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Tisztelt Balatonfűzfői lakosok!

Covid 19 helyzet Balatonfűzfőn
A Covid 19 vírus kritikus időszaka után sem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy mennyien segítettek minket, hogy ezentúl jobban kell
figyelnünk magunkra és egymásra a betegség megelőzését tartva szem
előtt. A közintézményeinkben belépéskor megtalálják a kézfertőtlení-
tőt, melyet maguk és kollégáink érdekében szíveskedjenek továbbra is
igénybe venni. A lakosság számára térítésmentesen osztottunk kézfer-
tőtlenítőt, me lyeket egy helyi vállalkozó felajánlásából tudtunk meg-
tenni. Nagyszerű hír, hogy tudomásom szerint városunkban nem volt
Covid 19 koronavírussal fertőzött személy. Reméljük a továbbiakban
is így marad. Dr Müller Cecília országos tisztifőorvos aszszony
Várpalotán a Thury-várban tartott elő adást a megelőzésről, az intéz-
kedésekről. Beszélt a járványidőszakról és az előttünk álló kihívások-
ról is. Felkértem, hogy majd lehetőség szerint Balatonfűzfőn is tartson
egy tájékoztatót, melynek az időpontja jelenleg egyeztetés alatt van.
Ez úton is köszönet azért, hogy a bizonytalansággal teli időszakban
erőt, bizakodást és hitet adott sokunknak. Személyében egy kedves,
humoros és humánus embert ismerhettem meg. 

Idegenforgalmi bevételek
Sajnos a hozzánk látogatók száma lényegesen kevesebb, mint a koráb-
bi évek ezen időszakában. Június végéig 480.000 Ft volt az idegenfor-
galmi adó bevételünk. A strand bevételeink is csökkentek. Sajnos a
járvány hatásait érezzük ezen a területen is.

Nyugállományba vonult kollégáink
Az állandóság fontos, ha az ember biztonságban szeretné tudni
magát, de a változás is éppen annyira szükséges és az élet rendje. Sok
esetben nehéz elengedni olyan kollégákat, akik megbízható jó mun-
katársaink. A hosszú évek alatt kitartó munkájuk gyümölcseként
három önkormányzati munkatársunk lépett beiktatásom óta a nyug-
díjasok körébe. Ez úton is szeretném megköszönni munkájukat mind
a magam, mind az önkormányzat dolgozói és a lakosság nevében is:
Cseh Zsuzsannának, Kasler Évának és Kovács Csabánénak.
Tartalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánok nekik!

Nyári rendezvények
A járvány helyzet miatt csak 500 fő alatti rendezvényeket lehet megtar-
tani. Emiatt sajnos idén több hagyománnyal rendelkező programunk
maradt és marad el. Hálás vagyok a Művelődési Központ dolgozóinak,
hogy a megkötések ellenére is színvonalas programokat szerveznek szá-
munkra. Az elmúlt hónapban László Attila énekes szórakozatott ben-
nünket. Csuja Imre és a kultikussá vált Üvegtigris című film vetítése
nagy érdeklődéssel zajlott. Koltai Róbert strandmozija, Sasvári Sándor,
Gregor Bernadett, Sipos F. Tamás koncertjei, és a Kabóca Bábszínház
és operett előadások is várnak még ránk a nyár folyamán. 

Szoborpark a Gyártelepen
Megkeresett egy helyi művész P. Kovács Péter, hogy szívesen kiállíta-
ná műveit Fűzfőgyártelep külterületein. 
Projekt célja, hogy a mai modern kortárs művészetet elérhetővé és
kicsit a minden napi részévé tegye a környéken lakó illetve az odalá-
togató emberek számára. A területen elhelyezett munkák időről

időre változnának, megújulnának. Időszakonként esetleg más művé-
szek munkái is megjelennének, így jöhetne létre egy folyamatosan
változó, színesedő kiállító tér egy nem szokványos helyen, egy lakóte-
lep parkjában. Az ötlet megbeszélés, egyeztetés alatt van.

Választás
Az időközi választás időpontja október 18-án lesz. Ezen a napon új
testületet választ a város lakossága, íg y bárki indulhat mind polgár-
mesterként és mind képviselőként is.

