési munkálatokat, amelyek a tervek
szerint nyárra befejeződnek.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Hamarosan megkezdődik a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
energetikai korszerűsítése

lakosságszáma az elmúlt három évben is folyamatos növekedést mutat.
Ha körbekérdezi a helyi vállalkozókat, szolgáltatókat, mindegyikőjük
létszámgondokról panaszkodik, alig győzik a keleti országrészből
pótolni a hiányzó munkaerőt. Ami a fiatalok elvándorlását illeti, az
általános jellemzője a hasonló léptékű és adottságú településeknek,
viszont a fórumon felvázolt tervekből nem derül ki, hogy erre a kihí-
vásra a Jókai közszíntér újragondolása valós megoldást jelentene-e. 
A fórumon bemutatott, közel 1700 m2-t érintő fejlesztésre költség-
becslést készíttettünk kollégáinkkal. Ez, az engedélyes tervek, beren-
dezések nélkül is félmilliárd forintos forrást igényelne. S ebben nincs
benne a szökőkút, terasz, rendezvényterek burkolása, a parkosítás és
egyéb beszerzések költségigénye. Ehhez hozzá kell tenni a működte-
tés tárgyi és személyi feltételeit, a felújítás illetve karbantartás költsé-
geit. Lehet tehát nagyot álmodni, felelőtlenül hangulatot kelteni,
de a testület inkább a nyugodt és megfontolt építkezést választotta
a Jókai közszíntér jövőjét illetően. Azon vagyunk, hogy a Jókai isko-

la épületei megújuljanak, újabb és értékes funkciót nyerjenek el a fej-
lesztések által, melyek hosszú távon is előnyt jelentenek a helyi turiz-
mus élénkítésében és az adóbevételek növekedésében. Kép viselő -
társaink nem egy szűk réteget, hanem az egész közösséget képviselik,
felvállalva a döntéseket, és konfliktusok esetén sem hagyják cserben
a választóikat. Ennek szellemében a januári ülésünkön a testület vala-
mennyi jelen lévő tagja az értékesítés mellett foglalt állást, még ha
a garanciavállalás kérdésében volt is vita köztünk. 

A legközelebbi KT-KÁVÉ helye és időpontja: Tobruki óvoda, 2019.
febru ár 21. 17 óra. A településünk jelenéről, jövőjéről, problémáiról
szóló kötetlen beszélgetésre minden kedves helyi lakost és üdülőtulajdo-
nost szeretettel várunk képviselőtársaimmal:

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER ÉS

ERDŐSI GÁBOR ALPOLGÁRMESTER

Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a tulajdo-
nában lévő balatonfűzfői 603 hrsz.-ú ingatlan (volt Jókai Mór Általá-
nos Iskola ingatlana) és a balatonfűzfői 521 hrsz.-ú ingatlan (sport -
pálya) együttes értékesítésére. 

A pályázat benyújtásának helye, időpontja és módja: 
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal (8184 Balatonfűzfő,
Nike krt. 1.) Jegyzői titkárság.
2019. február 28-án 13.00 óráig beérkezően zárt borítékban, a borí-

tékra rá kell írni, hogy „pályázat a balatonfűzfői 603 és 521 helyrajzi
számú ingatlanok megvásárlására”.
A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázati felhívás teljes szövege Balatonfűzfő város honlapján
(www.balatonfuzfo.hu) tekinthető meg.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

PÁLYÁZAT
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Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Orosz Péter Olivért, Varga Mátét.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 9 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2018. decemberi lapzártától a 2019. januári lapzártáig:

FELHÍVÁS!
VÁROSI KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY!

Balatonfűzfő

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a költészet napja tiszteletére
az elmúlt évek hagyományának megfelelően idén is meghirdeti a városi szintű szavalóversenyt.

A megmérettetésre nevezni egy szabadon választott magyar költő versével lehet. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 14.

Jelentkezni a jelentkezési lapok kitöltésével lehet, szervezetten a Szivárvány óvodában,
az Irinyi iskolában, az Öveges középiskolában és egyénileg 

a Művelődési Központ és Könyvtárban.  

A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézményekben vagy letölthetők a honlapunkról (www.mkkfuzfo.hu)

A szavalóverseny menetrendje:

ELŐDÖNTŐ I. március 20. (szerda)
9 óra Óvodás kategória

13 óra Kisiskolás kategória
16 óra Felnőtt kategória

Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, pódiumterem

ELŐDÖNTŐ II. március 21. (csütörtök)
13 óra Felső tagozatos kategória

15 óra Középiskolás kategória

Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, pódiumterem

DÖNTŐ ÉS GÁLAMŰSOR
április 11. (csütörtök) 17 óra

Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, színházterem

I N F O R M Á C I Ó:
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
Tel.:/Fax: 88/451-056; 06-20/319-0975

www. mkkfuzfo.hu
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A Gyermekvédelmi törvény (1997. óta
hatályos, és nem minden ország rendelkezik
ilyen törvénnyel!) a szülőt, törvényes képvi-
selőt hatalmazza fel és teszi felelőssé a gyer-
mekek neveléséért. 
Ez a törvény ugyanakkor a gyermekeket is
kötelezi a szülőkkel, nevelőkkel történő
együttműködésre a saját egészséges testi,
lelki, szellemi, szexuális fejlődésük érdekében.
Mit is jelent ez? Iskolába kell járnia, tanulnia
kell, házi feladatot elkészíteni, felszerelését
magával vinni, a szülőknek, pedagógusoknak
szót fogadni, káros szenvedélyektől mentesen
élni, egészségükre vigyázni, a szabályokat
betartani, pl. házirendet az iskolában és ott-
hon is…
A gyermekvédelmi törvény alapvetően a gyer-
mekek bántalmazásának megakadályozását,
visszaszorítását célozta meg. Hatálya nemcsak
a 14 éven aluli – a bűntető jogban gyermek-
korúnak minősített gyermekekre – hanem
a 14–18 éves fiatalkorúakra is vonatkozik.
A bántalmazása a köztudatban egyenlő
a veréssel, a fizikai erőszakkal, pedig a bántal-
mazásnak egyéb formái is vannak. Lehet bán-
tani valakit szóval (verbálisan), lelki zsaro-
lással, szexuálisan, egészsége, testi épsége
veszélyeztetésével, elhanyagolással. Az elha-
nyagolás lehet fizikai, lelki és szellemi is.
Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermeké -
re, csak maradjon nyugton, aki minden elvá-
rás, ellentételezés nélkül anyagi javakkal hal-
mozza el gyermekét, nem tanítja meg a társa-
dalom által elfogadott általános viselkedési
szabályok betartására, nem is gondol arra,
hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig ugyan-
olyan ártalmas, és ugyanúgy veszélyeket rejt
magában, mint az agresszív viselkedési minta

a környezet részéről. Már egészen kis korban
kell kezdeni annak a tanítását, megtanulását,
hogy mit szabad és mit nem, vagyis bizonyos
korlátok felállítását. A korlátok kapaszko-
dók egy gyermeknek a fejlődése során, és ter-
mészetesen folyamatosan tágítani kell és
lehet a korának megfelelően. Szabad és kell
is a gyerekek követelőzésére nemet mon-
dani! Persze a magyarázat megkönnyíti
a „NEM” elfogadását. A „neveletlenség”
a későbbiek során gyakran vezet viselkedési
zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez,
a mások és a szülők iránti tisztelet hiányához,
és végül törvénybe ütköző cselekedetekhez.
Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés.
Amikor olyan elvárásokat – nemcsak az isko-
lában –  támasztunk a gyermekünk elé, ame-
lyeknek esetenként éppen azért nem tud
megfelelni, mert állandó kritikában, szidás-
ban, leszólásban van része. Ha egy gyermek
nem kap elég dicséretet, biztatást, szeretettel-
jes odafigyelést, hiányt szenved az érzelmi
fejlődése, amely mindenképpen rossz hatás-
sal van a teljesítőképességére, személyiségé-
nek fejlődésére.
A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés
a szülő, törvényes képviselő joga és köte-
lessége. Vajon, amikor a szülők az iskolát,
más intézményeket, a médiát teszik felelőssé
a gyermekeik viselkedése miatt, elgondol-
kodnak-e azon, ők milyen példát mutatnak.
És, amikor az iskolákban nő az erőszakos ese-
mények, viselkedések száma, érzik-e a közve-
tett felelősséget?
A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg:
A gyermeknek joga van emberi méltósága tisz-
teletben tartásához, a verbális, fizikai, szexuá-
lis vagy lelki erőszakkal történő bántalmazás-

sal, az elhanyagolással és az információs árta-
lommal szembeni védelemhez. A gyermek
nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek
és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó
büntetésnek, illetve bánásmódnak.

Ezek a jogok minden EMBERT
megilletnek!

