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Emlékezés – Október 23.
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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja

2019. november 10-től 2019. december 31-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 9. 9 órától Városszépítő napok –
Faültetés
– a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében
– Csatlakozó a Balatonfűzfői Hírlap ,,25
fűz fát Fűzfőnek” akciója
Helyszín: Balatonfűzfő Város területe
– 13 óra Emléktábla avatása
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 9. 14.00 óra Foci! Foci! Foci! 
TIAC VSE–FAK
Helyszín: Tapolca, Városi Sporttelep

November 13. 18 óra VEGASZ Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 14. 17 óra Civil fórum

November 15. 17 óra „Vagyunk, alkotunk
és kiállítunk”
– kiállítás megnyitó a Jókai Közszíntér
Kézműves Klub munkáiból
– a kiállítást megnyitja Kovács–Árvai Ágnes

„A polgármester nem a település ura, hanem a szolgálója!”
Az elmúlt napok munkával és eseményekkel
teli voltak.
Reggeltől estig dolgoztam, tárgyaltam, így
a facebook és telefon üzeneteket (melyek
száma több száz) még csak elolvasni sem tud-
tam. Sőt volt olyan nap, hogy még a számító-
gépemet sem tudtam kinyitni.
Messengeren keresztül nem tudok hivatalos
ügyeket intézni, ezért kérek mindenkit, hogy
a hivatalos kéréseivel a polgarmester@bala-
tonfuzfo.hu email címen keressen meg! 
Október 19-én, pénteken a megválasztott
testületi tagok megkapták a megbízó levelei-
ket, és kedden megtörtént az Önkormányzat
átadás-átvétele.

Ezen a pénteken egy szomorú kötelességem-
nek kellett eleget tennem.
Dr. Dénes István temetésén vettem részt.
Balatonfűzfőn több generáció orvosa volt ő.
Családok orvosaként dolgozott. 50 évvel
ezelőtt még nem volt külön gyermekorvos,
így én őt Dénes doktor bácsiként ismertem
meg. Ő volt az, akitől kaptam az első oltáso-
mat és ő volt, aki édesapám halálakor éjszaka
kijött hozzánk. Másnaptól nyugdíjba vonult,
de az utolsó óráiban is a település lakóit szol-
gálta. Édesanyám szerint, amikor mi gyere-
kek voltunk, mindig hétvégén betegedtünk
le, és ő mindig kijött házhoz, hogy segítsen.
Szigorú, fanyar humorú ember volt, de sze-
rette a betegeit, főként a gyermekeket.
Képviselőként is dolgozott a településért és
2008-ban a Település „Balatonfűzfőért”
kitüntetéssel díjazta munkáját.

Temetésén tettem egy ígértet, miszerint
ahogy lesz Fűzfőfürdőn új rendelőintézet,
javasolni fogom, hogy róla nevezzük el.

Sajnos több problémával is szembe kell néz-
nem. Az egyik a zöldhulladék szállítás. Ki -
derült, hogy a Balkom Kft.-nek a lebomló
„biozsákok” felét az Önkormányzat fizette ki,
a másik felének költségeit a Kft. vállalta fel.
A kiosztott 8 db zsákon felül 530 Ft-ért lehet
plusz zsákokat vásárolni. A napokban még-
sem vitték el az összes zsákot, mely megvásár-
lásával a szolgáltatást már kifizette a tele pülés.
Folyamatban van a tárgyalás a Balkom Kft.-
vel, hiszen a Tiszta Európáért program nem
arról szól, hogy égessék el vagy közterülete-
ken „landoljanak” ezek a hulladékok.
Szalmássy-telepen több éve felhalmozódott
illegális szeméthalom elszállításával kapcso-
latban kértem be szakmai véleményeket,
mivel az 5,6 millió forintos árajánlatot
sokalltam. 

Tárgyalásokat folytattam új üzlet kialakítá-
sával kapcsolatban Fűzfőfürdőn. 
Örömmel jelenthetem be, hogy 29 millió
forintot nyert a város a Magyar Falvak pályá-
zatból utak felújítására, melyből a Felső -
villasor és a Völgy utca felújítása történhet
meg. Ezt a pályázati lehetőséget februárban
Lajkó Frigyessel hoztuk elő a Testületnek.
Ebből szerettük volna megpályázni többek
között az Egészségházat a Klebelsberg
Kulturális és Turisztikai Központba.
A mostani választásokon jóval nagyobb volt

a részvétel, mint az eddigieken. Talán még
ennyi fiatal soha nem vett részt szavazáson.
A Testület összetételén is látszik a fiatal, új
képviselők aránya. A Választók változást
akartak.
Október 25-i alakuló ülésen minden képvi-
selő-testületi tag letette az esküjét. 
Bízom benne, hogy esküjükhöz híven össze-
fogva, a település érdekeit szem előtt tartva
fogják munkájukat elvégezni!
Alpolgármestert csak a polgármester jelölhet
ki, de a Testületnek kell jóváhagynia. Én egy
olyan embert javasoltam, aki 13 éve dolgozik
a városért. Több társadalmi szervezetet,
intézményt támogatott. Több civil szervezet
alapító tagja, vagy vezetője. Polgár mes -
terjelöltként a szavazatok 1/3-át kapta meg.
Kiállt az országos védettséget kapott
Klebelsberg iskola eladása ellen. Kiállt a ter-
mészetvédelmi területen a fakivágások ellen.
Döntéseiben soha nem a személyes érdekek,
vagy érzelmek vezették, hanem a település
érdeke. Sajnos a képviselő-testület tagjainak
többsége mégsem szavazta meg Őt. Ez egy
bizalmi pozíció, melyre olyan képviselőt sze-
retnék kinevezni, aki már hosszabb ideje
bizonyította, hogy együtt tudunk dolgozni.

Ezúton is szeretném megköszönni Önöknek
a támogatásukat! Mindent megteszek azért,
hogy ezt a bizalmat megszolgáljam! Szá -
mítok az Önök segítségére is, hogy együtt
építsünk fel egy szebb és élhetőbb várost.

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű ve lő dési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn   tartja!

A prog ra mok ról érdeklődjön a 88/451-056-os telefonszámon.
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November 15. 19 óra Szent Erzsébet napi
Karitász bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 16. 9 óra Járási ultiverseny
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Nike étterem

November 16. 14.00 óra Foci! Foci! Foci!
FAK–Magyarpolány SE
Helyszín: Balatonfűzfő, Városi Stadion
November 18. 15.30 óra Kártya klub

November 19. 18 óra „A CIA és Balaton fűzfő”
– dr. Somogyvári Lajos PhD előadása
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 22. 16 órától Nyugdíjasklubok
találkozója
Zártkörű rendezvény

November 23–26. Gombaismereti előadás
és gombafotó kiállítás
– Megnyitó: november 23. 13.00 óra
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 23. 13.30 óra Foci! Foci! Foci!
FAK–Csetény SE
Helyszín: Balatonfűzfő, Városi Stadion

November 25. 18 óra Új színházi bérlet ősz-
tél, III. előadás
– ,,Bor, mámor, szerelem”, operettkoktél élő-
zenével
Jegyárak: 2500 Ft/fő elővételben, 3000 Ft/fő
a helyszínen

November 28. 9 óra Adventi koszorú készítése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 28. 17 óra Mi, Nők!
– filmvetítéssel egybekötött baráti beszélgetés
Klubvezető Kovács–Árvai Ágnes

November 29-től december 2-ig 9.00 órától
17 óráig sok szeretettel vár a Mikulás,
a MIKULÁS HÁZÁBAN!
– Megörökítjük a Mikulással való találkozást
– Az óvodásokkal és a Mikulással csoportkép
készül
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

November 30. 9–12 óra „Állati jó nap”
– 9 óra Regisztráció
– 9 óra Krepsz Gyöngyi előadása a kutyák
neveléséről
– 10 óra Hatás Andrea és Dominek Anna
zenés gyermekműsora

– 11 óra Hoffmann Viki gyakorlati bemu-
tatója és előadása
– 11 óra Frici bohóc műsora
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház 

November 30. 16 óra Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület Közgyűlése

Decemberi előzetes

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 1. 17 óra I. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Fűzfőgyártelep, a Vág falvi Ottó
Művelődési Központ előtt

December 2. 15.30 óra Kártya klub

December 2. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 3. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután, II. féléves programok és
Mikulás váró, decemberi rendezvények
felada tainak megbeszélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 3. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 5. 16 órától Mikulásváró családi
délután
– 16 óra Kézműves foglalkozás kicsiknek
és nagyoknak Varga Judittal
– 17 óra ,,Eltűnt a Mikulás”, interaktív gyerek -
műsor a Pesti Zenés Színpad előadásában
A színpadi műsor után MEGLEPETÉS!
A belépés díjtalan!

December 6. 17 óra Balatonfűzfői Város -
védő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 6. 17 óra Karácsonyi tárlat
– Képzőművészeti kiállítás megnyitó Wieloch–
Varga Kristyna textilművész munkáiból

December 7. 10 órától III. Városi disznóvágás
– a VEGASZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 8. 17 óra II. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Tobruk, az óvoda udvara

December 12. 17 óra Táncgála
– a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub főszervezésében

December 13. 16 óra Szeretetünnep
– a Balatonfűzfő és Körzetének Mozgás sé -
rültek Csoportja szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 14. 16 óra Városi karácsony a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében
– 16 órától Mézeskalács készítés, kézműves
foglalkozás Papp Józsefné Jutka nénivel
– 16 órától a balatonfűzfői csoportok
ünnepi műsora
Fellépnek: Balaton Dalkör, Senior Öröm-
tánc, Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Tánc klub, Yildizlar Hastánccsoport, Kender -
fűz Néptánccsoport, Conestoga Country
Linedance
– 18 óra Kökény Attila énekes fellépése
– 19–22 óra The Beat Bulls Rock’n Roll
zenekar fellépése
Táncversenyt hirdetünk, amire a helyszínen
lehet nevezni!
Büfé, forralt bor és forró tea!
A rendezvény programjain való részvétel
ingyenes! 

December 15. 17 óra III. adventi gyertya-
gyújtás
Helyszín: Szalmássy-telep

December 22. IV. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plébánia -
templom, Romtemplom kertje

December 27. 10 óra Madáretető készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 31. 19 óra Szilveszteri bál
– a VEGASZ szervezésében
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Kedves Demonstrálók, Támogatók, Érdeklődők!