Névtelen levél
Kezembe került egy 2019. október 14. dátummal kelt írás, aláírás nél-
kül, ami a munkámat, a döntéseimet bírálja, kritizálja, minősíti. Ha
megengedik, szeretnék erre reagálni, nem személyes okból, hanem
mert a várost és Önöket érintő kérdésekről van benne szó. Több
valótlan állítással találtam szembe magam, ebben az írásban.
Tudomásom szerint a városban több helyre is kikerült ez az iromány,
többen kézbe kapták. Kérem Önöket, hogy amennyiben kérdésük
van, kételyeik vannak akár az olvasottakkal kapcsolatban, akármilyen
várost érintő témában, keressenek bizalommal. 
Jelen újságban megjelenő cikk és a város szerte osztogatott aláírás
nélküli levél, melyekkel engem és a munkámat bírálják, az ellenem
irányuló lejárató kampány része, tele több valótlan állítással.  
Nem kívánok belemenni a sárdobálásba. Önökért és a városért dol-
gozom továbbra is a legjobb tudásom szerint. 
Amennyiben engem is szeretnének meghallgatni, szívesen állok ren-
delkezésükre. Kérem, hogy kérdéseiket, észrevételeiket személyesen a
fogadóórákon tegyék fel, vagy alábbi email címre szíveskedjenek kül-
deni: polgarmesterireferens@balatonfuzfo.hu

Polgármesteri fogadóórám augusztus hónapban:
2020. 08. 26. (szerda) 18.00 óra
Balatonfűzfő - Gyártelep, Bugyogóforrás u. 12. 
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

Zárszó
“...az időd véges. Ezért ne pazarold el azzal, hogy mások életét éled. Ne
essetek a dogmákba, mely más emberek gondolkozásából táplálkozik.
Ne hagyjátok, hogy mások véleményének zaja elnyomja a saját belső
hangotokat. Meg kell találnod azt, amit szeretsz - és ez ugyanúgy
vonatkozik a munkádra, mint a szeretteidre. A munkád életed nagy
részét kitölti és csak úgy lehetsz vele elégedett, ha tudod, hogy amit csi-
nálsz az nagyszerű. Csak úgy tudsz nagyszerű munkát végezni, ha sze-
reted azt, amit csinálsz...” Steve Jobs

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Polgármesteri Beszámoló



Balatonfűzfő városának képviselő-testülete 2020. július 2-án tar-
totta a soron következő testületi ülését, amelyen az alábbi határoza-
tok születtek, a teljesség igénye nélkül.

138/2020. (07.02.) Kt. határozat tartalma
1. Balatonfűzfő Város Önkormányzat Kép viselő-testülete minősí-

tett többséggel, név szerinti szavazással a Magyarország helyi ön -
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 55. § (1)
bekezdésében meghatározottak szerint kimondja a feloszlását.

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a soron
következő képviselő-testületi ülésére nyújtson be az időközi választás
költségeinek fedezése érdekében a jegyző által elkészített költségveté-
si rendeletmódosítási javaslatot.

3. A Képviselő-testület felkéri, hogy a Helyi Választási Bizottság, a
Képviselő-testület feloszlásának kimondása miatt tartandó időközi
választás kitűzése és naptár szerinti dátumai megállapítása érdekében
a szükséges döntéseket hozza meg. 

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat egy pél-
dányát küldje meg a Helyi Választási Bizottságnak, valamint tájékoz-
tatásul a Megyei Kormányhivatal számára. 

5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az időközi választás kitű-
zésének tényét haladéktalanul rögzítse a választási informatikai rendszerben.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Kép viselő-testülete úgy
határozott, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzé-
si eljárás lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodást és a
közbeszerzési műszaki leírást a határozat alapján jóváhagyja. 

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás továbbra is Balaton -
almádiban lesz.

A Képviselő-testület jóváhagyja és vállalja, hogy a központi orvosi
ügyeleti feladat ellátásáért állami forrással nem fedezett, tervezett
működési kiadásokra havonta a Magyar Államkincstár által alkalma-
zott 2019. január 1. napján érvényes lakosságszám figyelembe vételé-
vel kiszámított hozzájárulást megfizeti. Valamint vállalja, hogy bizto-
sítja az 1. pont szerint kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás becsült
értéke alapján kötségvetésében a 2. pontban hivatkozott önkormány-
zati hozzájárulás becsült összegét 

2020. évben 1.143.380-, Ft, / 2021-2022-2023-2024 évben
4.463.605-, Ft, / 2025. évben 3.347.704-, Ft összegben az önkor-
mányzat éves költségvetéseinek működési kiadási előirányzatai
között tervezi és biztosítja.