A családon belüli erőszakkal elkövetett
bűncselekmények elemzése, a körülmények,
okok feltárása nemcsak a rendőrség számára,
hanem más, ezzel foglalkozó hivatalos és civil
szervezetek tevékenységében is fontos infor-
máció a prevenciós munkában. Szakmai
körökben általános az a vélemény, hogy sem
a gyermekek bántalmazását, sem a nők, az
idősek, de a férfiak elleni erőszakot sem lehet
önálló témaként kezelni, hiszen ezek a szo-
morú események az érintett család – nem rit-
kán – mindennapi életének a részét képezik.
Bármely családtag elkövetheti és lehet sér-
tettje: apa, anya, nevelőszülő, férj, feleség,
gyermekek, testvérek, nagyszülők, unokák,
nagynénik, nagybácsik, volt házas- és élettár-
sak egymás ellen.
Nem születünk jónak vagy rossznak! A gyer-
mekeink a felnőtté válás során tanulják meg,
hogyan kell viselkedni, mik a jogaik, mik
a kötelességeik, mit szabad és mit nem sza-
bad ahhoz tenni, hogy a kö zösség, amelyben
élnek, elfogadja, tisztelje, szeresse őket.
Ezt az együttélést szabályozta már a Tíz
parancsolat és szabályozzák ma a jogszabá-
lyok is.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Gyermeknevelésről rendőri szemmel

1. GINOP-5.2.4-16 pályázati lehetőség,
gyakornoki program pályakezdők támo-
gatására

A BKKTE célja, hogy megtalálja a lehetősé-
get a desztinációs munkaerőhiány csökken-
tésére. A Gazdaságfejlesztési és Inno vációs
Operatív Program most erre nyújt alkalmat.
A részletes pályázati kiírásról keresse Egye -
sületünk munkatársait. Tel.: 88/594-645,
balatonkenese@tourinform.hu

TÓTH BARNABÁS

2. Turisztikai megbeszélést tartott a
Balatoni Turisztikai Szövetség Balaton -
földváron

Kulturális és tu -
risztikai megbe-
szélést hívott össze
a Balatoni Turizmus
Szövetség, ahol a Ba -
laton Keleti Kapuja Tu risz tikai Közhasznú
Egyesület képviselte Balaton ke nesét és Bala -
ton fűzfőt.

Ugye tudjuk mennyire fontos a rendszeres
kommunikáció? Minden emberi kapcsolat
sikeressége a kommunikáción múlik, illetve
nem utolsó sorban a kapcsolatteremtésen. –

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület hírei
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hangsúlyozta ki a Balaton Turizmus Szö -
vetség elnöksége.
A munkamegbeszélés első pontjaként a
Magyar Turizmus Média Kft. képviselője
beszélt arról, hogy mennyire fontos a kap-
csolatteremtés a balatoni települések között.
Amennyiben fejlődni szeretnénk, minél
több információt kell megosztanunk egy-
mással, de ami a legfontosabb cél: rendszeres,
friss információ kerüljön fel az online felüle-
tekre és ez minél több emberhez jusson el.

Az évről-évre
m e g  r e n d e z e t t
Nyitott Balaton
kampányról is
be szélg ettünk,
m e g v i t a t t u k ,
hogy melyik len -
ne a legmegfele-

lőbb időpont a rendezvénysorozat megszer-
vezéséhez. Ötletként felmerült, hogy a tava-
szi időszakot tegyük színesebbé, ezért akár
Húsvéttól Pünkösdig, illetve őszi szezonban
szeptembertől megkezdődhetnének a prog-
ramok akár Márton napig a Balaton körül.

A Balatoni Regionális TDM Szövetség és
a helyi és térségi TDM szervezetek alapve-
tő célja, hogy megmutassák, a Balatont nem-
csak nyáron érdemes látogatni. Tavasszal is
sokféle programlehetőség közül választhat-
nak az ide látogatók, mint például kerékpá-
ros események, amelyek eddig kevésbé érték
el az embereket, de érdemes lenne még job-
ban kihangsúlyozni a mozgás fontosságát.
Mivel a gasztronómia áll a középpontban,
2019-es tervek között szerepel, hogy renge-
teg tematikus túrát szerveznek majd; borkós-
tolókat, egyre több szolgáltató bevonásával.
Különösképpen jó ötletnek bizonyult még az
egyetemen tanulók bevonása a fejlődésbe. A
Balatoni Turizmus Szövetség kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy a diákok részt vegyenek a

Balaton életében, alkotótáborokban vegye-
nek részt, tartsanak oktatásokat akár gyere-
keknek, akár turistáknak, ahol ők maguk is
fejlődhetnek, ötleteik megvalósulhatnak.
Emellett a Balaton egy új imázst kapna, ami
nem megszokott, ami egy kicsit más, mint az
eddigi.
Továbbá várják a visszajelzéseket az ember-
ektől a Nyitott Balatonnal kapcsolatban, pél-
dául hogyan lehetne fejlődni, milyen esemé-
nyeket lenne érdemes szervezni.
Visszatekintve a múlt évre, 2018-ban is ki -
emelkedő teljesítményt ért el a Nyitott
Balaton: 129 programlehetőséget biztosítot-
tak az esemény keretein belül, 155 szállás-
hely és 90 vendéglátóhely csatlakozott az ese-
ményhez.
Végül, de nem utolsósorban sor került a
2019-es évi Utazás Kiállítás megbeszélésére
is, ahol a balatoni desztinációk eldönthették,
szeretnének-e részt venni a budapesti kiállí-
táson, vagy sem.

3. Jelentkezési felhívás Balatonkenese és
Balatonfűzfő új turisztikai információs
katalógusába

Hogy miért éri ez meg az Önnek?
• Ingyen megjelenést biztosítunk bármely

helyi vállalkozásnak (cégnek), attrakció-
nak, szállásadónak, kereskedelmi egység-
nek, alapítványnak, egyesületnek, aki a
településeinkért munkálkodik nap, mint
nap!

• A 21. század követelményeinek megfelelő-
en QR-kód használatával internetes elér-
hetőségre is átvezetjük az érdeklődőket!

• Az információs katalógust az ország összes
turisztikai egyesületéhez eljuttatjuk, nem
beszélve a több mint 120 települést, aki
rendelkezik Tourinform Irodával!

• Napi kapcsolatban állunk ezekkel az iro-
dákkal, ezért tájékoztatást adunk Önök-

nek, hogy az ország mely részéről keresték
az adott szolgáltatásukat!

• Utazáskiállításokon való megjelenés által
a katalógus más desztinációk számára is
elérhetővé válik.

• A településeinkre érkező turisták első kéz-
ből értesülhetnek a település életéről.

• Kiegészítő szolgáltatásként Balatonfűzfő
és Balatonkenese térképére is felkerülhet-
nek, hogy a vendégeink könnyen megtalál-
hassák Önöket!

• Az on-line terjesztés lehetővé teszi, hogy a
katalógus megtekinthető és letölthető
legyen weboldalunkról.

• Továbbá a látnivalóink, természeti értéke-
ink részhez szeretettel várjuk településein-
ken élők véleményét, segítségét, mely rej-
tett kincseinket tegyük bele a katalógusba.

• Kiemelt hirdetési lehetőségekről és ezzel
kapcsolatos kedvezményekről az irodánk-
ban érdeklődhetnek

• A megjelenéshez nyilatkozat kitöltése
szükséges

A katalógus várható felépítése: 
• Köszöntő, Közérdekű információk,

Közlekedés, Pénzügyek, posta, hivatali
ügyintézés, Sport és szabadidő, Bala -
tonfűzfő és Balatonkenese rövid történe-
te, Nevezetességek, Természeti értékek,
Szálláshelyek, Vendéglátás, Borászat,
Szolgáltatás

Jelentkezési határidő: 2019. február 15.

Ha szeretne meg jelenni, illetve további kérdé-
se van, keresse Irodánk munkatársait
a BKKTE Irodájában a Balatonkenese,
Kálvin J. tér 4. címen, vagy telefonon
a 06-88/594-645-ös számon, illetve e-mailen
a balatonkenese@tourinform.hu címen.

KANÁSZ PETRA

A Fűzfőgyártelepi Véradó csoport január 25-én szervezte idei első
kiszállásos véradását. Pongrácz Istvánnak, a csoport volt ve zető -
jének – aki közben lányának adta át a csoport vezetői és szervezési
feladatait, de ezt még ő koordinálta – elmondása alapján mintegy
70 főt  regisztrálhattunk, egyúttal 2 új véradót is köszönthettünk. 
Állandó és eseti támogatóinknak köszönhetően ismét sikeresnek
mondható volt a rendezvény. Támogatásukat tisztelettel
megköszönjük és a jövőben is számítunk rájuk. Köszönjük segít-
ségüket a véradáson résztvevő aktivistáinknak is!