Nagy várakozással tekintettünk az október 29-i nap elé, megtörtént
a tárgyalás Porga Gyula polgármester úrral.
Először is ismételten szeretném kiemelni és kihangsúlyozni, hogy
CSAKIS NEKTEK, SENKI MÁSNAK nem köszönhető, hogy
a mai napon egy nagyon konstruktív, együttműködő és a jövő szem-
pontjából előremutató megbeszélést tartottunk.
Polgármester úr fogadott minket, és azért minket, mert mi voltunk
azok, akik az ügy folyamán személyesen is megszólítottuk őt egy-egy
levéllel. Kijelentette, hogy az egyenes és közvetlen kommunikáció
híve, melynek tanúbizonyságát adta a mai napon. A keddi megbeszé-
lés létrejöttében a közösségünkön kívül senkinek nem volt semmilyen
közvetlen és közvetítő szerepe. Ezért kérjük, ha bárkihez olyan infor-
máció jut el, miszerint ezt a mai találkozót „valaki elintézte nekünk”,
akkor nyugodtan utasítsa vissza ezt, csak magunknak köszönhetjük,
aki mást állít, valótlanságot mond.
Ahol tartunk:
Átvettük az elmúlt hetek történéseit, a félrecsúszott szeptemberi
megbeszélést, néhány fotón bemutattuk a 2017-es és a jelenlegi álla-
potot.
Elmondtuk az ÉBH Kft. működésével kapcsolatos fenntartásainkat.
Véleményünk szerint a működési engedéllyel kapcsolatos módosítás
fellebbezése nem maradhatott el, ezen a telepen, ilyen formában ez
a tevékenység nem folytatódhat. Az elmúlt évek során oda halmozott
hulladékra építkezni nem lehet, a gépek kapacitása nem alkalmas
a tervezett mennyiség feldolgozására. A biológiai származék kiteríté-
se ismét szaghatással jár majd. Hangsúlyoztuk, hogy egy tisztességes,
együttműködő magatartást szeretnénk a telep részéről és ezt kínáljuk
fel mi is.
Szóltunk arról, hogy szeretnénk, ha a Tanács mielőbb összeülne, lét-
rehoznák a szakmai munkacsoportot, erre ígéretet kaptunk. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségek kidolgozása megkezdődhessen.
Elmondtuk továbbá, hogy szeretnénk, ha a társulás átláthatóan és
szabályosan működne. Szükségesnek tarjuk a társulási megállapodás
áttekintését. Egyesületünk a bejegyzés jogerőre emelkedését követő-
en együttműködő partnerként kíván dolgozni annak érdekében,
hogy a kommunikáció javuljon a lakosság és a társulás között.
Kértük, hogy legyenek értelmezhető, belátható határidők. Ebben is
megegyeztünk, a jövő hét végéig további megbeszélések lesznek,
a szep temberi tanácskozáson meghatározott feladatok végrehajtása
megkezdődik, a tanács ülése összehívásra kerül.
Kértük, hogy a politikai helyett elsősorban szakmai megoldásra töre-
kedjünk. A politika szerepét csak akkor látjuk elérkezettnek, ha a for-

rásokért való lobbi tevékenységnek kell elkezdődnie, ebben is teljes
mértékben egyetértettünk.
Polgármester úr elmondta, hogy csütörtökön nevezik ki a társulás új
elnökét, aki csak veszprémi képviselő lehet, a személye pedig Bázsa
Botond képviselő úr.
Ígéretet tett, hogy a szerdai frakcióülésen egyeztet a képviselő úrral
arról, hogy lehetőség szerint még a héten vele is megbeszélést folytat-
hassunk az együttműködés részleteiről. Az ünnepre való tekintettel
elképzelhető, hogy erre a tárgyalásra már csak a jövő hét első napjai-
ban lesz lehetőség.
Megkéri az új elnököt, hogy küldje ki a 158 önkormányzatnak az új
terület kérdésével kapcsolatos levelet, ha ez eddig nem készült el,
akkor írják meg.
Megkéri, hogy hívjon össze megbeszélést a munkacsoport felállításá-
val kapcsolatosan, egyben hívja össze a jogszabály keretei között
tanács ülést, amire hívja meg az egyesület képviseletében a keddi tár-
gyaláson részt vett három személyt.
Mindhárman úgy értékeljük, ez a megbeszélés egy jelentős lépés
ahhoz, hogy a probléma az eredeti célunknak megfelelően tárgyaló-
asztal mellett, szakértő munkával oldódjon meg.
Nyilvánvalóvá tettük, hogy az emberek megoldást várnak! Az utak
addig szabadon maradnak, míg érezzük a tárgyalófelek részéről
a konstruktív hozzáállást a témához. A rendelkezésünkre álló félpá-
lyás útzárra vonatkozó engedélyről nem mondunk le. 
Bízunk benne, hogy az új elnökkel, a polgármester úr támogatásával,
az érintettek közötti közvetlen kommunikációval új fejezet kezdődik
az ügyben, megnyugtató megoldást hoz a térség hulladékkezelési fel-
adatainak megoldására.
A demonstráció felfüggesztésének támogatását kérjük tőletek annak
érdekében, hogy a szakmai munka nyugodt, bizalommal teli környe-
zetben kezdődhessen meg.
Nem szeretnénk azonban a közösséget elveszíteni, ezért az egyesület
bejegyzését követően a tagfelvétel lehetővé válik, továbbra is szeret-
nénk rendszeres találkozókat, tájékoztatást a munkacsoporttól, a ta -
nácstól.
Ennek a formáján még dolgozunk, de az ügy pozitív előrehaladása
mellett őszintén mondjuk, hogy a legnagyobb érték az a közösség, az
az önmagáért és jogaiért, jövőjéért kiállni akaró és képes közösség,
ami kialakult.
Munka, feladat van még és nem is kevés. A következő programról,
találkozóról tájékoztatást adunk!

KÖSZÖNETTEL:
KONTICS MONIKA, DR. SOÓS GÁBOR, MÉZES JÓZSEF

Elindultunk a megoldás felé

Szeretettel köszöntjük városunk 5 újszülöttjét, név szerint Szijjártó Mirellát, Miklósi Márkót, Fejes Noelt, Rátkai Elizabetet, Izer Dusánt.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt balatonfűzfői lakosoktól.

Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2019. szeptemberi lapzártától a 2019. októberi lapzártáig:
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018. június 29-én támogatási
kérelmet nyújtott be Balatonfűzfő Város klímastratégiájának kidolgo-
zására és a klímatudatosságot erősítő települési figyelemfelhívó akciók
megvalósítására, amelynek eredményeként 6 032 500 Ft összegű visz -
sza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi2020 Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Helyi klí-
mastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás” című, KEHOP-1.2.1. kódszámú pályázatán.

A KEHOP 1. prioritás tengelyének első specifikus célkitűzése a klí-
maváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti katasztró-
fák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése, beleértve
ebbe nemcsak a nélkülözhetetlen szakmai tudásbázis megteremtését,
hanem egyben a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismeretei-
nek bővítését, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkal-
mazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták
megismertetetését is.
A klímavédelem, a kibocsátás-csökkentési törekvések csakis globális
összefogás esetén vezethetnek eredményre, az ehhez vezető utat
viszont helyi és regionális alkalmazkodással lehet sikeresen végig
járni. A projekt célja, hogy a mostani és leendő fejlesztéseket – a klí-
mastratégiát alapul véve – úgy tervezzék és valósítsák meg a települé-
sen, hogy azok az éghajlatváltozás hatásait csökkentsék, ahhoz alkal-
mazkodjanak, a környezet és a város lakóinak életfeltételeit javítsák.
A globális felmelegedést okozó gázok kibocsátásának mérséklésében
és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban az önkormányzat-
nak, a civil szervezeteknek, de legelsősorban a lakosságnak kell tény-
legesen részt vennie, életmódjukkal elősegíteni azt. A környezettuda-
tos energiafelhasználás, közlekedés, hulladékgazdálkodás mind oda -
figyelés kérdése, amely szemléletformálás, gondolkodásminták átadá-
sa nélkül nem valósulhat meg. A környezettudatosságot erősítő prog-
ramokat széles körben kívánjuk terjeszteni, hogy az energia- és klíma-
barát szemlélet az otthoni, iskolai, munkahelyi tevékenységekbe is
beépüljön. Kiemelten fontos a tudatformálás, a lakosság naprakész,
objektív tájékoztatása és az információ gyűjtése annak érdekében,
hogy tisztában legyenek a település aktuális állapotával, az egyén kör-
nyezetre gyakorolt szerepével.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a projekt során 685 fő aktív el -
érését és 3540 fő passzív tájékoztatását vállalja, demonstrálva a klíma-
tudatos gondolkozás stratégiai jelentőségét a város számára.
A projekt tervezésekor szakmai műhelyek, egyeztető tárgyalások, szak-
mai interjúk, meglévő adatbázisok másodelemzése történt meg, ame-
lyek eredményeként létrejött a tervezett projekt koncepciója és megál-
lapodás született a projekt beavatkozási területeire vonatkozóan.
Jelenleg a környezeti nevelés döntő színterei az oktatási intézmények,
a környezettel kapcsolatos ismereteket azonban ki kell terjeszteni az

élet minden területére, családra, közintézményekre, az információt
különösen a gyermekekben kell elmélyíteni.
A magyarországi lakosság környezettudatosságának szintje alacsony,
jócskán az uniós átlag alatti. A környezettudatos attitűd kialakulása
azonban nem megy egyik pillanatról a másikra, egy hosszú folyamat
eredménye, amely a hazai polgárok életében még kevésbé játszik fon-
tos szerepet. Alacsony mértékben van jelen a környezettudatos visel-
kedés, a környezettudatos alapismereteket nem tették még magukévá
az érintettek. Kutatások is azt igazolják, hogy ennek egyik legfőbb
oka a társadalom alulinformáltsága.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata az elmúlt évek során több épü-
letenergetikai korszerűsítést, fejlesztést kezdett meg, illetve hajtott
végre. Azonban az önkormányzat erőfeszítései önmagukban nem
elégségesek, ha a lakosság szemléletében nem következik be a megfe-
lelő szemléletváltás. Ennek érdekében Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata a „Házi komposztálás bevezetése Balatonfűzfő családi
házas övezetében” című, KEOP-6.2.0/A/09-2010-0056 azonosító
számú projekt keretében sikeres szemléletformálási programot valósí-
tott meg. Azonban az azóta eltelt idő és a projekt szűk fókusza indo-
kolttá teszi szélesebb körű és nagyobb lakosságszámot elérni képes
fejlesztés megvalósítását.

A projekt tervezett tevékenységei:
Helyi klímastratégia kidolgozása
Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása:
– „Tegyél Fűzfő klímájáért!” családi napok Balatonfűzfőn, 2 alka-

lommal.
– Civil szemléletformálás: „Szem előtt a jövő generációja” című

rendezvény 1 alkalommal.
– Klímavédelem az óvodában – módszertani workshop óvodapeda-

gógusoknak 1 alkalommal.
– „A zöldebb Fűzfőért” tanulmányi verseny 1 alkalommal.
Médiakampányok, 1200 db ismertterjesztő kiadvány, internetes
aloldal kvízzel és kérdőívvel, Klímavédelem játékosan kreatív és
játékos foglalkozás 1 alkalommal.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn

III. Városi Disznóvágás
Aki szereti a sült hurkát-kolbászt, a friss tepertő illatát, az felelevenítheti a disznóvágások hangulatát 2019. december 7-én

10:00 órától Balatonfűzfőn. A Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület idén is a Közösségi Házban várja a kicsiket és nagyokat,
fiatalokat és régóta fiatalokat december első szombatján. A finom falatok mellől természetesen a vidám, zenés programok

sem maradnak el. Részletekért figyeljék a közösségi oldalakat, és a hirdetőtáblákat! 

MOLNÁR ESZTER, VEGASZ ELNÖK
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A balatonfűzfői Városi Könyvtár idén is örömmel csatlakozott az
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. A programok a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és az Informatikai és
Könyvtári Szövetség koordinálásával valósultak meg országszerte. 
2019-ben az Országos Könyvtári Napok tematikája az ENSZ fenn-
tartható fejlődési keretrendszerére épült, amelyben egy páratlanul
ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepel. A KÖNYVTÁRAK
AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt
keretében ezek közül az igen fontos, mindannyiunk és gyermekeink,
unokáink életét is alapvetően befolyásoló témák közül igyekeztünk
könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel alaposabban körüljár-
ni néhányat, bízva abban, hogy az információk átadásával egy-egy
apró lépést tehetünk a megoldás felé.
Idén is valamennyi korosztályra gondolva terveztük a hét eseményeit.
A szlogenhez kapcsolódóan „Megismerni, megfigyelni, megvédeni”
címmel rajzpályázatot írtunk ki óvodás és általános iskolás gyerme -
kek számára. Nagy örömünkrea pályázatra közel 50 szebbnél-szebb
alkotás érkezett. Különösen jó érzéssel töltött el minket, hogy a leg-
több alkotásból sugárzik a természet szeretete. A beérkezett munkák-
ból kiállítást szerveztünk, melynek megnyitóján került sor az ered-
ményhirdetésre, a díjak átadására.