A testület megvizsgálta a közbeszerzési előkészítő anyagban foglal-
takat és úgy dönt, hogy a „Balatonalmádi, Alsóörs, Bala ton akarattya,
Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs,

Király szentistván, Küngös, Litér, Papkeszi önkormányzatok ellátási
kötelezettségébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás
ellátása” címen - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 21. § (2) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik része szerinti,
112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást indít, uniós hirdetményminta alkalmazá-
sával. A  központi orvosi ügyeleti szolgálat működési engedélyének
jogosultja a nyertes ajánlattevő lesz, aki közvetlenül köt finanszírozá-
si szerződést a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Vág falvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tói feladatainak ellátására a 104/2020. (04.07.) számú polgármesteri
határozattal kiírt, 2020. június 15. benyújtási határidejű pályázati
eljárást a pályázati kiírásban meghatározottak alapján indokolás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítja.

A testület a V.O. Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi
módosított programtervét elfogadja.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2020. július 4-től elrendeli a két önkormányzati strand
bezárását éjszakára (23h-tól reggel 6h-ig) a díjköteles strandként tör-
ténő üzemeltetés időpontjáig, egyben felkéri a strandokat üzemelte-
tő Fűzfői Vagyonkezelő Kft-t azonnali intézkedésre a határozat vég-
rehajtását illetően.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a TTKP Bizottság által tárgyalt pénzkiadó automatákat,
(ATM) telepíttet a fövenyfürdői és a tobruki strandok bejáratához a
szolgáltatási színvonal emelése érdekében. A bankjegykiadó gépek
bérleti díja 40.000 Ft+ Áfa /hónap/gép. A bérleti időszakot 2020.
július 01. és 2020. szeptember 15. közötti időintervallumban hatá-
rozza meg a Képviselő-testület.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapi-tányság
Gazdaságvédelmi Osztálya 08000/155/2019. bü. számú, hűtlen
kezelés gyanúja miatt folytatott eljárást (Fűz Liget Lakópark ügyé-
ben) megszüntető határozata ellen panaszt terjeszt elő.

(A július 23-i képviselő-testületi ülés határozatairól az augusztusi
lapszámban olvashatnak.)

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják. 

A következő testületi ülésre 2020. augusztus 18. 16.00 órakor kerül sor.

A képviselő-testületi ülésen történt

A szakképzési rendszer változása Fűzfőn

4. oldal 2020. augusztus

Tudjuk, hogy csak a változás az, ami állandó.
A szakképzési rendszer 2020. évi változása az
Öveges iskolát is érinti.  A honlapon minden-
ki láthatja, hogy új név szerepel, nevezetesen
Veszprémi SZC Öveges Technikum és
Kollégium. A technikum öt éves érettségire
és szakmára felkészítő képzést jelent. A gim-
náziumban érettségizettek két év alatt válhat-
nak technikussá. A szakképző részen tovább-
ra is három év alatt lehet alapszakképesítést

szerezni az általános iskolát végzetteknek.
Az átalakítás célja, hogy a tartalom is korsze-
rű legyen. Ennek keretében a képzés minél
inkább közelítsen az igényekhez, a tanulók
minél több gyakorlathoz jussanak. Lényeges
változás, hogy a képezhető szakképesítések
köre is megújul. Széles alapozású szakképesí-
tést lehet szerezni, amelyek körét ettől az
évtől a szakmajegyzék tartalmazza. Az Öve-
gest is érintik a változások, de a képzési pro-

fil alapvetően megmarad. Továbbra is várjuk
az elektronika, informatika, kereskedelem,
az épületgépészet, illetve a CAD-CAM után
érdeklődőket. A képzési lehetőségek a fel-
nőttek számára is nyitva állnak. Az aktuális
ajánlatot érdemes a www.oveges-szi.hu hon-
lapunkon megnézni.

TÓTH LAJOS PÉTER

IGAZGATÓ



Az iskola a 2007-es bezárása óta üresen állt. Különböző elképze-
lések voltak a hasznosítására. Ifjúsági szálláshely, ötcsillagos szál-
loda tervei el is készültek 2010 előtt, de ezek nem valósultak meg,
ezen funkciók megvalósulására kiírt pályázatok nem támogatták
a terveket.  Egyszer már értékesítésre is került, de a tulajdon jog a
jelzálog kérdése miatt nem került bejegyzésre. 