Támogatóink voltak: Borsos József, Orosz Péter, Pók Árpád, Lajkó
Frigyes, Hegedűsné Klári, valamint a helyszín biztosításával
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár – Gróf Tibor igaz-
gató.
A csoport nevében valamennyi régi és új donorunknak kívánunk
további jó egészséget!
A következő véradás időpontja: 2019. április 26.

DIÓSI PÉTER

Gyártelepi véradás
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Újévi köszöntő

Balatonfűzfő 2019. január 4-én tartotta
hagyományos újévi köszöntőjét a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár szín-
háztermében.

Marton Béla polgármester úr elmondta, hogy
minden elért eredmény közös siker, és azt
kívánta idénre is, hogy együttes erővel, ki-ki
a maga tudása szerint tegyen a közösségért.
A köszöntő után ünnepi műsort láthattunk
az Irinyi Fúvószenekar és Balatonfüred Város

Koncert Fúvószenekarának szereplésével, ami
után pezsgős koccintással kívántak egymás-
nak boldog új esztendőt a rendezvény
résztvevői.

BÓNA VERONIKA

Januárban történt

Vízkereszt ünnepe Balatonfűzfőn

Vízkeresztkor – január 6-án – vasárnap,
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úrral muta-
tottunk be ünnepi szentmisét a balaton-
fűzfői Jézus Szíve plébániatemplomban.
Ezen a napon a liturgiában a napkeleti böl -
csek látogatására emlékezünk. Egy csillagot
követve megtalálták Betlehemben a jászol-
ban fekvő kisdedet, a Megváltót. Az egyház
ezen a napon vízszentelést is tart. Vízkereszt
ünnepe után sok helyen él a házszentelés

hagyománya is. Balaton-parti település
lévén, immár másodszor áldottuk meg a
Balatont. Az ünnepi szentmise után énekelve
vonultunk a Marina-kikötőbe. Imádkoztunk
mindazokért, akik számára fontos a Balaton,
legyenek helyi lakosok vagy nyaralók
egyaránt. Nem maradhatott el a hálaadás
sem. Megköszöntük a mindenható Istennek,
hogy a „magyar tengert” adta nekünk. Érsek
úr megáldotta a Balatont, majd ezt követően
imádkoztunk azokért is, akik nemcsak
örömüket, de sajnos életük végét is lelték a

Balatonban. Emlékükre virágokat, koszorút
dobtunk a vízbe. Vízkereszti ünnepünk idén
is szeretetvendégséggel zárult, ahol a Balaton
Népdalkör néhány énekkel ajándékozta meg
a hallgatóságot.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik bármely módon segítet-
tek a szervezésben! Isten áldása legyen mind -
azokon, akikkel együtt ünnepelhettünk ezen
a napon!

LAPOSA NORBERT PLÉBÁNOS
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„Aludjatok néma szent hadak…”

A Jézus Szíve plébániatemplom falán elhelyezett emléktábláknál
különleges keretek között tartották meg az idei megemlékezést a
Donnál elesett hősökre január 13-án. Az eseményt szokatlanná tette,
hogy ebben az esztendőben a Magyar Tartalékosok Szövet sége által
idén először megszervezett Bakony Menetszázad két nap gyaloglást
követően Balatonfűzfőn fejezte be útját, amely  január 11-én, pén-
teken Szigligeten kezdődött.
A szentmise keretében Laposa Norbert plébános kiemelte, hogy a kö -
zösség szerepe milyen nagy, úgy is, hogy ennek védelmében a katonák

harcokat folytatnak és akár életüket áldozzák, de manapság is, amikor
a helyi közösség emlékezik hősiességükre.

Az ezt követő megemlékezésen az ünnepi beszédet Szabó István hon-
védelmi államtitkár mondta, melyben megemlékezett az ese mé -
nyekről és azt mondta, a hazájukért életüket feláldozó katonák nem
születtek hősöknek, ám akaratuk ellenére is azzá váltak.
Az ünnepély katonai tiszteletadás mellett tartott koszorúzással
zárult, amelyet szeretvendégség követett.

TÓTH LAJOS PÉTER

Magyar Kultúra Napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén
a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, felmutassuk és továbbadjuk
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár ki -
emelt rendezvényei közé tartozik a Magyar Kultúra Napi ünnepi ren-
dezvény, aminek idén január 22-én adott helyet az intézmény szín-
házterme. Dudás Zsolt, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója köszöntötte az ünneplő
közönséget, majd Teleki Gergő zongoraművész, Bori Réka és Jenővári
Miklós színművészek műsorát láthattuk. Ezt követően Balatonfűzfő
Kultúrájáért elismerő címet vehette át Hegedűs Józsefné, a Balaton -
fűzfő és Körzetének Mozgássérültek Csoportjának vezetője, Molnár

Eszter, a VEGASZ Egyesület elnöke és Király Zsolt, a Raffica Vitorlás
Sportegyesület elnöke. 
A Balatonfűzfői Hírlap minden évben meghirdeti a „Város Fotósa –
A Fotós Városa” pályázatot, aminek idén harmadik helyezettje Pintér
István lett. Második helyen Strennerné Simon Veronika végzett, míg
az első helyezést Vas Veronika kapta meg.
A közművelődési pályán eltöltött 25 éves munkájáért Marton Béla
polgármester úr köszöntötte Gróf Tibort, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatóját.
Valamennyi díjazottnak szívből gratulálunk!

Az ünnepség utáni vendégfogadás a ,,Humán szolgáltatások fejleszté-
se Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén” című
EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú projekt keretén belül
valósult meg.

BÓNA VERONIKA
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„Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntetés 2019.

Január 22-én ünnepeljük hazánkban A magyar kultúra napját 1989
óta, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a magyar Himnusz
kéziratát. Így történt ez Balatonfűzfőn is, 2019. január 22-én
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. 
Városunkban, 2000 óta, minden évben, hagyományosan az ünnepség
keretében adják át a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntetést – sze-
mélynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek adományozható
–, ha a település közművelődésében és sportéletében kiemelkedő,
eredményes munkát végzett. A Balatonfűzfő Város képviselő- testüle-
te által megítélt kitüntető címet városunk polgármestere, Marton
Béla adta át.

Kitüntetettek:
Hegedűs Józsefné Julika 
Balatonfűzfő szellemi és művészeti értékeinek létrehozásáért és meg-
őrzéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért vette át a „Balaton -
fűzfő Kultúrájáért” járó díjat.
Balatonfűzfőn az Árpád úti óvodába majd a Jókai Általános Iskolába
járt. Itt szerettették meg vele a mondókákat és a verseket. A versmon-
dás egész életében elkísérte a mai napig. Több éven át fellépésekre
kérték fel Veszprémben, majd Budapesten. 1997-ben egy országos
szavalóverseny döntőjében első helyezést kapott, de azóta is több első
és különdíjban részesült. Julika több mint tíz évig a Városi Vegyes
Karban énekelt. Rendszeresen részt vett és vesz országos kulturális
fesztiválokon. Vezetésével alakult meg a Balatonfűzfő és Körzetének
Mozgássérültek csoportja immár huszonhét éve. 2017-ben a kulturá-
lis és karitatív munkájáért „Ember az Emberért” kitüntetés ezüst
fokozatát kapta. Balatonfűzfőn 2018-ban huszonnegyedik alkalom-
mal rendezte meg a Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik
Kulturális Fesztiválját, melyen keresztül Balatonfűzfő nevét az egész
országban megismerték. Julika szavaival élve: „Az ember ebben a kor-
ban már sokszor értékeli az életét, mit tettem és mit nem tettem még
meg, de úgy érzem, mindennek értelme volt és van.”

Molnár Eszter  
Eszter balatonfűzfői születésű, Fűzfőgyártelepen járt általános iskolá-
ba, gimnáziumba pedig Veszprémbe. A tánccal és a néptánccal egész
kicsi gyerekkorában ismerkedett meg édesanyján keresztül, aki évekig
tagja, majd vezetője volt a NIKE Néptáncegyüttesnek. Tizennégy
évesen, a Hópehely bálon először nyitótáncot majd keringőt táncolt
a „nagyokkal”. 

Megfordult a balatonkenesei népdalkörben is. Először 2011-ben
a YILDIZLAR Hastánccsoportban, 2014-ben a Fűzfő Hagyo mány -
őrző és Nosztalgia Táncklubban, majd pedig 2017-ben a Bala -
tonalmádi Néptáncműhelyben folytatta a táncot. 2016-17-ben elvé-
gezte a székesfehérvári Alba Regia Táncegyesület néptánc-csoportve-
zető képzését, 2018-ban pedig a Hagyományok Háza népi ének tan-
folyamát. 2018 áprilisa óta a VEGASZ Egyesület elnöki tisztjét is
betölti. A Balaton Dalkörrel is gyakorta énekel, 2018 ősze óta pedig
kezdő csapatnak ismerteti meg a néptánc alapjait. A népi ruhavisele-
tekből már több helyen sikeres bemutatót szervezett, illetve tartott.
Elhivatottsága, értékteremtő munkája méltóvá tette a Balatonfűzfő
Kultúrájáért kitüntetés átvételére.