A zsűri döntése alapján az alábbi alkotók részesültek díjazásban:

Óvodások
I. helyezett: Mrena Kinga
II. helyezett: Szabó Zalán
III. helyezett: Soltész Róza

Kisiskolások
I. helyezett: Perényi Liza
II. helyezett: Pach Noémi
III. helyezett: Fenyvesi Amina Jázmin

Felső tagozatos korcsoport
I. helyezett: Jónás Réka
II. helyezett: Hegedűs Alexandra
III. helyezett: Fenyvesi Zóra Klaudia

Különdíjban részesültek: Tóvári Lujza, Simon Rebeka, Gál
Eleonóra, Mojzer Léna, Huzsvár Gerda, Erdősi Janka, Kiss Kíra.

A helyezettek és a különdíjasok oklevelet, valamint ajándékcsomagot
vehettek át, de a többi pályázó sem távozott üres kézzel, ők apró aján-
dékokkal és emléklappal térhettek haza.
Az eredményhirdetés után Varga Judit vezetésével családi játszóházba
hívtuk a kicsiket, nagyokat egyaránt, ahol az ügyes gyermekkezek
ruhaanyag, fonal, pálcika és gyöngyök felhasználásával meseszép
babákat, mesefigurákat készítettek.

Október 3-án „Környezetvédelmi praktikák mindennapjainkban” cím-
mel Horváth Irén (Inci néni) tanárnő látványos, színvonalas előadását
hallhatta a nagy létszámú érdeklődő közönség. Inci néni a környezet-
barát életmód kialakításához nyújtott gyakorlatias ötleteket, vala-
mint hangsúlyozta azok létfontosságát.

Az előadás után került sor a Balatonfűzfői Hírlap által meghirdetett
„Fűzfőiek Fűz főért” alkotói pályázat, illetve a „Virágos Balaton -
fűzfőért” verseny eredményhirdetésére, díjátadására.

A könyvtári napok zárásaként pénteken az intézmény színháztermé-
ben a Ramazuri bábszínház varázsolt örömteli délelőttöt a kö zönség
számára. A legkisebbek az Itt a király, hol a király? – avagy Mátyás, az
álruhás igazság című mesejátékon keresztül az udvari életbe csöppen-
hettek.

KISS IRÉN

Őszi Könyvtári napok Balatonfűzfőn
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Élvezzük az „indiánnyár” melegét, ragyogását, de hamarosan számít-
hatunk a hangulatunkra, figyelmünkre, a közlekedési környezetünk-
re komoly hatást gyakorló ködös, nyirkos, nyálkás, esős napokra is.

Nem kell ahhoz gépkocsit vezetni, hogy a nyomott hangulatunk,
a közlekedési biztonságunkat hátrányosan befolyásoló út és látási

körülmények következtében kialakuló veszélyhelyzetbe kerüljünk.
Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség közlekedésbiztonságot erősítő

kampánya „Látni és látszani!” szlogennel.
Október 15. és december 15. között meghirdetett

közlekedésbiztonsági fokozott ellenőrzés a jó látás és jó láthatóság
jegyében zajlik.

Ősszel a közlekedési balesetek bekövetkezésében jelentős szerepet ját-
szik, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útvi -
szonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Nem veszik figyelem-
be az évszakváltozással járó fényviszonyokat, a lecsapódó párától ned-
ves, lehulló levelekkel borított és száraz útszakaszok váltakozását.
Ilyen feltételek között célszerű nagyobb követési távolságot tartva
a megszokottnál lassabban vezetni.

Az őszi-téli átállással kapcsolatos felkészülés is időszerűvé vált,
melynek keretében fontos: a futómű, az akkumulátor, a gumiabron-
csok, a világítás, a fékrendszer ellenőrzése, a jól működő ablaktörlő,
a jégkaparó, a jégoldó spray és a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a
páramentesítő használata. Már most bekészíthetjük a váratlan elaka-
dáskor hasznos eszközöket, takarót.
A Rendőrség kiemelt figyelmet szentel a megváltozott időjárási-,
látási- és útviszonyokra tekintettel
• a forgalomban résztvevő, valamint az álló járművek kivilágítására, 

• a járművek világítóberendezéseit nem rendeltetésszerűen használók -
ra (indokolatlan ködlámpa használat), a bekapcsolást elmulasztókra

• a hiányosan működő vagy koszos, tört lámpákra,
• a kerékpárosok és a gyalogosok láthatóságára.

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a megállási ás
várakozási szabályok betartásának a gyakran borús, ködös, rövi-
debb nappalok idején kiemelt fontossága van. Egy-egy figyelmetlen
autós jelentős forgalmi akadályt, dugót és főleg balesetveszélyes helyzetet
okozhat/teremthet, ha nem veszi figyelembe, hogy nemcsak a szabá-
lyokat, de a praktikusságot is szem előtt kell tartani a megálláskor. 
Gyakorlatilag minden településen, városokban és községekben is
problémát okoz az oktatási intézmények (óvodák, iskolák) környékén
a reggeli és délutáni csúcsforgalom. Egyre többen szállítják gyerme-
keiket személygépkocsival, és valóban csak rövid időre állnak meg,
amíg bekísérik az iskolába őket, de figyelmetlenségükkel, a többiekkel
való nem törődéssel sok bosszúságot tudnak okozni szülőtársaiknak
és balesetveszélyes helyzetet a gyalog, rollerrel, kerékpárral érkező
gyermekeknek. 

Mindenki közlekedik! Gyalog, kerékpáron, gépjárművel, mindenféle
elektromos kütyükkel. Részesei vagyunk egy nagy „társasjátéknak”,
amely valójában egyáltalán nem játék! A közlekedés veszélyes üzem,
és minden résztvevőnek megvan a maga felelőssége. Senkinek nincs a
jogszabályban meghatározott kizárólagos elsőbbsége, előnye a másik-
kal szemben erejénél fogva. 
A legfontosabb szempont a balesetek megelőzése!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Látni és látszani!

Vigyázzunk értékeinkre!
Az ősz nemcsak közlekedési, hanem bűnmegelőzési szempontból is legkiemelkedőbb eseménye a Mindenszentek és a Halottak

Napja. A közúton megnövekvő forgalom jelentős részét a temetőket látogató hozzátartozók teszik ki. 
A sírok gondozásával, rendbe tételével foglalatoskodók gyakran hagyják felügyelet nélkül táskájukat. Óvatlanságukat,

jóhiszeműségüket használják ki a tolvajok, akik nem kegyeleti okból, hanem bűnelkövetési szándékkal sétálgatnak a temetőkben.
Itt azt is meg kell jegyeznem, hogy a gépkocsiban látható helyen, esetleg az ülés alatt hagyott táskák sincsenek biztonságban.

A tolvajok mellett megjelenhetnek a sírokat rongáló, vázákat, márványtáblákat, szobrokat eltulajdonító bűnelkövetők is.
Amennyiben ilyent tapasztalnak, kérjük, azonnal értesítsék a Rendőrséget.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY • BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szomorú aktualitása volt a sajtótájékoztatónak, hiszen nyáron
életét vesztette a fövenyfürdői strandon egy vízimentő. Sajnos
a kiérkezett mentők már nem tudták megmenteni a fiatalember
életét. 

Vörös Péter, a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet regioná-
lis igazgatója elmondta, hogy a defibrillátor egy életmentő eszköz, de
nem pótolja az újraélesztést. Életünk fenntartója a vérkeringés, mely-
nek alapfeltétele a pumpa, azaz a szív ritmusos, átlagosan percenként
72 alkalommal történő összehúzódása. Ma már több helyen minden-

ki számára elérhetők az életmentő készülékek, melyek elektródákkal
a beteghez csatlakoztatva képesek a szívritmus elemzésére, kommuni-
kálnak az elsősegélynyújtóval, kamrafibrilláció észlelése esetén figyel-
meztetnek az elektrosokk szükségességére, és nekünk, életmentőknek
csak engedélyezni kell egy gomb megnyomásával az életmentő áram -
ütést. 
Adakozásból két defibrillátort vettek, melyhez az önkormányzat és
a Balatonfűzfőért Alapítvány is hozzájárult. Az alapítványon keresz-
tül megrendelték a svájci gyártmányú eszközöket, melyeket a város-
házán mutattak be. Soós Gábor volt nyáron a kezdeményezője annak,

Életmentő eszközöket adtak át a fűzfői városházán
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hogy Balatonfűzfő lakossága összefogjon és vásároljanak két darab
készüléket. Örömét fejezte ki, hogy a városban nagy volt az összefo-
gás. Az újraélesztés világnapja október 16., többek között ezért is
mutatták be a sajtó nyilvánosságának a két készüléket. A hirtelen szív-
halál több ezer áldozatot követel Magyarországon évente. Az esetek
többségében mire kiérnek a mentők, már késő. Az újraélesztés napja
lehetőség arra, hogy minél több emberhez eljusson az életmentő üze-
net, hogy laikusként is merjünk segíteni, ha újraélesztésről van szó.
A sajtótájékoztató keretén belül többen hozzászóltak, egyben együtt -
érzésüket fejezték ki a család tagjainak és munkatársainak. A gépek
nyáron a fűzfőfürdői és a tobruki strandokon, szezonon kívül a ren-
delőben és a tűzoltóságon lesznek kihelyezve. A közeljövőben a helyi
cégek adományaiból még két gép vásárlását szeretnénk megvalósíta-
ni. Így Fűzfőfürdőn a Közösségi Házban és a Tobruki óvodában is
lenne egy-egy életmentő eszköz. 

SZENDI PÉTER

Közlemény –
25 FŰZFÁT FŰZFŐNEK!

Akciót hirdetett meg a Balatonfűzfői Hírlap februárban,
attól az ötlettől vezérelve, hogy városunk címerében
megtalálható egyik jelképünk a fűzfa, amely a város

nevére és önállóságára utal. A településünkön szerettünk
volna minél több fűzfát ültetni, hogy az ide látogatók,

az átutazók láthassák a fűzfákat, melyek örökre
jelzik városunk egyediségét.

A kezdeményezéshez tizenöt magánszemély és civil
szervezet csatlakozott. Hálásan köszönjük a szép számú

csatlakozást. A fűzfák ültetésére a Balatonfűzfői Alapítvány
Városszépítő Napján kerül sor.

Méltán fogjuk itt hagyni fűzjegyünket kedves városunkban,
Balatonfűzfőn, ha célunkat elértük, mert aki fát ültet,
a jövőre gondol! Aki fát ültet, a jövő nemzedékeiről

gondoskodik!

Az elültetett fa árnyékot ad, oxigént termel, élőhelyet,
védelmet nyújt a körülöttünk lévő élővilágnak, összeköti

a múltat, a jelennel és a jövővel! 

SZERKESZTŐSÉG

Az országban számos Ki Mit Tudot rendeznek. Van óvodai, isko-
lai, városi, de arra még nem volt példa, hogy egy kistérség össze-
fogjon. Először rendezték meg a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár szervezésében az első Kelet-balatoni
Kistérségi Ki Mit Tudot. 