Értékesítésére aztán folyamatosan pályázatokat írt ki az önkormány-
zat, de hosszú éveken keresztül senki nem jelentkezett, még érdeklő-
dő sem volt. Legutoljára 2019. januárjában pályázatot írt ki a képvi-
selő-testület a sportpálya 10.570.000 Ft-os, az épület 60.780.000 Ft-
os induló összeggel, ötmillió Ft-os bánatpénzt, és a fejlesztés megva-
lósulásáig 15 millió Ft-os óvadékkal. Két érvényes pályázó volt, a
nyertes pályázó kiinduló ár fölé ajánlott még 5 millió Ft-ot. Az ingat-
lan részletes átvizsgálása, felmérése után azonban az utolsó pillanat-
ban a vételtől elállt, inkább hagyta az ötmillió Ft-os bánatpénzt vesz-
ni, de ebben az állapotában nem kívánta az ingatlant ennyiért megvá-
sárolni. A második pályázó a Profiszolár Kft. vételi szándékát fenn
tartotta, és az induló áron megköttetett az adásvételi szerződés 2019.
május 20-án. A Magyar Állam elővásárlási joga a törvényes határidőn
belül megmaradt. Vita alakult ki a felek között, hogy az elővásárlási
jog határidőben történt-e vagy sem. Ennek eldöntésére a Magyar
Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a bírósághoz
fordult. Az első fokon ezt a pert elvesztette a MNV Zrt. Az önkor-
mányzat, és a Profiszolár Kft. mint alperesek lettek a per nyertesei. A
Profiszolár Kft 800 000 Ft-t meghaladó perköltség került megfizetés-
re, ugyanakkor önkormányzatot képviselő dr. Hegedűs Tamás
ügyvéd itt a megbízó polgármester utasítására lemondott a több szá-
zezer forintos ügyvédi költség állam általi megfizetéséről. Ez az
összeg az önkormányzatot terhelte, amely kifizetésre is került. 
Az MNV Zrt. másodfokú eljárásban megtámadta a Győri Ítélőtáblá-
nál az első fokú döntést. Itt a Pénzügyi Bizottságunk az önkormány-
zatot korábban képviselő Dr. Poharánszky István ügyvéd úr megbízá-
sát javasolt, de ezt a javaslatot a veszélyhelyzetben önálló döntéssel

rendelkező polgármester nem fogadta el, és megbízta Dr. Keil
Kálmán ügyvédet.  A Győri ítélőtábla az első fokú határozatot hely-
ben hagyta, vagyis a Magyar Államot képviselő Nemzeti Va -
gyonkezelő Zrt. nem élt határidőben az elővásárlási jogával, így a
tulajdont a Profiszolár Kft. megszerezte, a Földhivatal a tulajdont be
is jegyezte. A másodfokú eljárásban a Profiszolár perköltségét az íté-
lőtábla 1.486.218 Ft-ban állapította meg, Dr. Keil Kálmán esetében
–fellebbezési ellenkérelme hatálytalansága folytán – megtérítést
igénylő költség nem keletkezett. A másodfokon is, bár pert nyert az
önkormányzat, itt sem térült meg a költsége.
Időközben a polgármester ingatlan értékbecslőket megbízott a volt
Jókai forgalmi értékének megállapítására, melynek értéke 220 millió
Ft, illetve 205 millió Ft volt. Az ügyészséghez fordult a polgármester,
hogy érvénytelenítsék az adásvételi szerződést, de az 2020. 02.11-i
levelében nem látott okot a beavatkozásra. A polgármester már 2019.
decemberében a testület tudta nélkül pert indított az adásvételi szer-
ződés semmissé tételére, de ez visszavonásra került. Bár a Veszprémi
Főügyészség nem látott okot a beavatkozásra februárban, ugyanaz az
ügyész tájékoztatta Szanyi Szilvia polgármestert 2020. június 9-én,
hogy a polgármester megkeresésére az ügyészség keresetlevelet nyúj-
tott be az önkormányzat és a Profiszolár Kft. ellen az adásvételi szer-
ződés érvénytelenségének megállapítására. Ebben a perben is a pol-
gármester a veszélyhelyzet utolsó pillanatában Dr. Keil Kálmánt
bízta meg az önkormányzat képviseletére azzal, hogy alperesként a
felperesi keresetet támogassa, ugyanakkor eredménykötelem nem
terheli. Helyettesítésére lánya, dr. Keil Szilvia jogosult. 
Ugyanakkor a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság hűtlen keze-
lés gyanúja miatt nyomoz Szanyi Szilvia sértett bejelentése alapján a
Jókai iskola értékesítése kapcsán. A földhivatali bejegyzés után a
most már jogos tulajdonos birtokba kívánja venni az ingatlant,
amelyre június 29-én sor került. A korábbi használók a tulajdonossal
egyeztetnek a költözés, illetve tovább a használat feltételeiről. 