Király Zsolt 
1971-ben született, életének jelentős részét különböző hajókon töl-
tötte, hiszen édesapja korán megszerettette vele ezt a sportot, s már
három évesen vitorlázott, így Zsolt életformája lett a vitorlázás.
Sportkarrierjét szörf versenyzőként kezdte, az Európa-bajnoki ezüst-
érem mellett tizenegyszeres magyar, háromszoros német, valamint
kétszeres cseh bajnok. Később a rokon sportággal, a vitorlázással foly-
tatta pályafutását. Alapító tagja az első magyar Libera Egyesületnek.
Vitorlás versenyzőként legnagyobb sikerét 2009-ben aratta, amikor
Németország legrangosabb tókerülő versenye, a RUND UM abszo-
lút győztese lett. Hazai és nemzetközi bajnokságokon komoly vetély-
társként tartják számon, az élmezőnyben számolnak vele. A Kék -
szalag rendszeres éllovas kormányosa, nyolcszoros második helyezett,
mindemellett nemzetközi tavi és tengeri offshore versenyző is. Király
Zsolt az egyetlen vitorlázó, aki mind a négy nagy európai tókerülő
versenyt megnyerte ugyanazzal az egytestű hajóval, a Raffica-val.
A vi torlázás iránti elkötelezettségét civil szakmája is bizonyítja, vitor-
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lás hajók karbantartásával, árbocok szervizelésével, vitorlás-hajómo-
torok javításával, hajó és árbocszállítással foglalkozik. Gyakran tart
szakmai előadásokat vitorlástáborban résztvevő gyerekeknek.
Balatonfűzfő sportéletében, a város hírnevének öregbítésében betöl-
tött szerepéért vált méltóvá a Balatonfűzfő Kultúrájáért kitüntetés
átvételére.

Gratulálunk a díjazottaknak, további munkájukhoz jó egészséget, sok
sikert kívánunk!

Gróf Tibor huszonöt éves jubileumi évét tölti a közművelődési
pályán, amelyhez Marton Béla, városunk polgármestere az ünnepsé-
gen gratulált.
Tibor 2012 óta a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója, aki kiváló kapcsolatot alakított ki a helyi civil társadalom-
mal, támogatására mindig számíthatnak az életképes helyi kezdemé-
nyezések. Részt vállal a helyi közéletből is, évekig a Vegasz elnökségi
tagja, napjainkban a Helyi Értéktár Bizottság elnöke. Büszke rá, hogy

2017-ben a Mozgáskorlátozottak megyei szervezete az „Év emberé -
nek” választotta. Nevéhez fűződik 1987-ben az Almádi Művelődési
Központ igazgatása, a ’90-es években a Balaton-parti kisváros kultu-
rális életének felpezsdítése, több jelentős helyi esemény elindítása.
1994-ben önkormányzati képviselő is, majd hét évig elnöke volt
a Közösségi Ház SE sakkcsapatának, vezetése alatt a kisváros csapata
az NB I-be jutott. Alapító szerkesztője az Új Almádi Újságnak.
2000-ben Felnőttképzési és kulturális menedzser diplomát szerzett.
2001-től szakmai tanácsokkal segítette a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár építését, 2002-ben kinevezték az intézmény
első igazgatójának. Még ebben az évben ismét önkormányzati képvi-
selőnek választották. A 2000-es évek első felében magán rendezvény-
szervező irodát működtetett, majd 2007-től a Balatonalmádi
Kistérség Vidék fejleszési Irodáját vezette. 
Gratulálunk mozgalmas és sikeres pályafutásához, köszönjük a váro-
sunkban végzett lelkiismeretes munkáját! 

HORVÁTH IRÉN

A város fotósa – A fotós városa© 2018.

A város fotósa – A fotós városa© díjat 2011. december 12-én alapí-
totta a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége. A díjat évente adják át
a városi Magyar kultúra napi ünnepségen. Így történt ez ebben az
évben is, 2019. január 22-én a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében. 
A 2018-as évben több pályázó közül választotta ki a zsűri a díjra leg -
érdemesebb fotóst. A zsűritagok sokszor nézték meg a képeket, ele-
mezték a jobbnál jobb beállításokat, az ellesett pillanatokat. Az okle-
veleket és a díjat Béres Istvánné, a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztő-
je adta át. 

A város fotósa – a fotós városa díj harmadik helyezettje 2018-ban,
Pintér István nyugdíjas gépészmérnök lett, aki 1964 óta él Bala -
tonfűzfőn. Fűzfőgyártelepen kezdett dolgozni, onnan ment nyugdíj-
ba. Az 1970-es évektől kezdve aktív közéleti tevékenység jellemzi
életét, 2006-tól hódol igazán, az általános iskolában elkezdett szenve-
délyes hobbijának, a bélyeggyűjtésnek. Több kiállítási anyagot állí-
tott össze az évek folyamán, amelyeket Balatonfűzfőn és Veszp rém -
ben mutathatott be. A legutóbbi kiállításának témája a „Balatonfűzfő
utcái és a magyar bélyegek” volt. Munkáinak legjellemzőbb vonása
a lokálpatriotizmus, nagyon szereti lakóhelyét, Balatonfűzfőt. A ki -
állí tási anyag előkészületeként sokat járta a város utcáit, s közben
figyelt fel az épületek különböző, szép vagy régi, vagy megkapó bejá-
rataira. Megragadva a fotópályázat lehetőségeit, készített el egy kép-
sorozatot, amelynek címe: „Fűzfői bejáratok”. 

A város fotósa – a fotós városa díj második helyezettje 2018-ban
Strennerné Simon Veronika, aki Balatonfűzfőn él férjével és három
gyermekükkel. Veronika gyermekkora óta foglalkozik fotózással.
Mindenfélét fotózik és bevallása szerint sokszor fura lehet a látás-
módja vagy a képei témája, de ez által megmutathatja másoknak,
hogyan látja a körülötte lévő világot. Igyekszik minél több
fotópályáza ton vagy kiállításon részt venni. Többször jelent meg
fotója a Natio nal Geographic oldalán is. Mindennapjainak fontos
része a fotózás, még a rossz-csúnya dolgokban is meglátja a szépet,

a művészet kifejezésének lehetőségeit. Kedvenc idézete elmondja a lé -
nyeget önmagáról és a munkáiról: 
„Ne kérdezd tőlem, mit – miért fotózok – s fotóztam. 
De azt sem, honnan jöttem, s merre tartok. 
Csak nézd meg jól a képeim! – a választ megkapod.”

A város fotósa – a fotós városa Balatonfűzfőn 2018-ban Vas
Veronika, aki Balatonfűzfőn él és dolgozik. A szabadidejét szívesen tölti
fényképezéssel, kedvenc témája a természet. Első fényképezőgépét kb. tíz
évvel ezelőtt vette, egy NIKON D3200-t, a fotóit már azzal készítette. 
Tudását igyekszik folyamatosan fejleszteni, de egyelőre a teljesen
kezdő kategóriába sorolja magát. A fotók készítésénél alapvetően
a színeket és a fény játékát szeretné kiemelni és megörökíteni.
A városban rengeteg szebbnél szebb részletet lehet találni, ha figyel-
mesen körülnézünk, ezeket szívesen fényképezi a családja és a barátai
nagy örömére. Barátai kérésére fényképezett már esküvőn is, valamint
portré képeket is készített. A „megrendelők” és jómaga is elégedettek
voltak az eredménnyel. Őszinte örömmel gratulálunk, s további
mun kájukhoz sok sikert kívánunk!

2019-ben is tovább keressük a Város fotósát, várjuk az Önök fantaszti-
kus képeit! Köszönjük!

HORVÁTH IRÉN
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Balatonfűzfői fiatal művész ismét a
színpadon

„Nem az számít, hogy milyen világban élsz,
hanem az, hogy mi van belül.”
A fenti mondatot Németh Tamástól hallhat-
tuk, aki 2017. novemberé ben mutatkozott
be először a Balatonfűzfői Fiatal Művészek
klubjának estjén a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár közönsége előtt. 
Tamást egészen kisgyermek kora óta elvará-
zsolja a magyar táncdalénekesek világa, külö-
nösen a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek zenéi. 
Tamás mindamellett, hogy énekel és kabaré-
val is foglalkozik, kitanulta a szakács mestersé-
get, amit könnyen össze tud egyeztetni a zené-
vel, sőt, bevallása szerint kiegészítik egymást.
A „Színház az egész világ” című műsorával
2019. január 25-én lépett ismét színpadra,
amiben Szöllőskei Dorka volt a partnere.
A kabaré és könnyűzenei előadás, amivel
Dorka és Tamás felléptek, egy kis ünnepet
kívánt becsempészni a hétköznapokba.
Tamás vallja, akárcsak egyik nagy példaképe,
Koós János, hogy „amíg humor van, én is
vagyok”.