A közel 300 főt (versenyzők és nézők) Marton Béla polgármester
köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy a művelődési központ munka-
társai egy ilyen különleges rendezvényt szerveztek, egyben megkö-
szönte munkájukat. Megtisztelve érezte magát, hogy a zsűri egyik
tagja lehetett. – Megtapasztalhattuk, hogy milyen értékek vannak
Balatonfűzfőn és környékén. A kultúra széles palettája tárult elénk.
Nagy örömömre több helyi lakos is képviseltette magát, különösképpen

kiemelve a két hat éves kislányt, Kázár Liliánát és Soltész Rózát, akik
a tobruki Szivárvány Óvodába járnak. 
A zsűrit még Baloghné Uracs Marianna a Nemzeti Művelődési Intézet
Veszprém megyei igazgatója képviselte, aki méltatta az eseményt, mely
szerinte párját ritkítja. A nézők a népdaloktól kezdve a verseken át,
a modern- és néptáncokig szinte minden műfajnak tapsolhattak.
A szervezők Oberfrank Pált, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját
kérték fel a zsűri elnökének. Mint mondta, nem volt könnyű dolguk
a döntéshozatalban, hiszen úgymond az almát kellett megkülönböztet-
ni a körtétől, de úgy érzi, hogy ez sikerült. Nagyon nagy dolognak tart-
ja, hogy Balatonfűzfőn egy ilyen esemény létrejöhetett, mely a 6 éves
korú kislányoktól kezdve egy 82 éves idős úrig mindenkit megszólított.
Ez is azt mutatja, hogy szükség van az ilyen jellegű rendezvényekre,

Hatalmas sikert aratott az első Kelet-balatoni Kistérségi Ki Mit Tud Balatonfűzfőn
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a színvonalas kulturális eseményre pedig eljönnek az emberek.
A szervezők az első huszonöt jelentkező nevezését fogadták el, az idő-
korlátok miatt. A kistérség szinte valamennyi településéről érkeztek
fellépők, csoportok. Az első helyet a Balatonalmádiban élő Palásti
Máté gitárművész szerezte meg. Róla tudni kell, hogy Snétberger

Ferenc Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gitárművész. tanítványa, akit
példaképének tekint. Nagyon örült az első helyezésnek, annak meg
különösképpen, hogy mindezt egy ilyen színvonalas versenyen sze-
rezte meg. A 14 éves fűzfői Nagy Judit kalotaszegi népdalt adott elő,
a tájegységre jellemző népviseletben. A verseny előtt volt benne némi
izgalom, hiszen ilyen nagyszabású rendezvényen még nem vett részt.
Meghatódott, amikor Oberfrank Pál méltatta a produkcióját, meg-
szerezve ezáltal a második helyet. A képzeletbeli dobogó harmadik
fokára a Kéknefelejcs Néptánccsoport állhatott, akik Csajágról és
Küngösről érkeztek, hatalmas sikert aratva.  
Összességében elmondható, hogy egy különleges, nagyszerű estét
szervezett a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár. Egyben
felhívták a nézők és a versenyzők figyelmét arra, hogy október 15-én
este 6 órától folytatódik a színházi szezon, Hamu és gyémánt címmel,
egy Cserháti Zsuzsa emlékestet tartanak, a Veszprémi Petőfi színház
jóvoltából. A jegyeket már meg lehet vásárolni elővételben. 

SZENDI PÉTER

Nagy Judit

Kéknefelejts NéptánccsoportPalásti Máté

Október 6-i ünnepi megemlékezés
Az aradi vértanúk az a 12 magyar tábornok és egy ezredes voltak, akiket az 1848–49-es szabadságharc leverése után, az abban

játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849.
október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi

tizenhármak elnevezést is. Kossuth Lajos1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a hagyományoknak megfelelően idén is a tobruki haranglábhoz szervezte
városi megemlékező ünnepségét. A harangszó és Himnusz után, ökumenikus istentiszteletet tartott Laposa Norbert plébános

és Kovács Attila református lelkész. Ezt követően megemlékező gondolatait dr. Csutorás Gábor nyá. alezredes mondta el,
majd ünnepi műsort adtak a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. Az ünnepséget

koszorúzás és Szózat zárta. Köszönjük a közreműködést az Irinyi Fúvószenekarnak, valamint a Báró Wesselényi Apródoknak.

BÓNA VERONIKA
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Gyönyörű, napfényes időben emlékeztünk meg az 1956-os
hősökről. Ünnepi beszédet mondott Dr. Praznovszky Mihály iro-
dalomtörténész.  Az alkalomhoz illő verseket és dalokat adott elő
Kőrösi Csaba és Keller Márton, a Veszprémi Petőfi Színház szín-
művészei.

– 1956 óta már eltelt több mint fél évszázad, ez lassan már két ember -
öltőnyi idő. Aki akkor született is, már a férfikor delén túl van, bölcsebb
és tapasztaltabb és egy kicsit zavarodottabb is, hiszen annyi minden
rakódott erre az eseményre, hogy nehezen ismeri ki magát az iskolában
korábban tanultak, a most hallottak és a históriai igazság között. Pedig
a képlet nagyon egyszerű, úgy kezdődik, mint a mese. Hol volt, hol nem
volt, volt egyszer egy forradalom. Volt egyszer egy nemzet, amely nagy-
jából százévente gondol egy merészet, s felmutatja Európának népe leg-
szebb és leg fontosabb tulajdonságait. Olyanokat, amelyekkel itt maradt
ezer éven át a Kárpát-medencében, belső és külső ellenség gyűrűjében.
Megmutatja az összetartozás erejét. A nemzeti egység tényét és létét, az
emberiség egészében való gondolkodás igazságát, egy nemzet jövőjéért
hozott áldozat megtételének lehetőségét. Más szóval és röviden ezt úgy
mondjuk: a hazaszeret létező valóságát és igazságát – hangsúlyozta
Dr. Praznovszky Mihály, aki szerint a legyőzött nép még nem vesztes
nép. A forradalom történetével sok mindent lehet csinálni. Csak
egyet nem lehet: meghamisítani. Az igazság mindig a felszínre kerül,
ez mindig bebizonyosodott ezer évünk alatt.
Szerinte a történelem most ránk ruházta a jövő iránti felelősség teljes
súlyát. Feladatunk egy új és modern Magyarország megteremtésének,
teljes rendszerű kiépítésének példátlanul nagy és sokrétű feladatának
elvégzése. Nyugodtan mondhatjuk – s ebben nem kevés büszkeség is
van –, hogy 1956 örökségének a beteljesítése. Úgy véli, hogy a még
közöttünk élő forradalmi nemzedék joggal várja el ezt tőlünk. És
ezzel tartozunk azok emlékének, akiket akkor a terror akasztófára jut-
tatott, hosszú évekre börtönbe zárt, száműzött szülőhazájából, vagy

egyszerűen csak a földi lét törvényei szerint távozott el már közülünk.
Ez lesz a mi válaszunk a terrorra, a szocializmus álságos jelenségeire,
az emberség megalázott helyzeteire, az 1945-től elvesztegetett fél
évszázadunkra.

– Úgy látom, hogy ami most történik Európában, sőt a világban,
legalább annyi erőt, erélyt és akaratot kíván tőlünk, mint fiatal
elődeinktől 1956-ban. Csak éppen mi akkor hittünk a külső segítségben,
s most nem hiszünk. Legalábbis annyira nem. Inkább bízunk a saját
erőnkben. De annak elérése nem megy nemzeti összefogás nélkül. Akkor
1956-ban meg volt ez az összefogás. Ma nincs, de van rá lehetőség. Ha
a cél tiszta és világos, ha a nemzeti akarat egységes, ha senki nem tán-
toríthat el a megvalósítástól, akkor talán valóra tudjuk váltani a haj-
dani fiatal forradalmárok elhatározását. Úgy vélem ez a legnagyobb
történelmi felelőssége a társadalom, a közösségek vezetésének súlyát
magára vállaló politikusi nemzedéknek – folytatta tovább a neves iro-
dalomtörténész, aki szerint most ismét szerephez juthatunk Európa
színpadán. Minden szempontból van erkölcsi alapunk ahhoz, hogy
mai igazságunkat kinyilváníthassuk, elfogadtathassuk Európában és
Európával.  Mi nem a levegőbe beszélünk, mi megcselekedtük azt,
amit megkövetelt a haza és elvárt tőlünk a világ. Most mi várjuk el
ugyanezt a világtól! 1956 októberének immáron a történelem által
bebizonyított igazsága a legnagyobb segítségünk abban, hogy befe-
jezzük vállalt szerepünk teljességét, mert erőnk egyik forrása éppen ez
a nap, október 23. s annak gyönyörűséges, tiszta, örök példázata.
A nemzetek sorsa ilyen napokon múlik. A nemzetek becsületét őrzi
meg egy ilyen nap. Az ünnepi beszéd után Kőrösi Csaba és Keller
Márton, a Veszprémi Petőfi Színház színművészei emlékeztek meg
1956 hőseiről, majd az önkormányzat, az intézmények és a civil szer-
vezetek helyezték el az emlékezés koszorúit. 

SZENDI PÉTER

Az 1956-os forradalom megmutatta az összetartozás erejét,
a nemzeti egység tényét és létét

Csendes emlékezés szeretteinkre,
rokonainkra, barátainkra,

ismerőseinkre... 
Tisztelet az elődöknek, a hősöknek! 

„Fájdalmunkat ma rejtegetni nem kell.
Halandó, gyönge testvérek vagyunk ma.

Sírok között egyenlő minden ember,
Akár ott sírva, akár oda jutva.”

Reviczky Gyula

„A tegnapi nap a halottaké s az emlékezésé volt.
A csendes temetők felékesültek. Az ősztől letarolt sírhalmokon

melegítő világító mécsek égtek, koszorúk feküdtek. (...) 
Aztán, öregbedett az este, kialudtak a mécsek. Az emlékezők

serege hazatért... Egy esztendeig ismét éjszaka lesz a temetőben.”
Ady Endre

Emlékük szívünkben örökké él!
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Hatalmas sikert aratott a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár szín-
háztermében a Hamu és gyémánt –
Cserháti Zsuzsa emlékest, Fehér Adrienn
színésznő főszereplésével, akit elkísért
zenekara és énekes barátnői.