MARTON BÉLA ÖNKORMÁNZATI KÉPVISELŐ

A volt Jókai iskola jelenlegi helyzete

2020. év eléjén döntött a Képviselő-testület a tobruki strand par-
kolójában lévő nyárfák ügyében. Akkor egy szakértőt meghall-
gattunk, aki elmondta, hogy ezek a fák elérték a maximális élet-
korukat. Némely fa állapota igen aggályos: az elszáradt részek
élet és balesetveszélyesek. 

Határozatot hoztunk arról, hogy a beteg nyárfákat ki kell vágni.
Több ajánlat is érkezett a munkára. Volt olyan ajánlat, amely közel 50
ezer forintról szólt vágásonként, ebben az esetben a fa a Városé
marad. Így értékesíthettük volna a faanyagot – például raklapgyártó
cégek 45 centiméter törzsátmérő fölött tízezres nagyságrendben
fizetnek köbméterenként a fáért. A maradék fát javaslatom szerint
rászoruló családoknak adhattuk volna szociális juttatásként. A másik
ajánlat 50 ezer forintot kért a fák kivágásáért, de így az összes fa a vál-
lalkozó tulajdona. Az utóbbi vállalkozóval kötött szerződést a pol-
gármester. A szerződés úgy szólt, hogy a föld felszínétől 3 centiméter-

re kell megtörténnie a fatörzs vágásának. A legtöbb esetben ez így
történt, de úgy 6-7 fa esetében ez csak 10-15 centiméteres magasság-
ban valósult meg. A határozattal ellentétesen nem csak a beteg nyár-
fák, hanem az összes nyárfa, még az egészségesek is és a fűzfák is kivá-
gásra kerültek. Több alkalommal kérdeztem ennek okára, de érdemi
választ nem kaptam. A veszélyes magasságban lévő tuskók eltávolítá-
sára nem a szerződésének megfelelően a vállalkozót szólította fel az
polgármester, hanem egy új vállalkozói szerződéssel megbízást adott
a tuskómarásra, közel 1.000.000 forint értékben. Fotókkal dokumen-
táltam, maximum 6-7 tuskó marása volt elengedhetetlen, de a Város
nevében 19 tuskó marására adott új megbízást a polgármester.
Májusban egy látványtervet láthattak az emberek a parkolóval kap-
csolatban. Jelen pillanatban ez még egy hosszadalmas engedélyezteté-
si folyamat fázisában van, tehát nincs semmi biztos a parkolóval kap-
csolatban. Vagyis mégis van biztos dolog… Májusban az emberek
jogos felháborodását látva a polgármester asszony 10 darab fa vásár-

Tobruki strand parkoló
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Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötelező összevezetéses védőoltás Balatonfűzfőn az alábbi időpontokban
kerül végrehajtásra:

FŰZFŐFÜRDŐ
2020. szeptember 9-én (szerdán) 16.00-17.30 óra között, valamint 2020. szeptember 16-án (szerdán) 16.00-17.00 óra között. Az oltás helye:
Közösségi Háznál, a volt kertmozi területén. (József Attila u. 12.)

TOBRUK
2020. szeptember 9-én (szerdán) 18.00-19.00 óra között. Az oltás helye: a strand főbejáratánál

FŰZFŐGYÁRTELEP
2020. szeptember 16-án (szerdán) 17.30-18.30 óra között. Az oltás helye: a Szállás utca 8. előtti téren.
Beoltásra kerül minden mikrochippel ellátott, 3 hónaposnál idősebb, 1 éven belül nem oltott eb. Az oltási könyveket kérjük hoz-
zák magukkal! Az oltás összege: 5000 Ft/eb. A féreghajtó tablettát a megjelent kutyáknak idén ajándékba adjuk! Háznál oltás-
ra bejelentkezés: +36-30-475-8508

DR. TÓTH-ALMÁSI PÉTER

Hirdetmény eboltásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 20-tól a házhoz menő zöldhul-
ladék-gyűjtésen felül, telephelyünkön további zöldhulladékot is
átveszünk az alábbiak szerint.