BÓNA VERONIKA

Frida Kahlo és a megfestett női lélek

Rendkívüli film, egy rendkívüli nőről. Ez is
lehetett volna a mottója a Mi, Nők filmklub
január 16-i találkozójának. Julie Taymor
2002-ben bemutatott, Frida című filmdrámá-
ja a mexikói festőművész, Frida Kahlo életét
jeleníti meg, Salma Hayek főszereplésével.
Aki nem tanult célirányosan művészettörté-
netet, talán soha vagy csak nagyon ritkán
találkozott alkotásaival. 2018-ban a budapes-
ti Magyar Nemzeti Galériában bemutatott
kiállítása meghatározó élményt nyújtott
a látogatóknak. Alkotásai elgondolkodtatják
és megosztják az emberek véleményét. Frida
művein keresztül mutatta meg legbensőjét,
fájdalmait, vágyait, érzéseit. Lássuk milyen
hagyatékot hagyott hátra a festőművésznő. 
Frida Kahlo (1907–1954) mexikói művész-
nő betört a férfiak uralta művészvilágba és
bebizonyította, hogy nőként, nőiségét hang-
súlyozva képes képzőművészként érvényesül-
ni és még életében sikeressé válni. E tekintet-
ben úttörőnek számított, mint nő a művé-
szetben, noha nem Ő volt az első női mű -
vész. Olyan korban vált elismert alkotóvá,
mely korban a női művészek vajmi csekély

elismertségre tarthattak számot. Művé -
szetének egyik legfontosabb jellemvonása,
hogy nőiségét szinte provokatívan ábrázolta.
Alkotásainak legfőbb tárgya saját maga volt.
Képein keresztül megismerhetjük egy,
a korában extrém nézeteket valló, a női szere-
pekről rendhagyóan gondolkozó, a testével
folyamatos küzdelemben álló, szexualitástól
fűtött nőt, aki mozgalmas szerelmi életét,
politikai aktivitását és gyermek utáni vágyát
is megjelenítette alkotásaiban. Első és legje-
lentősebb művei életének egyik legnehezebb
időszakában születtek, mikor egy buszbal-
eset következtében gerince és csípője annyira
roncsolódott, hogy hónapokon át ágyhoz
volt kötve. A mozgásra képtelen Kahlo,
akkor betegágyában, az ahhoz szerelt tükrök
segítségével festette meg több ízben is önma-
gát. Ezeken az alkotásokon keresztül megis-
merhetjük azoknak a napoknak, hónapok-
nak a kínjait, melyeket kiszolgáltatva a gyó-
gyulást várva kellett átélnie. Diego Riviera,
Frida Kahlo férje a korszak legismertebb
mexikói művésze mondta feleségéről és be -
tegségének időszakában alkotott képeiről,
hogy ő volt a művészettörténetében az első
asszony, aki tényszerűen és tökéletesen jele-

nítette meg alkotásaiban azokat az élmé-
nyek, amiket és ahogy csak egy nő élhet meg.
Férjével való viharos házassága, az elválások
és újra egymásra találások hullámvölgyeiben
alkotott képei is erről árulkodnak. Frida
művészi látásmódját meghatározták testi és
lelki kínjai, valamit az az erő és dac, melyet az
élettől kapott ajándékba, hogy terheit viselni
tudja. Egész életében küzdött függetlenségé-
ért és azért, hogy nőként egyenjogú tagja
legyen a társadalomnak és a művészvilágnak.
Élete és művészi pályafutása annak állít pél-
dát, hogy miként lehet a nőiség létében
maradandót alkotni és nyomot hagyni egy
mai napig leginkább férfiak uralta világban.
A Mi, Nők filmklub 2019-ben is folytatja
tevékenységét. Szeretettel várunk mindenkit,
akit érdekelnek a filmek, melyek a minden-
kori társadalmak problémáira mutatnak rá.

Következő alkalmunk: 2019. február 27.
szerda 17.00 óra. Soron következő filmünk,
a Cso koládé című francia filmdráma. (Nem
a csokoládé, mint édesség és az édes élet jelképe
köré épített víg játék.) 

Kovács–Árvai Ágnes
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Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak – Csuka Péterné

Az alkotás boldoggá és szabaddá tesz

Az ország egyik legszebb településén,
Káptalantótiban született Csuka Péterné,
vagy ahogy mindenki szólítja, Marika.
Ismerjük meg, a családjával városunkban élő
és alkotó kézműves sokszínűségét.
A szerény körülmények közé született
Marika családjának mottója, mi szerint
,,lehetetlen nincs, csak tehetetlen ember”,
egész életében elkísérte. Testvéreivel és
szülei vel maguk készítették el azokat a hasz-
nálati tárgyakat vagy dísztárgyakat, melyekre
nem tellett. Így aztán szélesebb családi körü-
ket és barátaikat is szívesen ajándékozták
meg ezekkel a kézműves termékekkel. Bár
azt, hogy a maguk készített tárgyak milyen
értékesek, talán még nem is sejtették, ahogy
azt sem, hogy Marika egyszer, mint hivatás-
ként fog csodálatos gobelineket, zsinórcsipke
terítőket vagy harisnyából készült virágokat
készíteni.
A Vendéglátó Ipari Technikumot Buda -
pesten végezte és ekkor már nemcsak saját
részre varrt ruhákat. Köszönhetően kéz-
ügyességének és annak a szellemnek, amely-
ben nevelkedett, férjével való házasságkötése
majd a családalapítás után, otthonukat is
saját maga készített kelengyével ruházta fel.
Hímzett terítők, díszpárnák, függönyök, fal-
védők, gobelin képek kerültek ki a kezei
közül és ezekkel varázsolta a családi fészket
igazi otthonná. 

Hosszú és nagyon hasznos volt az út, mely
elvezette őt a zsinórcsipke készítéséhez.
Tapasztalata nagyban hozzásegítette, hogy
minimális ismerettel mégis magas szinten
sajátítsa el ezt a nagyon összetett kézműves
mesterséget is. Alkotásaihoz a mintákat saját
maga tervezi meg és rajzolja le. Munkáit a
Magyar Kézművességért Alapítvány több-
ször is kiállította, valamint jegyzi. Buda -
pesten a Camponában megrendezett orszá-
gos kiállításon is részt vett.
A zsinórcsipke mellett elsajátította a haris-
nyavirág készítés technikáját is. Ez egy sokkal
gyorsabb alkotási folyamat, ami hamarabb
hozza meg a sikerélményt. Minden alkotó és
művész ember képes órákra, sőt talán napok-

ra is belefeledkezni a kreatív munkafolya-
matba. Szükségük van egy támogató család-
ra, aki esetenként elnézi a szerszámok és
a kipakolt kellékek okozta rendetlenséget
a szobában vagy akár azt is, ha hosszú órákra
magányba burkolózik. Marika mögött is áll
egy ilyen szerető és támogató férj és család.
Nélkülük talán nem is menne.
E színes és alkotó életút legtermékenyebb
időszaka nyugdíjas éveiben érkezett el.
Karácsony Juliannával megalapították a Ba -
la tonfűzfői Kézműves Klubot. Elnökként
sokat dolgozott azon, hogy ez a kézművesek-
ből álló kis csoport ismertségre és elismert-
ségre tegyen szert. A tagokkal további alko-
tókat buzdítottak a csatlakozáshoz, mert
fontosnak tartották, hogy a kézművesség
értékét megőrizzék és továbbörökítsék.
Nagy fába vágták a fejszéjüket, ami a tovább -
örökítést illeti, mert napjainkban kevés fiatal
fordul érdeklődéssel az ilyen jellegű alkotói
tevékenység felé. 
Az emberek talán nem is sejtik, hogy milyen
nagyszerű lehetőségek rejlenek az alkotás-
ban. Ahogy Marika példáján is látható,
a szép és megfelelő szintű alkotásokkal
komoly pályázatokon lehet elismerésre szert
tenni. Mindemellett az is boldogság és öröm
forrása, ha látjuk, mennyire örülnek szerette-
ink a saját magunk által készített ajándékok-
nak.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

FAK Természetbarát Szakosztály 2019. februári túraterve

• Február 9. Eplény–Ámos-hegy–Sípálya–Malom-völgy–Eplény 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
• Február 16. Fűzfőgyártelep–,,Vadkörtefa”–Megye-hegy–Bagó-
hegy–Szentkirályszabadja
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 8.00 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál
• Február 23. Gézaháza–Cuha-hegy–Zirc 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 7.45 óra Táv: 11 km
Szint: 155 m
Túravezető: Pappné Puskás Valéria
• Március 2. Vinye–Hódos-ér–Hátsó-irtás–Porva
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Március 9. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völgy–Aszófő 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra Táv: 10 km
Túravezetők: Király István, Horváth István

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
Túravezetők elérhetősége:
Horváth István, Balatonfűzfő, +36-30/277-6433, +36-30/310-6721 
Király István, Veszprém, +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő, +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém, +36-30/237-7871, 88/325-966
Pappné Puskás Valéria, Veszprém, +36-30/540-6388, 88/325-966
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő, +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém, +36-30/979-8629
Simon Károly, Balatonfűzfő, +36-70/423-8414
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Városunk története – mint már sokszor
írtam róla – nem összefüggő, folyamatos,
pezsgő életet mutatott a XV. és XX. század
között. Máma falu nem volt nagy település.
1761-ben még állt a mámai templom egy
remetelakkal, s még mindig az esztergomi
főegyházmegyéhez tartozott, ahogy azt
István király adománylevelében elrendelte.   