Már tizenhat éve annak, hogy hazánk egyik
legsikeresebb énekesnője eltávozott az élők
sorából. Cserháti Zsuzsa emléke ma is élén-
ken él az emberek emlékezetében, dalaiért
milliók rajonganak, szerettei pedig sosem
felejtik páratlan humorát és nevetését. Az öt -
venöt éves korában elhunyt énekesnő szinte
fogadott lányaként szerette Fehér Adriennt,
aki szerint a depresszióba zuhant Zsuzsa
élete utolsó éveiben lélekben már feladta
a küzdelmet.
– Először 1996-ban találkoztam Zsuzsával,
ami életem egyik legmeghatározóbb élménye
volt. Fiatal korom óta vágytam arra, hogy sze-
mélyesen is megismerhessem, láthassam, ami
huszonhárom éves koromban meg is adatott –
meséli a színésznő, aki csodálatos hangjával
elvarázsolta a szépszámú közönséget. Cserháti

legnagyobb slágereit előadták, miközben
Fehér Adrienn monológokban visszaemléke-
zett rá, olykor könnyezve, máskor nevetve.
Adri és Cserháti barátsága 1996-ban kezdő-
dött, és hét évig tartott, Zsuzsa haláláig. –
Lelki közösségben voltunk Zsuzsával, rólam is
szól a darab, de én egészségesebben kezelem ezt
a történetet. Nekem csak majdnem ment tönkre
ennyire az életem – legyint, majd elmeséli első
találkozásukat. – A Hairben énekeltem a feke-
te nő, Peggy dalát. Zsuzsa eljött megnézni, és
akkor bemutatkoztam neki. Kérdeztem, taníta-
na-e? Ugyan minek? Mindent tudsz az éneklés-
ről – válaszolta. – Ha megtapos az élet, akkor
majd úgy tudsz énekelni, ahogy kell. Amin
átmegy az ember, amíg odaér, na, az csinálja
meg a torkát.
Nagy vállalás volt számára színpadra vinni
a Cserháti Zsuzsa emlékestet, de egyben
hatalmas megtiszteltetés is, hiszen egy olyan
embernek kell az életét bemutatnia, akit
nagyon szeretett, méltatta rendkívüli tehet-
ségét, énekesi pályafutását. Ez a színdarab
mindennapos lelki terápia számára, valósá-
gos élve boncolás, amelyhez a testét, a lelkét,

a vérét adja. Szeretne méltó emléket állítani
neki, mert igazán megérdemli. Mindez pedig
megvalósult Balatonfűzfőn, hiszen a közön-
ség háromszor is visszatapsolta az előadókat.
Adrienn elmondta, hogy ilyen hálás közön-
séggel még nem találkozott, számára meg-
tiszteltetés volt énekelni, hiszen végig érezte
a nézők minden egyes rezdülését, szeretetét.
Egyben megköszönte zenésztársainak a fan-
tasztikus produkciót, mert nélkülük ez nem
valósulhatott meg. A csodálatos dalokhoz
hozzájárult egy kiváló zenekar, mely Baráth
István gitár, Kaszás Péter dob, Neumann
Balázs zongoristából álltak. Adrit pedig
énekben „segítette” legkedvesebb barátnője
Jónás Andrea és Peron Dorottya, aki egyben a
tanítványa is. 

A Veszprémi Petőfi Színház idei utolsó szín-
darabja november 25-én lesz este hat órától,
Bor, mámor, szerelem címmel, ahol a nézők
egy operett koktélt kapnak, élőzenekar kísé-
retében. 

SZENDI PÉTER

Mindennapos lelki terápiát láthattak a nézők – Fehér Adrienn a testét,
a lelkét és a vérét adta a színpadon

Balatonkenese–Balatonfűzfő az én szememmel TDM fotópályázat

Nyerteseink:
Facebook like verseny győztes:
Zombori Dóra
Zsűri különdíja: Varga Teréz
A pályázat nyertese: Vági Ilona
Második helyezett: Vas Veronika
Harmadik helyezett: Balikó Balázs

Gratulálunk minden résztvevőnek!

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület hírei

Zombori Dóra

Varga Teréz

Vági Ilona

Vas Veronika

Balikó Balázs
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A vendégéjszakák száma 1,6%-kal, az árbevétel 8,7%-kal nőtt
2019. augusztusban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma
2,3, a belföldi vendégek által eltöltötteké 1,0%-kal nőtt az előző év
azonos időszakához képest a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodák-
ban, panziókban, kempingekben, üdülőházakban, valamint a kö zös -
ségi szálláshelyeken). A szezonális és naptárhatás figyelembevételé vel
a külföldi vendégéjszakák száma 1,8%-kal nőtt, a belföldi vendégéjsza-
kák száma 0,1%-kal csökkent. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó
áron számolt – összes bruttó árbevétele 8,7%-kal emelkedett.

2019. augusztusban az előző év azonos hónapjához képest:
A külföldi vendégek száma 3,0, a vendégéjszakáké 2,3%-kal nőtt.
A szálláshelyekre érkezett 754 ezer vendég közel 2,1 millió vendégéj-
szakát töltött el. Utóbbiak száma a szállástípusok és a régiók többsé-
gében emelkedett. A vendégéjszakák felét Budapesten, 19%-át a Ba -
latonnál töltötték a külföldi vendégek. 

A belföldi vendégek száma 2,8, a vendég -
éjszakáké 1,0%-kal volt több. A vendég-
szám 915 ezer, az eltöltött vendégéjszakák
száma 2,5 millió volt. Ez utóbbi mutató érté-
ke a szállodákban, panziókban és a kempingek-
ben is nőtt. Az előző hónaphoz hasonlóan, a belföldi vendégek köré-
ben a Balaton volt a legnépszerűbb régió, ahol háromszor annyi éjsza-
kát töltöttek el, mint a második legkedveltebb területen, Észak-
Magyarországon. A szállodák szobakihasználtsága 76,5% volt.
Az összes bruttó árbevétel folyó áron 8,7%-kal (69 milliárd forintra),
ezen belül a szállás díjbevétel 9,7%-kal (45 milliárd forintra) emelke-
dett. Széchenyi Pihenőkártyával a kártyatulajdonosok összességé-
ben 5,5 milliárd forintot fizettek a kereskedelmi szálláshelyeken,
amely 65%-os növekedést jelent.

TÓTH BARNABÁS

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület hírei

Keil Norbert 2016 áprilisától tevékenykedik a Fűzfői Atlétikai
Klub elnökeként, ahol korábban, mint gyerek, majd ifjúsági
vitorlázó sportolt eredményesen. Magyar válogatott kerettagként
nemcsak országunk, hanem Balatonfűzfő nevét is népszerűsítette
sporttársaival.

Az elmúlt három évben jelentős fejlesztések voltak a FAK sporttelepén,
ráadásul komoly munkálatok zajlanak most is. – A 2016/17-es évben
nyertük meg a TAO-s pályázatot, csak sajnos mindez egy évet csúszott,
a pályázatok anyagi begyűjtése miatt. Idén márciusban kötöttünk szerző-
dést a kivitelező céggel, illetve akkorra tudtuk a nagy részét a támogatás-
nak összegyűjteni, másik része még folyamatban van. Most ott tartunk,
hogy a két műfüves pálya használható állapotban van, melyek be vannak
kerítve. A labdafogó hálók kiépítése hamarosan megtörténik, illetve
a kapuk nincsenek felhelyezve, pont azért, hogy addig ne használhassák,
mert jelen pillanatban munkaterület – kezdi Keil Norbet. A reflektorok
is kihelyezésre kerülnek, melyeket legkésőbb október végén üzembe
helyeznek, így késő este is használhatók lesznek a pályák. 
Ami még örvendetes, hogy az átadáskor a terület teljesen rendezett
lesz. További jó hír, hogy a 2019/20-as évadban Balatonfűzfőn ren-
dezik meg a Bozsik-programot, mert a feltételek adottak az MLSZ
kiírásának. Korábban ennek éveken keresztül Balatonalmádi adott
otthont. Mint minden TAO-s pályázatnál – amely közvetlenül az

egyesületekhez kerül – hetven százalékos a támogatás, az önrész har-
minc százalékos. A beruházás teljes költsége 256 millió forint. Ebbe
már vannak olyan elemek, amely a későbbi sportcsarnok megépítésé-
hez szükségesek. Itt közműveket kellett odébb tenni, támfalat építe-
ni, ráadásul a villamoshálózat teljes kiépítését is megvalósították.
A jelenlegi beruházás mintegy 10 ezer négyzetmétert fed le, a mara-
dék nyolcezerre egy multifunkcionális sportcsarnok megépítését ter-
vezik. Keil Norbert reméli, hogy 2021-ben az is átadásra kerül. 

SZENDI PÉTER

Tovább fejlődik a Fűzfői Atlétikai Klub sporttelepe

Hónapok
Január az év első hónapja,

a tél igazi hideg napja.
Február már kicsit enyhül,
a tavasz illatával vegyül.
Március már sokat ígér,

a tavasz szele már ide is ér.
Április sok rügyet fakaszt,

követeli már a tavaszt.

Májusban felgyúl a szerelem,
az enyhe szellőt ölelgetem.
Júniusban a nyár közelgő,

diákoknak a boldog szünidő.
Július a vizet fűti a strandokon,

öröm lesz futni a meleg homokon.
Augusztus ma már ideért,
a nyár nyúl a köpenyekért.

Szeptemberben vár a sok iskola,
az ősz a faleveleket sodorja.

Októberben vár minket a szüret,
és lassan telik már az iskolafüzet.

November búcsúzik az ősztől,
minden sárguló levéltől.

Decemberben nagyon fázunk,
a szép ünnepek töltik be a házunk.

Szijjártó József nyugdíjas • Balatonfűzfő, 2019.
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FAK Természetbarát Szakosztály november–december havi túraterve
• November  9. Vinye–Likas-kő–Pápalátó-kő–Bodzás-árok–Háló -
vető-árok–Porva
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulási idő: 8.15 óra Táv: 13 km,
Szint: 363 m
Túravezető: Papp Iván
• November 16. Balatonalmádi–Káptalanfüred–Cserehegyi kilátó–
Somlyó-hegyi kilátó– Alsóörs, vá.
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.50 óra, Balatonalmádi, Volán
pu., 8.20 óra Táv: 10 km
Túravezető: Polgár Benő
• November 23. Királyszállási elágazó–Várberek–Bátorkő vára–
Márkus szekrénye–Tés 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 6.10 óra, Veszp -
rémieknek átszállás Várpalotán. Indulási idő: 7.00 óra Táv: 14 km
Túravezető: Horváth István
• December 14. – 
• December 21. Karácsonyi évzáró túra
Fűzfőgyártelep–Hársas-völg y – ,,Vadkörtefa”–Fűzfőgyártelep
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 9.10 óra, Szalmássy-telep, 9.40
óra Táv: 6 km
Túravezető: Lipták Pál
• December 30. (hétfő) Csatlakozási lehetőség az ÉPÍTŐK SE
Veszprém nyílt évzáró túrájára.
Hárskút–Augusztin-tanya, ünneplés, vissza Herend vagy Hárskút 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 11 km vagy 18 km
Építők túravezetője: Risányi Mária

• December 31. (kedd) Szilveszteri túra
Szentkirályszabadja–Malom-völgy (batyús)–Vörösberény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.35 óra
Túravezető: Lipták Pál
• 2020. 2. 7. Évzáró – évnyitó

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 
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

A „Semmi baj…” című műsorával 2019. szeptember 12-én lépett
ismét színpadra Németh Tamás balatonfűzfői fiatal művész, aki 2017
óta a Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjának tagja.
Tamást egészen kisgyermek kora óta elvarázsolja a magyar táncdal-
énekesek világa, különösen a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek zenéi.
Mindamellett, hogy énekel és kabaréval is foglalkozik, kitanulta
a sz a kács mesterséget, amit könnyen össze tud egyeztetni a zenével,
sőt, bevallása szerint kiegészítik egymást. A kabaré és könnyűzenei
előadás egy kis ünnepet kívánt becsempészni a hétköznapba.
Tamás vallja, akárcsak egyik nagy példaképe, Koós János, hogy „amíg
humor van, én is vagyok”.

BÓNA VERONIKA

Németh Tamás újra színpadon
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A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermé-
ben a Balatonfűzfői Fotósok tárlatán gyönyörű képeket tekinthe-
tett meg a szépszámú érdeklődő.  