Telephelyünkön (Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc utca 43.) térítés
mentesen átveszünk: fás szárú zöldhulladékot (ágakat, ágnyesedéke-
ket), az eddigiek szerint, továbbá lágy szárú zöldhulladékot (falevelet,
füvet). Maximális mennyiség: 150 kg/ingatlan (ügyfél)/év, ez 10 db,
120 literes zsáknak felel meg.
Nyitva tartás: hétfő: 6.00-14.00, péntek: 6.00-16.00 óra. Kérjük
Önöket, hogy a házhoz menő gyűjtéshez zöldhulladékukat csak szál-
lítási héten (31. 35. 39. 43. és 47. hét) helyezzék ki közterületre! Az

idei évtől használt biológiailag lebomló zsákok napfény hatására
elkezdhetnek lebomlani, ezért kérjük ne a tűző napon tárolják azo-
kat! Fás szárú zöldhulladékot kérjük, továbbra se rakjanak ki, azt
kizárólag a telephelyünkön tudjuk fogadni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fás szárú zöldhulladék helyben hasznosítá-
sát elősegítendő, hamarosan új szolgáltatást kívánunk indítani! Terveink
szerint a jövőben Társaságunktól ágaprító gépet tudnak igénybe venni,
részletes és pontos információkkal kapcsolatosan, kérjük, folyamatosan
kövessék nyomon honlapunkat (www.balkom.hu/hirek/)!

BALKOM NONPROFIT KFT.
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lásáról döntött 540.000 forint értékben. Ezek a fák több éves, előne-
velt fák, komoly törzsátmérővel. Szükséges volt ilyen összegért konté-
neres fákat venni? Az is kérdés még, hogy hivatalos, engedélyezett
tervek nélkül hova lesznek ültetve a megvásárolt fák? A másik nagy
kérdés, hogy júliusban mennyire szakszerű fát ültetni? A majdani
parkolóba rengeteg fát tervezünk. Nem lett volna célszerűbb fiata-
labb fákból a mostani megvásárolt mennyiség sokszorosát megvenni
ebből az összegből? Mindezt akkor, ha már rendelkezünk hatályos
engedéllyel?!  A költségeket összegezzük: közel 3.000.000 forintra
becsülte a köbméter alapján a fa mennyiségét szakember, ha a raklap-
gyártónak adjuk el a fát, közel 1.000.000 forintot fizettünk a tuskóma-
rásért feleslegesen, 540.000 forintot fizettünk a fákért, melyek valahol
vannak, ez összesen 4.500.000 forint. Ebből a pénzből a parkoló mur-
vázása és a növényszigetek kialakítása, valamint kisebb, fiatalabb fák-
kal való beültetése megtörténhetett volna. Sajnos nem hallgatta meg
segítő javaslatainkat a polgármester asszony és a veszélyhelyzeti álla-
potra hivatkozva egy személyben döntött ebben az esetben is. Ahogy
egy személyben döntött a tobruki strand belépőjegyeinek 25%-os
áremeléséről is. Hetekig tartó kérésünket, miszerint ne büntesse a tob-

ruki embereket, nyaraló vendégeket, a rendkívüli áremeléssel figyel-
men kívül hagyta.  Végül a nyilvánosság erejével közösen elértük, hogy
ésszerűbb döntésre kényszerült, ebben az esetben is több tízezer forin-
tos többlet költség keletkezett a Vagyonkezelőnél, mert a beléptető és
pénztárgépeket át kellett programozni.
Bízom benne, hogy a veszélyhelyzeti állapottal járó egyszemélyes
döntési lehetőség végeztével megnyugtató és költséghatékony
módon, az ősz folyamán rendezni tudjuk ezt az ideálisnak nem
nevezhető állapotot: közös gondolkodással, egyeztetéssel. A parkoló
kérdése azért is fontos, mert a környező utcákat is parkolónak hasz-
nálják a strand vendégei. Ezt a nemkívánatos helyzetet egy megfele-
lően kialakított parkolóval orvosolni tudjuk. Mint képviselő kezde-
ményezem, hogy a parkoló eddigi látványterveit egyeztessük a lako-
sokkal és vegyük figyelembe az ott élő emberek igényeit. Ne a fejük
felett döntsünk egy ilyen beruházásról, mely hosszú évtizedekre meg-
változtatja az adott település rész használhatóságát, kinézetét.

DR. SOÓS GÁBOR

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Tisztelt Ügyfelünk!
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Az elmúlt másfél évben több mint százezer fővel nőtt hazánkban
a horgászok száma, így ma már közel hatszáz ezren hódolnak e
szabadidős sportnak. Vélhetően ehhez a létszámnövekedéshez
hozzájárult az is, hogy 2019. január 1-től díjmentes a horgászvizs-
ga, és ugyanezen időponttól kezdődően a halgazdálkodási ható-
ság helyett a Magyar Országos Horgász Szövetsége kapta meg a
vizsgáztatás lehetőségét.