1773-ban XIV. Kelemen pápa a jezsuita ren-
det „megszűntnek nyilvánította”, a birtokait
a Királyi kamara vette kezelésbe, melyből
1775-ben Mária Terézia – az iskolai reform
végrehajtása céljából – „Tanulmányi Alapot”
hozott létre. Ez az alap még a XX. század ele-
jén is működött. Feltehetően – Máma falu a
XVIII. században a Rákóczi-szabadságharc
idején pusztult el, nevét a „Mámai-hegy” és
a „Máma-tető” dűlőnév őrzi. Pillantsuk be
a történésekbe!

Tudta-e, hogy
– az 1500-as évek második felében 8-7-6

porta szerepel csökkenő tendenciával
a tizedjegyzékekben Máma faluban? 

– 1613-ban mindössze egy portát írtak
össze, majd 1617-ben – betelepítés
következtében – tizenhat telkes jobbágy él
a településen, megegyezően a sokkal népe-
sebb Kenesével?

– a Mámai templom a harcoknak esett
áldozatul és 1702-ben építették újjá eredeti
állapotára, úgy, hogy egy sekrestyével is
kiegészítették, s egészen 1769-ig működött?

– a magára hagyott Mámai templom 1769
után folyamatos pusztu lásnak indult? 

– az 1785-ös katonai felmérés térképen
szerepel még Máma, de 1829-ben csak
Fűzfő-pusztát említik? 

– a középkori Máma falu területén a szomszé-
dos települések osztoztak: Fűzfő és Kenese

közötti fennsíkon állt egy major, Máma-
puszta, mely először Vörös berényhez, majd
1939-től Balatonkeneséhez, Máma-tető
Papkeszihez, a Balaton-parti terület Vö rös -
berényhez tartozott?

– a XIX. században és a XX. század elején
szántóföldek, legelők és gazdagon termő
gyümölcsösök, szőlők voltak a területen?

Fűzfő-puszta volt csak lakott hely (a mai
benzinkúttól északra, 300 méter távolságra),
ahol az utak kereszteződésénél először
vendégfogadóhely, majd majorság állt.
Az 1960-as évek elején még állt az épület és
előtte a gémeskút itatóvályúval. Akik már itt
dolgoztak, éltek Balatonfűzfőn, még emlé -
kezhetnek rá. (Bővebb információt talál Szőnyeg
János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?

Idén január 21–27. között, 13. alkalommal
lett megrendezve az Európai Méhnyakrák
Megelőzési Hét. Szerettem volna, ha Balaton -
fűzfő is csatlakozik ahhoz a kezde mé -
nyezéshez, amely a megelőzésre hívja fel
a figyelmet. A jelentkezést elfogadták, így
2019. január 23-án megvalósult a rendezvény.
Egy Gyöngy a HPV (Humán Papilloma
vírus) elleni védelmet jelképezi, a program
alaptevékenysége a gyöngyfűzés, karkötők
készítése és eljuttatása a nőgyógyászati osztá-
lyon fekvő nőknek azzal az üzenettel, hogy
nincsenek egyedül, az adott település mellet-
tük áll.
A méhnyakrákot vírus okozza, a Humán
Papilloma vírus, amely jelen van a vilá-
gunkban, életünkben. Mindegy, hogy nők
vagyunk, férfiak vagy gyerekek. Itt van
körülöttünk, mégis elsősorban a lányokat,
nőket veszélyezteti, mert, ha tartósan bent
marad a szervezetünkben, méhnyakrákot
okozhat.
A világon évente 500 000 új esetet fedeznek
fel, amelyből 25 000 esetet az Európai Unió
tagországaiban diagnosztizálnak. Magyaror -
szágon évente mintegy 1500 új beteggel kell
számolni. A megbetegedett nők közel har-
mada hal meg a betegség következtében.
Leggyakrabban 35–60 éves korban fordul
elő, de egyre növekszik a fiatal, 30 éves kor
alatti betegek aránya.

A HPV-fertőzés az esetek döntő többsé -
gében átmeneti és tünetmentes. Ha a HPV-
fertőzés hosszú ideig megmarad a szer -
vezetben, beindít egy elváltozást. Ezt rák-
megelőző állapotnak hívjuk. A méhnyakrák
általában hosszú idő alatt fejlődik ki, pana -
szokat eleinte egyáltalán nem okoz.
A méhnyakrák megelőzése két erős lábon áll:
a szűrés és a védőoltás együttesen jelentik
a legbiztosabb védelmet!
A rendszeres méhnyakszűrés nagyon fontos,
segít időben felfedezni a rákmegelőző
állapotokat, így nagyon sok esetben elkerül-
hető a méhnyakrák kialakulása.
Javasolt, hogy a szexuális élet megkezdésétől
és / vagy 21 éves kortól rendszeresen, évente
menjünk nőgyógyászhoz rákszűrésre!
A védőoltás hatásos a rákmegelőző elváltozás
és a méhnyakrák megelőzésében. A védő -

oltást legcélszerűbb a szexuális aktivitás meg -
kez dése előtt alkalmazni, a világban leg -
inkább elterjedt a 12–14 éves lányok oltása.
Nálunk, Magyarországon a 7. osztályos lányok
ingyenesen hozzájuthatnak a védő oltáshoz.

„Figyelj rám, mintha jel volnék,
Keress úgy, mintha nem volnék,

Vigyázz rám, mintha gyöngy volnék.”
(Nagy Bandó András)

A rendezvényen belüli vendéglátás a ,,Humán
szolgáltatások fejlesztése Balaton fűzfőn és a
Kelet-Balaton négy háttértelepülésén” című,
EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító szá -
mú projekt keretén belül valósult meg.

TÖLGYES BEÁTA

TERÜLETI VÉDŐNŐ

„A Remény Gyöngyei”
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Madárbarát Iskola

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 1990-től tudatosan neveli diákjait a környezetvédelemre.
A mindennapi tanításnak, és számos iskolai programnak a fókusz-
pontjában áll a természeti és épített környezet védelme, megőrzése az
utókornak, tehát a fenntartható fejlődés erősítése. 
A tudatos pedagógiai munka sikereként iskolánk 2006-ban elnyerte
az „Ökoiskola” címet, melynek keretében mintegy nyolcvan kritéri-
umnak kellett megfelelni és a napi tanulási folyamatban alkalmazni.
A címet nemcsak elnyerni volt nehéz, hanem háromévente újra meg
kellett pályázni az addig elért eredmények tükrében, de az iskolában
folyó kiváló munka meghozta a gyümölcsét, minden alkalommal
sikerült.

2012-ben újabb elismeréssel gazdagodott az Irinyi Iskola közössége,
elnyerte az „Örökös Ökoiskola” címet, mely új lendületet adott
a munkában. 
Az intézményben 1991 óta működik a környezetvédő szakkör, mely-
nek éves, lelkes munkája alapja a különféle környezetvédelmi akciók-
nak. A kezdetektől gondozzák a szakkörös diákok az iskola fáin lakó
és az oda látogató madarakat. Megfigyelik a madarak életét, a téli,
kora tavaszi hónapokban szorgalmasan etetik őket. Ennek a munká-
nak eredményeként 2007-ben elnyerte az oktatási intézmény
a Madárbarát Iskola címet, így azóta még lelkesebben végzik a tanít-
ványok gondozó munkájukat. 
Ebben a tanévben az iskola alapítványának (Irinyi János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány) jóvoltából újabb öt
madáretetőt készítettek a szakkörösök: háromfős csoportokban fűré-
szeltek, ragasztottak, szegeltek, szigeteltek majd felületkezeltek,
végül finom magokkal feltöltötték és kihelyeztek a szuper etetőket.
A madarak azonnal birtokba vették, és hajnalonta nagy madárcsicser-
gés közepette fogyasztják az eleséget.
Nagyon fontos, hogy szárnyas barátainkra folyamatosan figyeljünk,
hiszen rohanó világunkban, sajnos számuk egyre fogy, egyre keveseb-
ben térnek vissza telelés után. Nekünk pedig a legfontosabb célunk,
hogy a gyerekeket bevonjuk ebbe a munkába, s később, felnőttként
tovább örökítsék a gondoskodást. Köszönjük a támogatást, bíztatunk
mindenkit a madarak gondozására!