– Barátaim által évek óta újabb és újabb részleteit ismertem meg
a városnak és sok érdekes történetet is hallottam. Mint amatőr fotós ren-
geteg témával találkozom, és nem is restellem ezeket lefotózni. Az évek
alatt egyre több emberrel találkoztam, és ahogy láttam, sokan fotóznak
is. Sajnálattal vettem észre, hogy nincs egy csoport, amely lehetőséget
teremtene a fotózást kedvelőknek, műveik bemutatására, közös fotózá-
sokra, összejövetelek szervezésére. Képeiket csak egy szűkebb réteg tekint-
hette meg eddig a közösségi hálón – kezdte Boros Péter, a kiállítás szer-
vezője, a klub egyik alapítója. Év elején felvetette Gál Andreának –
a Balatonfűzfőért Alapítvány elnökének –, hogy nem lehetne-e szer-
vezni egy kiállítást, ahol a város többi lakója is megnézhetné az alko-
tásokat. Nemsokára meghirdették ez évre a pályázati lehetőségeket,
ahol erre is pályázhattak. Péter ekkor megkereste az általa ismert fotó-
sokat, de sokat segített neki még Szanyi Szilvia néhányukat megtalál-
ni, akiket addig ő még nem ismert. Megalapították a Fűzfői Fotósok

Klubját, amiben nagy segítségére volt Strennerné Simon Veronika.
Szépen folyt a szervezés, az eredeti ötletet, hogy a Fövenystrandon
nyáron legyen egy kiállítás, sikerült megvalósítani, és konferenciákat
is lebonyolítottak augusztus végén a Balaton Csillagvizsgálóban. 

Szeptemberben kisebb változások történtek a csoport életében,
a nevüket is megváltoztatták, kicsit szervezettebbé váltak, így tudták
megvalósítani a mostani kiállítást, ahol nyolc alkotó, közel 100 képét
tekinthették meg az érdeklődők. A csoport eléggé inhomogén, a leg-
fiatalabbak még középiskolába járnak, a legidősebbek életkorát pedig
nem illik leírni. Van, aki telefonnal örökíti meg a pillanatokat, és van,
aki több millió forintos eszközparkkal rendelkezik. Aki végig nézte a
kiállítást, láthatta, hogy nem a fényképezőgép számít leginkább,
hanem az ember. A tárlat célja, hogy bemutassák, hogyan látják ők
ezt a gyönyörű világot, mikor rátekintünk. Az esemény színvonalát
emelte, hogy Kántor Magdi verset adott elő, Molnár Eszter palóc
népdalcsokrot énekelt, míg Bankó Magda saját novelláját olvasta fel. 

SZENDI PÉTER

Nem a fényképezőgép számít, hanem az ember

A Mi, Nők Filmklub októberi találkozóján egy különleges filmet
néztünk meg, az amerikai filmdrámát Az igazi Csoda-t. Ezzel a film-
mel kezdetét vette a klub következő negyedéve, mely során olyan
alkotásokat láthatunk, amik a társadalomból való kirekesztettséget
dolgozzák fel.

Filmünk egy család életét mutatja be, ahol a kisfiú már ötödikes,
mégis életében először megy iskolába, mert eddig otthon tanult édes-
anyjával. Aggie Pullmann okos, kedves, mégsem ezekkel a tulajdonsá-
gaival tűnik ki társai közül. Megkülönböztetik és kiközösítik őt, mert
arcdeformitással született. Torz, nem mindennapi arca felkavarja
a diákok kedélyét, miközben ő pont olyan egyszerű dolgokra vágyik,
mint bárki más a világon. Szeretne egy lenni közülük, szeretne bará-
tokat szerezni.
Új közösségbe kerülni és beilleszkedni minden esetben nehézségek-
kel jár, de ha valaki, valamilyen okból eltér az átlagtól, akkor még
nehezebb a dolga. Társadalmunk nagyon szigorú a meghatározott
normától való eltérés esetén. Bár az emberek szívük mélyén tudják,

hogy helytelen valakit kiközösíteni, főleg olyasmi miatt, amiről nem
tehet, mégis megteszik. Születhet valaki testi fogyatékossággal, hor -
doz hatja magán egy alárendelt etnikai csoport jegyeit, tartozhat
kisebbségi vallási csoporthoz, de sokszor az is elég, ha túl vékony,
vagy van rajta némi felesleg. Ezek közül bármelyik elegendő, hogy
kiközösítés áldozata legyen. A film azt próbálja elmondani nekünk,
hogy sohasem tudhatjuk milyen küzdelem vagy nehézség áll az egyén
mögött, ezért nem szabad megítélni és elítélni érte. Nézzünk a felszín
mögé, vegyük a fáradságot és próbáljuk megismerni a tartalmat, mert
könnyen lehet, hogy olyan kincset rejt, amely által gazdagabbá, talán
még jobb emberré is válhatunk.

Következő találkozónk 2019. november 28-án, csütörtökön 17.00 óra-
kor lesz a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban.
Ez alkalommal a Köszi, Simon című amerikai filmdrámát nézzük
meg. Mindenkit szeretettel várunk!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Az igazi csoda
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Alázattal alkotni
Osváth András Papkeszin született és gyere-
keskedett, igazi falusi környezetben, ahogy
Ő mondja. A család miután a gyárban letet-
te a lantot, földet művelt a falu határában.
András így szerette meg a természetet és
a természetes anyagot. Játékait saját maga
faragta, az iskolában a rajzóra volt a kedven-
ce. A művészethez mindez csupán közvetet-
ten vezette. 17 évesen látott egy amatőr fes-
tőt alkotás közben. Ez az élmény volt az,
amely elindította a művész pályán. A mai

napig őrzi ebben az időben született műveit.
Az alkotásnak köszönhetően kinyílt számára
a világ. Más szemmel tekintett a világra és
kíváncsi lett a művészeti alkotásokra. Egyre
többet járt kiállításokra és megismerkedett
Vágfalvi Ottó és Újhelyi Gábor festőművé-
szekkel. Úgy tűnt gördülékenyen halad a
művészet autópályáján, de az élet furcsa fin-
tora, hogy egy levezetőn le kellett térnie róla.
Az egyenes pálya után az önképzés rögös
útjára tévedt. A művészet szeretete azonban
minden nehézségen átlendítette és az élettől
lehetőséget kapott, hogy az alkotás közelé-
ben maradjon. Egy kádárnak dolgozott, ahol
az évek alatt 50 hordót faragott meg, az 5
literestől az 1200 literesig. Ezek a hordók ma
is jó szolgálatot tesznek neves pincészetek-
ben. Itt került közelebb a fa, a csont és a kő
megfaragásához. Mindezek mellett a festés
és a plasztikus művészi ábrázolás is vonzotta.
Kezei közül kulcstartók, faliképek és marok-
szobrok kerültek ki. András szereti a fát,
mint természetes anyagot és minden alka-
lommal, amikor a kezébe vesz egy darabot,

hogy megdolgozza, alázattal teszi azt és tisz-
teletben tartja a benne rejlő lehetőségeket.
A Balatonfűzfői Kézműves Klub keretein
belül már többször is láthattuk munkáit, de
volt már több önálló kiállítása Papkeszin és a
Balaton déli partján is. 
Alkotói pályázatokon nem szokott indulni. Azt
mondja, az alkotás a belső gondolatvilághoz
köthető, de az elkészült mű, legyen az egy fest-
mény vagy egy faragvány, már egyfajta külső
megmérettetés. Számára elég az az elismerés,
ami abban nyilvánul meg, hogy alkotása egy
érzést vagy gondolatmenetet indít el valakiben.
A világra ma is alkotóként gondol, inspiráci-
ót is innen merít. Ihletettségét „Gondolat-
csíkok”- nak nevezi, melyek egyfajta önisme-
reti jelzők. Az alkotás maga az út a belső
megismerés felé.
András mottója: „Festek 20 képet, faragok
20 akármit. 19–19 szép lesz a szemnek és
a 20. az JÓ is lesz. Ezért már érdemes volt
hozzálátni és megcsinálni.”

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak –
Osváth András fafaragó, festő

Hogy is volt? Tudta-e?
Három és fél évvel ezelőtt indítottam rova-
tomat, mely arra hivatott, hogy városunk
történetéből izgalmas pillanatokat ismertes-
sek meg a kitartó, érdeklődő olvasóimmal. 
1958 után, az önálló község vezetőit folyama -
tosan foglalkoztatta a község kulturális életének
alacsony színvonala. Pillantsunk be a részletekbe!

Tudta-e, hogy 
– 1958-ban nem volt a településen önálló
könyvtár?
– 1960-ban a Moziüzemi Vállalat átvette
a tanácstól a kultúrház kezelői jogát? 
– az épületben, a mozi üzemeltetésére
Németh Sándort kérték fel, aki lelkiismere-
tesen végezte munkáját?
– 1961-ben Csepregi Sándor tanító kezelte
a Megyei Könyvtártól ajándékba megkapott,
előzetesen letéti könyvtárállományt, mint -
egy 311 kötetet (ugyanakkor a Gyártelepen
5000 kötetű könyvtár volt)?
– 1965-ben a Sirály épületében megindult a
„kultúrközpont” kialakítása, majd még
ebben az évben beköltözött a községi könyv-
tár klubkönyvtárként, Csepregi tanító úr
vezetésével, mintegy 263 olvasóval?

– a könyvtár a saját hely megtalálásával óriá-
si fejlődésnek indult, s négy év alatt 3400-ra
gyarapodott a könyvállománya, mintegy 420
beiratkozott olvasóval?
– a mozielőadások igen látogatottak voltak,
főleg a Jókai és Mikszáth regények megfilme-
sített változatai (Kárpáti Zoltán, Egy magyar
nábob stb.) voltak népszerűek, de kedveltek
voltak a nem magyar gyártású, nagy filmek is
(Királylány a feleségem, Nyomorultak, Pár -
mai kolostor stb.)?

1972-ben a népművelési munkát értékelve a
következő hangzott el: „Balatonfűzfő község
lehetőségei a gyártelephez viszonyítva na -
gyon szerények és korlátozottak.” És ez való-
ban így is volt. A Balatonfűzfői Általános
Iskola a szülők akadémiája keretében tartott
jogi-, orvosi-, pedagógiai témájú előadásokat,
ahol összesen ötszázan vettek részt, némileg
kielégítve a kulturális igényeket. A diákoknak
tánc-,  báb- és irodalmi szakkör működött az
iskolában. (Bővebb információt talál Szőnyeg
János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből) 

HORVÁTH IRÉN

Búcsúzik a szép
idő

Viharfelhők gyülekeznek
oda fent az égen,

pedig szép idő volt
nem is olyan régen.

Az ég most sötétbe borult
a nap a felhők mögé bújt,

a szél is szárnya kelt,
a kismadár sem énekel.

Egy-két csepp eső fejemre hullt,
figyelni kezdtem az égiháborút.

Az ablakot bezárom,
felveszem a meleg kabátom.

Meleg tea mellett
üldögélek tovább,

tévé előtt ülve
várom a vacsorát.

Nézem búsan az ablakot,
ahol a csúnya eső kopog,

lefekszem és várom
a szebb holnapot.