Gyerek horgászaink 10 éves kortól vizsgázhatnak, azonban vizsgakö-
telezettsége van azon horgászoknak, akik 15. életévüket már betöl-
tötték. Természetesen nem érdemes az utolsó pillanatra halogatni a
vizsgát, jobb időben tájékozódni a lehetséges helyszínekről, a vizsgá-
zás rendjéről, felkészüléshez szükséges segédanyagokról. A vizsga
kifejezés hallatán sokunk adrenalin- és stressz szintje megnő.
Ezt megelőzendő járjuk körbe a témát, mi is várható egy ilyen meg-
mérettetésen. Valamennyi horgászvizsga két egységből áll, írásbeli és
szóbeli részből. Az írásbeli a horgászrenddel kapcsolatos feleletvá-
lasztó vagy egyszerű kifejtő kérdésekből áll, melyekből a vizsgázónak
legalább kétharmadára helyesen kell válaszolnia, csak ekkor kerülhet
sor a hazánkban előforduló halfajok képről történő felismerésére.
A vizsga második részében a vizsgázó által kihúzott képeken találha-
tók őshonos, idegen honos, fogható és természetvédelmi oltalom

alatt álló halakat kell felismerni, majd a vizsgázónak ismertetni kell az
adott faj biológiai jellemzőit, esetleges tilalmi idejét és méretkorláto-
zását. Hazánkban lévő természetes vizekben több mint 80 halfaj
található. Valamennyit lehetetlen felismerni, ezért a vizsgáztatók
igyekszenek a képek tárát úgy összeállítani, hogy ebbe leginkább a
régióban, - esetünkben a Balatonban - található jellemzőbb halak,
illetve a védelem alá eső halfajok kerüljenek. A vizsgára jelentkezés
feltétele a magyar horgászkártya regisztráció, melyet a jelentkezők
otthonról is elvégezhetnek az országos szövetség honlapján. A
regisztrációban segítséget nyújtanak a horgászjegyet forgalmazó
egyesületi irodák, horgászboltok.
A leendő vizsgázok e-mailben kapják meg a felkészülési tananyagot,
gyakorláshoz szükséges próbateszt elérhetőségét. Ha véletlenül nem
sikerül a vizsga, akkor sincs baj, a megismételt vizsgáért sem kell fizet-
nie leendő horgásztársunknak. Jó tapasztalni, hogy a vizsgázók nagy
része, kiváltképpen a gyerekek felkészülten érkeznek a vizsgára.
Várunk minden vizsgázni vágyót Balatonalmádiban, a Balatoni
Horgászegyesületek Szövetsége irodájában. Információ, vizsgára
jelentkezés: 06-30-951-0442-es telefonszámon. 

BALOGH TIBOR ELNÖK

BALATONI HORGÁSZEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

Néhány gondolat az állami horgászvizsgáról

Március 16-án fenntartói és országos utasításra bezártuk az intéz-
ményt. 16-án és 17-én ügyeletet biztosítottunk azoknak a szülők-
nek, akik nem tudták megoldani gyermekük elhelyezését, vala-
mint kiadtuk a gyermekek személyes dolgait szigorú egészségügyi
óvintézkedések mellett. A hét további napjain a kollégák az intéz-
mény fertőtlenítését végezték el.

Az Oktatási Hivatal által március 20-án kibocsájtott „Módszertani
ajánlás az óvodapedagógusok részére a koronavírus-járványban az
óvodai ellátást végző intézmények esetében elrendelt rendkívüli szü-
netre” kiadvány segítségével, március 22-én elkészítettük a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde rendkívüli munkavégzés szabályzatát a különleges
jogrend idejére, melyet a polgármester asszony jóváhagyott.
Nem volt ismeretünk, nem volt módszertanunk hozzá, valamennyi-
ünknek ki kellett lépnie a megszokott komfortzónájából, gyorsan és
a lehető legrugalmasabban kellett alkalmazkodnunk az új helyzethez.
Mi a gyerekzsivaj nélküli intézményeinket szépítettük, bepótoltuk az
elmaradt papírmunkát, meglepetéseket készítettünk, ezzel is kifejez-
ve mennyire hiányoznak nekünk a gyermekek. Megpróbáltuk „home