HORVÁTH IRÉN

10 ÉVESEK LETTÜNK
Idén ünnepelünk! 10 év egy civil szervezet életében nagy idő. Kevés
egyesület éli ezt meg. Szervezetünk elmondhatja magáról, hogy ren-
geteg eseményről, eredményről és munkáról szólt ez az időszak.
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület annak idején 2008-ban a
Közösségi Házban 19 alapító taggal jött létre, mára a tagság létszáma
meghaladja a 100 tagot, így a település egyik legnagyobb egyesülete.
A Veszprém Megyei Bíróság 2009. január 23-án vette nyilvántartásá-
ba. Első elnöke Győrffy Sándor, második Koronczai János volt és 2015
óta Szanyi Szilvia.
Jelenlegi választmányi tagjai Szanyi Szilvia, Jánka Anikó, Koronczai
János, Szabó Lajos, Lukáts Gábor.

Tagjaink: szállásadók, turisztikai attrakciók, vendéglátók, civil szer-
vezetek, kereskedők, vállalkozók és a Litéri Önkormányzat.
Marketingünk révén többször került a város országos médiák híreibe
(DUNA TV, RTL Klub, TV2, M1, Balaton TV, Part FM rádió,
Napló újság…). Imázs filmekkel, honlapokkal, kiadványokkal, kam-
pányokkal, nyereményjátékokkal népszerűsítettük településünket.
Balatonfűzfő–Litér INFO füzetünk évek óta legnépszerűbb kiadvá-
nyunk, mely idén is meg fog jelenni.
Bevezettük a Fűzfő kártyát és az Öböl kártyát. Térképeket tettünk ki
a buszmegállókba.
Pályázataink révén valósulhattak meg a település tájékoztató táblái,
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rendezvény eszközeink (sörpadok, világítás…), melyeket szinte min-
den rendezvényhez kölcsönkérték. A Tobruki strandon lévő színpad-
fedésünk, faházunk pedig 2012 óta szolgálja a települést.
Felújítottuk a volt Jókai iskola termeit, ahol irodát, játszószobát, új,
innovatív turisztikai attrakciókat valósítottunk meg, melyek rendkí-
vül látogatottak. Turisztikai irodánk egész évben rendelkezésre áll.
Az alábbi rendezvényeket valósítottuk meg az elmúlt időszakban: 
• Augusztus 20-i lampionos vitorlás felvonulásos, strandpartik, (tűzi-

játékkal, vízjátékkal, lézershowval, tűzzsonglőrrel, brazil szambá-
sokkal, japán dobosokkal....) 

• Fűz napok (kézműves nap a Tobruki strandon, játszóházzal, tánc -
házzal)

• Vizes napok (vizes játszóház)
• Fúvós zenekari flash mob a strandon
• Balaton ünnepe, Karnyújtásnyi Balaton rendezvény (szezon előtti

felhívás)
• Élőszobor verseny (élőcsocsó, élősakk, élőmalom, emellett játékos

feladatok)
• Fogyatékkal élők Strandfesztiválja 
• Vasárnapi Vásári Vigadalom (helyi termelőkkel, Sárkányfű árussal,

Jósdával, fellépőkkel, táncházzal…) 
• Csillagfény körtúra ( Játékos feladatokkal tűzdelt éjszakai túra)
• Vízben álló piramisok - tudományos előadás
• Both Zoltán vadállatbefogó előadása, vadállat-simogatóval
• Lovas versenyzővel indultunk a 2015-ös Bakonyi Vágtán
• Tobruki Retro Strandparty
• Varga Miklós koncert a Tobruki strandon
• Animátoros strandprogramok (zumba, játszóházak)
• Tojásfa kalandtúrák (állatsimogatóval)

• Strandmozik
• Adventi Ablakok
• Borzongás Fesztivál 

A siker az összefogásban és az együttműködésben rejlik. Köszönjük
Mindenkinek!

Elérhetőségeink: Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
www.balatonfuzfoinfo.hu, info@balatonfuzfoinfo.hu

tel: 00-36-20/341-5504
Iroda: Balaton Secreto Szabadulószobák és Játszóház épületében

Cím: Balatonfűzfő, Jókai u.19–21.

SZANYI SZILVIA ELNÖK

Az új év első rendezvényével egy vidám, jó hangulatú esztendőt
kívántunk elindítani. A verses jókívánságokkal, a humoros játékokkal
és a meghívott előadókkal, a Báthory testvérek citerazenés produkció -
jával reméljük ez sikerült is.
A kultúra napja kapcsán ezúttal nem pusztán egy ünnepi műsort szer-
veztünk, hanem az Otthonban élő, a művészet valamely ágában hiva-
tás-, vagy hobbiszerűen tevékenykedő időseinket és munkájukat
mutattuk be. Vellai–Nemes Nikoletta intézményvezető tolmácsolásá-
ban és egy mini kiállítással most két szobrász, egy gobelinkészítő és
egy irodalommal foglalkozó lakónkkal ismerkedhettek meg a kultúra
iránt érdeklődők. 

Többféle foglalkozást kínáltunk a
hónapban, így a természetkedvelők
ismeretterjesztő filmeken keresztül láto-
gathattak el távoli vidékekre, a kézműves
tevékenység iránt érdeklődők már a farsangi
dekorációt készítették, illetve a januári neves napok, szokások bemu-
tatásán ke resztül a hagyományokba, történelmi eseményekbe, neves
emberek életútjába pillanthattak bele időseink.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Visszatekintő

Fotó: Boros Péter
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„Csak a test öregszik, a tehetség soha.” (Alessandro Del Piero)

Nagyszerű közösség, remek munkát végez egész évben. A tagok aktí-
vak, szinte minden eseményen részt vesznek.
A januári klubfoglalkozáson klubvezetőnk, Németh Gábor a 2018-as
évet értékelte: 74 fővel kezdtük az elmúlt évet, mára a létszám 72-re
csökkent. Számtalan rendezvény gazdagította az elmúlt évet. Újévi
köszöntéssel kezdődött, farsangi mulatozással folytatódott, ami egy
kis vidámságot hozott a tagság életébe, a jelmezbe öltözött klubtagok
nagy sikert értek el. Tombolasorsolás és tánc tette hangulatossá az
estét.
A klub életében nagyon változatos programok voltak. Meg em -
lékeztek a nőkről, a férfiakról, a húsvétról.
Sakk- és ulti versenyeken is sikeresen vettünk részt. Szekeres Péterné
II. díjat is nyert a férfiak mezőnyében.
Tavasszal szalonnasütés, tojásfa díszítés, szemétgyűjtés, virágosítás
tette szebbé a környezetünket.
A bábcsoport tagjai remek előadásokat szerveztek óvodásoknak, sőt
még vidéki kis falu óvodájában is boldogságot csaltak a gyermekek
arcára. A strandon játszott előadásukat sok gyermek és felnőtt
élvezte.
Úszóverseny Móron: minden tagunk érmekkel tért haza. A részt -
vevők sikert arattak. Kerékpár túra Siófokra és vissza. A Fűzfő túra is
próbára tette a résztvevőket, de győzelemmel ért véget, első helyezést
értek el a klub tagjai. 
Májusban kirándulás Győrbe remek idegenvezető közreműködésével,
sok élménnyel gazdagodva

A főzőversenyeken: Tobruki majálison, Juniálison is több klubtag
jelen volt. A város és a VÁCISZ által szervezett rendezvényeken is
részt vettek a szorgos klubtagok, Gombócfesztivál, Aranykapu fesz-
tivál, Adventi ünnepség, városi disznóölés.
A Szüreti bál is nagyszerűen kezdődött sok vendéggel, de az eső
közbeszólt, ez nem törte meg a jelenlevőket.
Az őszi 3 napos kiruccanás is nagyon jól sikerült, bejárták a Tisza tó
környékét, élvezték a Balneo Hotel szolgáltatásait.
Az évente rendszeresen megrendezett városi nyugdíjasklubok
találkozóján Kossuth Gergő remek hangulatot varázsolt a terembe
mindenki örömére.
Sikeresen pályáztunk a város Civil Alapját kezelő Balatonfűzfőért
Alapítvány kiírásaihoz. A támogatások nagyban hozzájárultak
nagyrendezvényünk lebonyolításához, kertjeink pompázásához, tar-
talmas kirándulásunkhoz. Németh Gábor klubvezetőnk örömmel
tájékoztatott pénzügyi helyzetünkről:  támogatások, civil ado má -
nyok, a tagdíjak felhasználása.
Igen jóra sikerült a 2018-as év, bízunk benne, hogy az idei is hasonló
jó lesz, de ha még jobb lesz, annak nagyon fogunk örülni.
Külön köszöni a klub tagsága Marton Béla polgármester úrnak,
a képviselőknek és minden támogatónak, akik részesei voltak és hoz-
zájárultak a Csebszalto nyugdíjasklub sikeréhez.
Szomorúan kezdődött az idei esztendő: Elvesztettük korábbi klub-
vezetőnket: Kalocsai Istvánné Zsuzsát. Zsuzsa, emlékedet szívünkben
őrizzük, nyugodjál békében!