Szijjártó József nyugdíjas
Balatonfűzfő, 2019. október 2.
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerep-
vállalásához tartozik, hogy segítséget nyújt-
son a pálya- és iskolaválasztás előtt álló álta-
lános iskolai tanulóknak a munkaerőpiaci
igényekhez helyes szakmaválasztás meghoza-
talában.
A NAK Veszprém Megyei Igazgatósága ezzel
a céllal Pályaorientációs napot szervezett
2019. október 8-án az Irinyi Iskola érdeklő-
dő 6. és 7. osztályosai részére, melynek kere-
tében üzemlátogatásokon vettek részt a diá-
kok, az agrárgazdaságban jelentős helyet
betöltő, gyakorlati képzéssel is foglalkozó
veszprémi cégeknél.
A tanulók a nap során valós körülmények
között láthatták az egyes szakmák tartalmát,
munkahelyi körülményeit. Így bepillantást
nyerhettek a Royalkert mezőgazdasági gé -
pész munkakörébe, ahol számos géppel,
annak felépítésével, működésével ismerked-
tek meg. A kertész szakma szépségét hagy-
más növények gyakorlati ültetésével igyekez-
tek elsajátítani, de képet alakítottak ki a kert-
és tájtervezés rejtelmeiből is. 
A virágkötő-virágkereskedő szakmát a
Glória Fantázia Virágszalonban, koszorúkö-
téssel, virágismerettel, vállalkozói- és gyakor-

lati tapasztalatokkal kiegészítve hozták köze-
lebb a diákok érdeklődéséhez az ott dolgozó
lelkes virágkötők.
A pék-cukrász szakma szépségét, fontosságát
a Bakony Pékség kedves pékmestere, Zoli
bácsi mutatta meg a kíváncsi csoportoknak,
egy kis kóstolóval egybekötve.
Nagyszerű, izgalmas és rendkívül hasznos
napot töltöttek el diákok a különféle munka-
helyeken, gazdag tapasztalatokat gyűjtve
a négy szakma fontosságáról. Ezen a napon
tökéletes képet kaptak a pályaválasztás előtt
álló diákok a jelmondat tartalmáról: „A  jó
szakma felér egy diplomával!”
Köszönjük a szakmai lehetőséget a NAK
Veszprém Megyei Igazgatóságának, a kiváló
szervezést és a ragyogó körülményeket
Palkó–Kercsó Katalin Zsuzsanna képzési
referensnek. Köszönjük a meglátogatott
munkahelyeken dolgozó szakembereknek
a türelmüket, az odaadásukat és a kedves,
precíz foglalkoztatásukat.
Bízunk benne, hogy a gyakorlati lehetősé-
gekkel hozzájárultunk a diákok pályaválasz-
tási látókörének tágításához.

HORVÁTH IRÉN

Agrár Pályaorientációs Nap az Irinyiben

„…kertek készítettnek az élet szükségére, a test
és a lélek erejének megöregbítésére, a szemek-
nek gyönyörködtetésére…”

(Apáczai Csere János)

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában 1990 októ-
berében indult meg egy kezdeményezés,
miszerint a tanulókkal közösen hozzunk
létre egy sziklakertet, az iskola belső udvarán.
Talicskával hordtuk össze a gyerekekkel a föl-
det az iskolaépület melletti ligetes részről,
majd az akkori igazgató, Végh István termés-

köveket hozattatott a kertbe, s ezután szülői
adományokból kapott virágpalántákkal
beültettük. 1991-ben Inci néni (Horváth
Irén) megalapította a környezetvédő szak-
kört azzal a céllal, hogy az épített és termé-
szeti környezetet jobban megismerjék a diá-
kok és a fenntartható fejlődés érdekében
tevékenykedjenek az iskolában (környezet-
védelmi mérések, szelektív hulladékgyűjtés,
állat- és növényismeret, erdőgazdálkodás
stb.). A sziklakert gondozását azóta is a szak-
körösök végzik. 
Szép elismeréseket kaptunk az idei év őszén,

Sziklakertünk őszi sikerei
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mondhatni a diákok lelkes és szorgos mun-
kájának nemcsak a szépen pompázó kert,
hanem a két elismerés is a jutalma.
2019. október 3-án a Balatonfűzfői Város -
védő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői
Hírlap hagyományosan meghirdetett a
„Virágos Balatonfűzfőért” verseny díját
kaptuk közösségi kategóriában.

2019. október 19-én került sor Kőszegen,
a TOE XXIV. Konferenciáján,  a „Magyar or -
szág legszebb SULIKERTJE” 2. pályázatának
eredményhirdetésére. A pályázatot a Techni -
katanárok Országos Egyesülete hirdette meg
2018 őszén, mindazon sulikerttel rendelkező
iskola részére, ahol diákok művelik meg a ha -
szon kert, biokert, fűszerkert, sziklakert, dísz-

kert, pihenőkert vagy ezek kombinációját irá-
nyított szakmai munkával. A pályázaton
az országos második helyet értük el.
Gratulálunk a szép elismeréshez, munkájuk-
hoz további sok sikert kívánunk, pompázzon
szép kertjük!

HORVÁTH IRÉN

A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egye -
sület és a Balatonfűzfői Hírlap 2019. évben
immár hagyományosan meghirdette a „Vi -
rágos Balatonfűzfőért” versenyt azzal a céllal,
hogy virágok ültetésével tegyük szebbé váro-
sunkat, díszítsék a virágok erkélyeinket, abla-
kainkat, kertjeinket, házainkat. A verseny
tavasztól őszig tartott, s számos, nagyon szép
fotó érkezett a pompázó virágokról szerkesz-
tőségünkbe.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvény-
sorozat keretében került sor a kertek díjazá-
sára 2019. október 3-án. Az egyéni kertek

kategóriában Horváth Istvánné kertje bizo-
nyult a legszebbnek, akinek színpompás
virágai folyamatosan díszítették a család elő-
kertjét, az arra sétálók elismerő bólogatásai-
val is díjazva.
A közösségi kategóriában az Irinyi Iskola
sziklakertje nyerte el a legszebb címet,
melyet tizennégy, szorgos, környezetvédő
szakkörös ápol és gondoz hétről hétre. 
A virágok ültetése, a kerttervezés nagyon jó
időtöltés, jó kikapcsolódás a hétköznapok
megszokott rendjéből. A virágok gazdag szí-
neikkel, formáikkal, némelyek illatukkal
meghálálják a folyamatos törődést. 

Bíztatunk mindenkit, aki még nem tette,
hogy tűzze ki célul a virágokkal történő szé-
pítést! Az emeletes házak előkertjének gon-
dozása összekovácsolja a ház közösségét,
megteremti az egymás felé nyitást, a kommu-
nikációt, sőt még a mindennapi mozgásban
is segít. Ne féljünk megmérettetni munkán-
kat, hiszen az őszi munkák közepette nagyon
jól esik az elismerés az alkalmi kertészeknek
is, s szinte 8–9 hónapon keresztül örömün-
ket leljük munkánk „gyümölcsében”, a színes
virágoskertekben.

HORVÁTH IRÉN

Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei

A Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia
szer vezésében először rendezték meg az
Élet Napja rendezvényt a Jézus Szíve
Plébániatemplomban. Szó volt a magzat-
védelemről, az abortusz áldozatairól,
a lelki gyógyulás folyamatairól.

A szentmise után Olaj Anett négy gyermekes
édesanya tartott előadást, Élet az abortusz

után címmel. Anett családja a vallását nem
gyakorló katolikus volt. Amikor egyetemista
lett, és különköltözött tőlük, végképp hátat
fordítva Istennek, belemenekült a kapcsola-
tokba, és egyik fiú karjaiból a másikba
omlott. Ebben az időszakban kapott meghí-
vást egy vidéki házibuliba is, amely fontos
állomása lett az életének. Összejött ugyanis
egy olyan fiúval, akinek úgy tudta, hogy
nincs párkapcsolata. Miután átélte vele élete
első egyéjszakás kalandját, még akkortájt,
azután, a buli hajnalán találkozott a fiú
menyasszonyával, egy nyolc hónapos váran-
dós lánnyal. Anett szó szerint belebetegedett
a megaláztatásba. Néhány héttel később elő-
ször azt hitte, hogy csak megfázott, azonban
a terhességi tesztek bizonyossá tették számá-
ra, hogy egyéjszakás kapcsolatából kisbabája
fogant. Döntenie kellett a sorsáról. Ahogy
fogalmazott, néhány nap alatt határozott az
abortusz mellett, mert nem akart szégyen-
ben maradni, szomorú leányanya lenni, vala-
mint megszakítani a tanulmányait. Azonban
az abortusz után még nagyobb lelki teherrel
nézett szembe. Az idő nem gyógyította be
a sebeit. Szerencsére a munkahelyén megis-
merkedett mostani férjével, akiben megtalál-

ta a lelki társát. Négy gyermekük született,
három fiú és egy lány. Ahogy fogalmazott,
minden kívánsága teljesült, gyönyörű család-
ja van, de az elvesztett gyerekét a mai napig
siratja. – Az, hogy a testem felett én rendelke-
zem, az egyik legnagyobb téveszme. Azóta kül-
detésemnek érzem, hogy elmondjam, miért az
abortusz a legrosszabb választás. Ítélni senki
felett nem akarok, csupán a saját tapasztalato-
mat szeretném megosztani. A testünket és
a lelkünket Istentől kaptuk valamire, azaz
konkrét funkcióval és céllal. Amikor nem erre
használjuk, látszólag szabadon döntünk,
de éppen ilyenkor vagyunk teljes rabságban:
az önérdek, a gonosz lélek által keltett illúzió-
kat kergetjük. Így tehát nem magunk döntünk
a testünk felett, hanem átadjuk az irányítást
az egónak, aki a „másik oldal” eszköze.
Szabad döntés helyett hazugságot cselekszünk.
A várandósság esetére pedig leszögezhetjük:
egyértelmű, hogy egy másik ember nem lehet
az én tulajdonom, mint egy tárgy, aminek
a létéről dönthetek. A gyerek bennem egy
ajándék Istentől, egy valós személy, akit az első
naptól kezdve ugyanúgy tisztelnem kell, mint
bármelyik, már megszületett felebarátomat –
vallja Anett, aki hosszú időn át büntette

Élet az abortusz után, lelki örökbefogadással

Fotók: Tóth Lajos Péter
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magát azzal, hogy elnyomta az érzelmeit.
Nem engedte meg magának, hogy teret
engedjen bármilyen érzésnek. Azt hitte, nem

érdemli meg, hogy sírjon a vele történt dol-
gok miatt, mert olyan rosszat tett. 

Olaj Anettet Puskás Antal pálos szerzetes
követte, aki különösen érzékeny a tisztaság,
a megfogant, de veszélyben lévő gyermekek
védelme és az abortuszon átesettek lelki gyó-
gyítása iránt. Alapvetően szemlélődő szerze-
tes, mégis az életvédelem egyik hazai „arca”.
– Az abortusz említésénél azért fagy meg
a levegő, mert az emberek úgy érzik, ennek
a témának felhozatala belép az egyéni szabad-
ság szentélyébe. Ez egy mesterségesen torzzá
tett lelkiismeret reakciója, amely azt mondja:
„Nem szólhatok bele abba, hogyan dönt az
illető: megtartja-e a gyermekét, vagy nem”.
Ennek a hallgatásnak a végeredménye azon-
ban rettenetes: az abortusza után szenvedő
ember teljesen magára marad családja és bará-
tai körében. Azzal, hogy nem beszélnek róla,
elvileg tisztelik a döntését, gyakorlatilag azon-

ban állandósítják lelki kínjait, amelyek az
abortusz következményei. Másrészt benne van
ebben a hallgatásban az is, hogy az érintett
ember fél az elutasítástól, ha kiderül az abor-
tusza, ezért inkább nem hozza fel. Puskás
Antal a lelki örökbefogadásról tartott elő-
adást. Szerinte ilyenkor a szívünkbe foga-
dunk egy ismeretlen magzatot, akinek a szü-
lei abortuszon gondolkodnak, és kilenc hó -
napon keresztül imádkozunk, hogy e gyer -
mek családja megtartsa, megszeresse a kis
jövevényt. A lelki adoptálás Fatimából
indult, majd Lengyelországból, egy zarán-
doklat alkalmával jutott el Magyarországra
az 1980-as években. A következő időszakban
sok helyen elterjedt az országban, és az abor-
tuszok száma is csökkenni kezdett. A lelki
örökbefogadás tulajdonképpen a hit és a sze-
retet magasiskolája. 