HEGYI ILONA

Számadás a 2018-as évről a Csebszalto nyugdíjasklubban

SZENIOR ÖRÖMTÁNC KÖR Balatonfűzfőn

2018. március idusán alakult a Közösségi Házban Hegedűs Istvánné
Ica szenior örömtánc szakoktatóval, aki gyógytornász és pszichológus
is egy személyben.
A szenior táncot közel 45 éve Németországban dolgozta ki Ilse Tutt
táncpedagógus.
Nyugat-európában már évtizedek óta jelen van.
Magyarországra CSIRMAZ SZILVIA hozta el.
A szenior örömtánc, kifejezetten szenior korosztály sajátosságaira épült.
Mottó: Táncolás = mozgás, öröm, agytorna.
Ezek oldják a feszültséget, energiát adnak, boldoggá, vidámmá
tesznek. Folyamatos a memória fejlesztése és a koncentráció,
miközben az egyensúlyt és a koordinációt fejlesztjük.
Sajátos tematikán és mozgásformákon alapszik, lépései kíméletesek
az izmok, izületek számára. A táncosok folyamatosan, rövid koreog -
ráfiát tanulnak.
A jobb és bal agyfélteke is működik. Ha egy mozdulat nem sikerül, az
nem baj, mindenki a saját képességei, és egészségi állapotának
megfelelőn táncol. Az új tánclépések megtanulása intenzív agytornát
kíván és elősegíti az idegpályák működését. Előnyösen hat a gerinc -
problémák, porckopások, csontritkulás ellen. A szenior örömtánc
egyedül álló módon segíti a DEMENCIA megelőzését. Semmilyen
más tevékenységről nem mondható el, hogy 76%-ban segíti

megelőzni az ALZHEIMER kórt. Mindenki saját üteme szerint
halad, nincs teljesítmény kényszer, csak SIKERÉLMÉNY.
Sem előzetes tánctudás, sem partnerre nincs szükség, bármikor be
lehet csatlakozni.
Első nyilvános bemutatkozásunk 2018. december 13-án volt a Mű -
velődési Házban a Táncgálán. A közönség nagy tapssal fogadta a
bemutatót, az ülő táncnál pedig velünk táncoltak.

A Fűzfőfürdői Közösségi Házban minden szerdán 17.30-kor
találkozunk. Mindenkit szeretettel várunk!

TÁNCOLÁS = MOZGÁS, ÖRÖM, AGYTORNA
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„Fűzfőiek Fűzfőért©”
A Balatonfűzfői Hírlap alkotói pályázatot
hirdet a balatonfűzfői városlakók körében
mindazon szívesen író, verselő, rajzoló, festő,
ragasztó, domborművet készítő, hímző, varró,
makettkészítő stb., bármilyen technikával
alkotni szerető gyermek és felnőtt részére, aki
munkájával megmutatja, hogy milyen viszony
fűzi Balatonfűzfőhöz, szeretett városához,
ahol szívesen alkot. Örömmel olvasnánk
olyan fűzfői család történeteket, sztorikat
(max. két A/4-es oldal, e-mailen: fuzfo-
hirlap@gmail.com), amelyek arról szólnak,
milyen itt együtt élni Balatonfűzfőn. Szívesen
látnánk olyan fotókat, amelyek arról ta nús -

kodnak, milyen jó itt együtt lenni Bala ton -
fűzfőn. A Balaton északkeleti csücskének zöld
gyöngyszeme kiváló helyet ad az alkotásnak,
az elkészült remekművek élménye megdobog-
tatja a városlakók szívét.
A pályázat két kategóriában, a 2019 októ be -
rében megrendezett Városi Könyvtári
Napok rendezvénysorozaton értékes díjak -
kal kerül átadásra.
1. Felnőtt kategória
2. Általános iskolás kategória
Várjuk a színes alkotásokat, fotókat rövid
magyarázattal, versikével, a kiváló törté -
neteket a szerkesztőségbe! Az el készített

műhöz, kérjük mellékelni a készítő nevét,
pontos elérhetőségét (telefon, e-mail cím,
lakcím), a választott kategóriát.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 23.
Cím: Szerkesztőség, Vágfalvi Ottó Műve lő -
dési Központ és Könyvtár I. emelet
A kiíró fenntartja a jogot az alkotások köz-
zétételére, felhasználására, majd az alko tók -
hoz történő visszajuttatásra.
Munkára fel! Induljon a szellemi, tárgyi alkotás,
érzelmeink áradása kezünk nyomán! Mutassuk
meg, mit jelent nekünk Balatonfűzfő!

SZERKESZTŐSÉG

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
kistermébe (Balatonalmádi, Városház tér 4.)
„Bús magyar lélek – avagy életünk része e a
depresszió?” címmel meg rendezendő inter -
aktív előadásunkra 2019. 02. 19-én 17.00
órai kezdettel. 

Előadó: Dr. Englert Tímea pszichiáter

Téma: az előadás a depresszió, mint jelenség
hátterében húzódó problémákra, a hajlam-
osító tényezőkre, figyelmeztető tünetekre
kívánja felhívni a figyelmet, hogy minél több

rászoruló juthasson a segítséget jelentő szak -
emberekhez.
Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció
szükséges.

Meghívó

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 • 2018. Vas Veronika

De vajon kié lesz a 2019-es kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

2019. december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathor-
dozón (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
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Antioxidáns, immunerősítő, vízhajtó, hangulatjavító. Rendszeres
használatával elkerülhető a prosztata megnagyobbodás. Csök -
kenti az éjszakai vizelések számát, lehetővé téve a nyugodt pihenést.
Az ürített vizelet mennyiségét is növeli.
Gyulladáscsökkentő hatása miatt hólyaggyulladás, hólyagmű kö -
dési elégtelenség esetén is kiválóan használható, nőknek is aján-
lott ezekre a problémákra. Folyamatosan fogyasztható, hozzá -
szokni nem lehet. Ismert káros mellékhatása nincs.

Felhasználása belsőleg: Negyven éves kortól minden férfinak
ajánlott inni hetente egy csészével. Későbbi használata attól függ,
hogy milyen gyakori az éjszakai vizelési inger. Ha kétszer kell felkelni
éjszaka, elég három naponta egy csésze füzike teát inni reggel éhgyo -
morra, ízesítés nélkül. A kettőnél többszöri éjszakai vizelési ingernél
már naponta egy csésze teát kell inni belőle. Napi egy csészével kor-
látlan ideig iható. Prosztata védőital: egyenlő arányban veszünk kis -

virágú füzike, vadárvácska, mezei kakukkfű, csalánlevél és gyermek-
láncfű gyökér gyógynövényeket. Összekeverjük, egy csapott
evőkanálnyit leöntünk 2,5 dl forró vízzel, 25 percig állni hagyjuk,
leszűrjük. Naponta 2–3 csészével iszunk a nap folyamán elkortyolva
a prosztata gyulladása esetén. Súlyosabb esetben 1-2 hónapig foly-
tatjuk a kúrát. Ez a forrázat tisztítja a vesét és csökkenti a prosztata és
a hólyag krónikus gyulladását.

Elkészítés: Egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízzel forráz-
zon le, 15 perc után szűrje le. Ne használjon fémszűrőt. Leszűrés előtt
a tea tetején kialakult színes hártyát, melyben sok hasznos hatóanyag
van, egy kiskanállal leszedjük és megisszuk, vagy leisszuk a tea tete-
jéről, és csak ezután szűrjük le az egész teát.
(forrás: gyorgytea.hu)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – kisvirágú füzike
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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 2019-ben 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 2019-ben is játékra hívja kedves olvasóit. Minden lapszámunkban 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 sorsolunk ki.

Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! 
Legyen szerencséje 2019-ben is!
A februári kép kérdése: Hol található?
A 2019. januári képrejtvény helyes megfejtése: Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep, Bugyogó -
forrás u. 2.
Meglepetés csomagot nyert: Szántai Ildikó

SZERKESZTŐSÉG
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1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Doni megemlékezés

Fotók: Árvai László



A Magyar Kultúra napja

A város fotósa – A fotós városa

Fotók: Árvai László