SZENDI PÉTER

November 11-e Szent Márton napja. Mint
minden ünnepnek, úgy ennek is megvan-
nak a saját hagyományai, népszokásai, jel-
legzetességei. Ehhez a naphoz különösen
sok babonát, szokást köt a néphagyo -
mány. Mindemellett Márton-nap a 40
napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap,
amikor a jóízű és gazdag falatozás, vi -
gasság megengedett.

A Márton-nap története
A legenda szerint Szent Márton a Római
Birodalom Pannónia tartományának Savaria
(mai Szombathely) nevezetű városában látta
meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben
(a pontos dátum kérdéses). A római császár
katonájaként szolgáló Márton a franciaor-
szági Amiens városában egy hideg téli estén
odaadta meleg köpenyének felét egy koldus-
nak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus
a koldus alakjában. Innentől kezdve pedig
fordulat állt be Márton életében: Isten szol-
gálatába állt.

Jóságáról már élete során is legendák kering-
tek, s az alázatos misszionáriust püspökké
akarták szentelni.   A monda szerint, mikor
ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől
a szolgalelkű Márton a ludak óljában bújt el.
A szárnyasok azonban gágogásukkal, szár-
nyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így
elárulták Márton rejtekhelyét. Végül

Mártont 371-ben püspökké szentelték és
haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászo-
rulókat.

November 11-e a naptárban ősidők óta a téli
évnegyed kezdő napja, amikor nagy eszem-
iszomot rendeztek: asztalra tették az újbort,

ettek-ittak, s fenékig ürítgették a poharakat,
hogy a következő esztendőre is jó termés
legyen.

A rómaiak Aesculapiust (Aszklépiosz), az
orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat
öltek, mely a hadisten, Mars szent madara
volt. A harcias madarak gágogásukkal egy-
szer megmentették Rómát a gallok éjszakai
orv rajtaütésétől.   A lúd római „beceneve”, az
„avis Martis” (Mars isten madara) afféle régi
szófejtéssel „Márton madara” lett a keresz-
tény naptárban.

Márton napja, mint időjóslás napja
A tapasztalat szerint Szent Márton napja
körül legtöbbször elromlott az idő, és leesett
az első hó. A népi hagyomány úgy tartja, ha
Szent Márton „fehér lovon érkezik”, azaz
Márton napján esik a hó, akkor enyhe tél
lesz, amennyiben „barna lovon nyargalász”,
vagyis nem esik hó, akkor kemény, havas
télre számíthatunk. „Eljött Márton szürke
lovon”, mondották akkor, ha enyhe, szürke és
latyakos volt az idő e napon, és ilyen esetben
szintén télre számítottak. Egy kalendáriumi
regula szerint: „Márton napján, ha a lúd
jégen jár, akkor karácsonykor vízben porosz-
kál”. Egy további időjóslás pedig azt mondja,
hogyha Márton jókedvű, akkor bizony
kemény lesz a tél. A Márton-napi időjóslás-
hoz kapcsolódik egy olyan hagyomány, mely

Márton-napi hagyományok
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szerint a ropogósra sült libának a mellcsont-
járól óvatosan lefejtették a húst, és szem-
ügyre vették a mellcsontot: amennyiben a
sült liba mellcsontja fehér színű és hosszú
volt, akkor hosszú, havas, hideg télre számí-
tottak. Ha a mellcsont barna és rövid volt,
csak amolyan fekete karácsonyos, locs-pocs,
sáros időre lehet számítani.

Mit nevezünk Szent Márton vessze-
jének?
A pásztorok ezen a napon egy csomó vesszőt
adtak ajándékba azoknak a gazdáknak, akik-
nek a barmai kijártak a legelőre, a csordába.
Ez a nyaláb vessző volt Szent Márton vessze-
je. Márton vesszeje többágú volt, s úgy tar-
tották, ahány ága van, annyit malacozik
a disznó. Tavasszal pedig ezzel a vesszővel
hajtották ki az állatokat.

A Márton-napi lakomák
A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írá-
sos beszámoló 1171-ből származik. A régi
időkben Szent Márton napja jelentette
a paraszti év végét, ilyenkor zárták le az éves
gazdasági munkákat és ilyenkor vette kezde-
tét a téli pihenő időszaka. A cselédek ilyen-
kor kapták meg az évi bérüket és hozzá rá -
adásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron
felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kel-
lett tizedelni Márton-napon országszerte
lakomákat rendeztek, hogy egész esztendő-
ben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartot-
ták, minél többet isznak, annál több erőt és
egészséget isznak magukba. Ilyenkor már le
lehetett vágni a tömött libát. A hiedelem sze-
rint Szent Márton napján ludat illik enni,
mert aki Márton napján nem eszik libát,

az egész évben éhezni fog. A liba húsából
szokás volt a papnak is küldeni, mégpedig az
állat hátsó részéből. Innen ered a „püspök -
falat“ szavunk is.

„A bornak Márton a bírója” – tartja a hiede-
lem, azaz ezen a napon a bort mindenképpen
meg kell kóstolni. A must ilyenkor változott
borrá, az egész évi fáradozás gyümölcse
ekkor mutatkozott meg, az eredménnyel
pedig szívesen el is dicsekedtek a boros gaz-
dák. Márton a nagyobb borvidékeken az
újbor védőszentjeként is ismert.

Márton-nap más országokban
A német nyelvterületeken (Hollandia egyes
részei, Németország és Ausztria) fáklyás fel-
vonulásokat szerveznek és Márton-tüzeket
gyújtanak ilyenkor. A lampionos felvonulá-

sokat csak a 19. század elején vezették be
egyházi rendeletre, hogy a fény, mely a jó cse-
lekedetet jelképezi mindenkihez eljusson.
Manapság ebben elsősorban a gyerekek vesz-
nek részt, sötétedéskor a maguk készítette
lampionjaikkal járják az utcákat miközben
régi Márton-napi dalokat énekelnek.
A menet élén általában egy Szent Márton -
nak öltözött lovas áll.   Általában műsorral is
készülnek, mely leggyakrabban a köpönye-
gét megosztó Márton történetét mutatja be.
Lezárásként meggyújtják a Márton-tüzet, és
megajándékozzák a gyerekeket valamiféle
finomsággal.

Az egyik legjellegzetesebb Márton napi aján-
dék a „Weckmann”, ami egy édes tésztából
készült ember alakú figura. Portugáliában
ezt a napot országszerte ünneplik. A csalá-
dok és barátok ilyenkor gyűlnek össze, sült
gesztenyét esznek és bort, „jeropiga”-t (must
és pálinka keveréke) és „aguapé”-t (gyenge,
vizezett bor) isznak.

Itt úgy tartják, hogy miután Szent Márton
a köpönyege felét odaadta egy koldusnak,
folytatta útját és a másik felét is elajándékoz-
ta egy szegény embernek. A hideg időben
hosszú útnak nézett elébe, de csodák csodá-
jára a nap olyan erősen kezdett sütni, hogy
a fagy felengedett. Mivel ez novemberben
igen furcsa, isteni közbenjárásnak vették.
Azóta is Szent Márton nyaraként emlegetik,
ha ezen a napon a hideg időjárást megtöri
egy-egy napsugár.

Forrás:
https://korkep.sk/cikkek
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Az avokádó egy olyan univerzális növény, amely gyümölcs, zöldség és
gyógynövény is egyben. Jó hatással van a szív- és érrendszeri prob -
lémákra, és vitamintartalmának köszönhetően pedig kitűnő antioxi-
dáns. Az avokadót (Persea americana) spanyol hódítók a XVI. szá-
zadban hozták be Mexikóból Európába. A babérfélék családjába tar-
tozik, trópusi fán termő gyümölcs. Színe zöldes fekete, alakja körte-
formájú, héja fajtától függően sima vagy ráncolt. Az avokádófa gyü-
mölcsét fogyasztjuk, melynek íze semleges. Magjából hidegen sajtolt
olajat nyernek.
Az avokádó telítetlen zsírsavakban gazdag, B-, C-, E- és A-vita-
mint tartalmaz. Az érett gyümölcsben káliumot, foszfort, vasat, nát-
riumot valamint kalciumot és magnéziumot is megtalálható. Jó
hatással van a szív- és érrendszeri problémákra, vitamintartalmának
köszönhetően pedig kitűnő antioxidáns. Az avokádó magas olajtar-
talmánál fogva kiváló bőrápoló szer a kiszáradt bőrre. Általában érzé-
keny típusú bőrre alkalmazzák. Csökkenti a koleszterinszintet.

A gyümölcs magjából gyógyszirupot állítanak elő, amely alkalmas
reumatikus fájdalmak enyhítésére. Az avokádó olaj táplálja a száraz,
öregedő bőrt. Magas A-vitamin- és E-vitamin-tartalmának köszönhe-
tőben jó az ekcéma kezelésére. Az avokádót zöldség-gyümölcs bol-
tokban vásárolhatunk meg. Az éretlen gyümölcs kőkemény, az érettet
viszont vajként lehet kenni, ezért érdemes vásárláskor kicsit megtapo-
gatni. Ha kemény gyümölcsöt veszünk, az szobahőmérsékleten 2–3
nap alatt megérik, megpuhul. Hűtőszekrénybe nem érdemes betenni,
s ha felvágjuk viszonylag hamar megbarnul.
Az avokadót általában nyersen fogyasztják. Pirítós kenyérre, kevés
citromlével, fokhagymával és sóval kiváló eledel, de salátaként is köz-
kedvelt táplálék. Másik közkedvelt eledel a tonhalas avokádó.
A mexi kóiak mártást is készítenek belőle.
(Forrás: https://www.hazipatika.com)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – avokádó

Hozzávalók
2 db érett avokádó, 1 evőkanál lime lé, 0,5 teáskanál só,

feketebors (őrölt), 0,5 fej lilahagyma, 0,5 db paradicsom,
2 evőkanál korianderzöld (vagy őrölt koriandermag),
2 fokhagyma, 2 db jalapeno chili paprika (egész) vagy

szárított darált chili ízlés szerint

Elkészítés
Először az avokádókat vágjuk félbe, szedjük ki a magot, majd
egy tálba az avokádó húsát. Villával törjük pépesre. Facsarjuk

hozzá a lime levet. Adjuk hozzá a sót, borsot. Nyomjuk bele
a két fokhagymát. A lilahagymát aprítsuk egészen apróra, majd

keverjük az avokádóhoz. A jala pe no magjait, belső hártyáit
távolítsuk el, majd ezt is aprítsuk egészen apróra és adjuk hozzá

az alaphoz. A paradi csom belsejéből a magokat és a ko cso nyás
részt távolítsuk el. A stabil gyümölcshúst aprítsuk fel és mehet

bele ez is. Hozzáadjuk a finomra vágott koriander zöldet is.
Végül, készre keverjük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Légmentesen záródó dobozban, hűtőben tároljuk. Jót tesz neki,
ha elkészítés után 1–2 órát tud állni, hogy az ízek összeérjenek.

Pirítósra kenve vagy tortilla chipsszel mártogatva nagyon finom.
Jó étvágyat!

https://cookpad.com/hu/
receptek/1924115-guacamole-
avokadokrem
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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 novemberi kép kérdése: Hol található?
A 2019. októberi képrejtvény helyes megfejtése: Parti sétány, pihenő terasz (volt piró
kilövő)
Meglepetés csomagot nyert: Szabó Lajos balatonfűzfői olvasónk.

SZERKESZTŐSÉG



2019. november 23. oldal

„Virágos Balatonfűzfőért”

„Fűzfőiek Fűzfőért”

Fotók: Árvai László

Horváth Istvánné

Irinyi Iskola



1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!
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