office”-ban, egy teljesen új munkamódban segíteni a szülőket, akár
úgy, hogy elérhetőek voltunk, játékot ajánlottunk, tanácsokat
adtunk, vagy videókat készítetünk. Voltak köztünk olyanok, akik
önkéntesként dolgoztak, szájmaszkot varrtak, osztottak, vagy éppen
bevásároltak, ebédet vittek az időseknek. Ügyeletet biztosítottunk
azon szülők számára, akik nem tudták megoldani gyermekük elhe-
lyezését.
Mindezeket végig gondolva, látva az intézmény csoportjainak aktív
közösségi oldalait, rengeteg pozitív hozadéka is van az időszaknak.
Ilyen az összetartás, az, hogy megtanultuk értékelni emberi kapcsola-
tainkat, a mindennapi együttlétet, a jó beszélgetéseket, hogy fejlődött
a digitális kompetenciánk, és értékes az a sok-sok alkotás ajánlás, házi
feladat, mese, ének, amivel megpróbáltuk könnyebbé tenni a családok
számára ezt a rendkívül nehéz időszakot. A jövőt nem ismerjük, de
bízunk benne, hogy nem lesz szükség ilyen drasztikus lépésre, nem kell
többet bezárni az intézményt. Vigyázzon mindenki magára!

SALAMON TAMÁSNÉ

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Közel három hónapig a járványügyi intézkedések 

határozták meg a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

működésének rendjét



Tisztelt Alezredes Úr!

Jelentem, Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 24/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete „kitüntetések alapí-
tásáról, adományozásáról” 1§-a, valamint az 5§a alapján, „Az Év
Balatonfűzfői Tűzoltója” díjra, a Balatonfűzfői Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság „C” szolgálati csoportjában szolgálatot telje-
sítő Prodán Szabolcs c. tű. ftőrm. Urat javaslom 13 éves munkája elis-
meréseként. Indoklásom az alábbi:
Prodán Szabolcs c. tű. ftőrm. 2002.10.01-től – 2003.09.31-ig Polgári
szolgálatosként kezdte hivatásos pályafutását a Balatonfűzfő
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon. Az alapfokú tűzoltó tanfo-
lyamot a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon teljesí-
tette. 2007.03.01-től beosztott tűzoltóként teljesít szolgálatot a
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, illetve jogelődje
állományában. A beosztáshoz szükséges ismereteket nagy szorgalom-
mal, gyorsan sajátította el. Munkáját legjobb tudása szerint, ponto-
san végzi. Mindig törekedett a feladatok, utasítások maradéktalan,
pontos végrehajtására. Szakértelmével, tapasztalatával, megbízható-
ságával nagy tekintélyre tett szert a tűzoltó kollégák körében.
Minden körülmények között számíthatnak segítségére kollégái, elöl-
járói is, rugalmas a szolgálatszervezésből adódó esetleges problémák-
hoz. Önzetlensége társaival szemben példaértékű, magatartása és
kommunikációja hiteles. Nagy gondot fordít tűzoltó kollégái számí-
tógépes ismereteinek képzésére, különösen a napi feladatok ellátásá-
hoz szükséges programok készség szintű alkalmazásához. Szakmai

tudásával, megfontoltságával, beosztott tűzoltóként a híradó ügyele-
tesi feladatokat ellátva, 13 év tapasztalatával növeli kollégái biztonsá-
gérzetét a vonulások, káresemények végrehajtása, felszámolása során.
2017-ben szolgálati jelet és jutalmat vehetett át 10 év BM alkalmazás
után. Szakmai munkája, magatartása, tulajdonságai érdemessé teszik
a kitüntetés elnyerésére.

Tisztelettel:
Vas Gábor tű. alezredes tűzoltóparancsnok

Rauch József tű. alezredes kirendeltségvezető
Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Veszprém

A Balaton Nyugdíjas Klub 47 éve alakult, lelkes, közösséget kedvelő
emberekből, akik a munkás évek után is tenni akartak egymásért, a
tágabb közösségért. Tudták, hogy a közösségben olyan erő lakozik,
amely túltesz az egyén lehetőségein.
Jelenleg 56 lelkes, együttműködő tagja van a klubnak.
Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, előadásokat, részt vet-
tünk sportvetélkedőkön, szellemi vetélkedőkön. A kialakult covid
járvány miatt, a klubfoglalkozások is szüneteltek, ezért volt nagy

öröm számunkra, hogy a júliusi összejövetelünket meg tudtuk tar-
tani. Egy vidám, szalonnasütéssel egybekötött találkozón ünnepel-
tük meg, hogy ismét találkozhattunk. Itt ünnepeltük meg a kerek
évfordulós születésnaposokat, a júliusi névnapos barátainkat.  Ismét
bebizonyosodott, hogy milyen jó hatással van a mindennapi élet-
ünkre egy összetartó közösség.

KONTICS FERENCNÉ

Csak vidáman, és együtt…

Ticz Antal Attila világielnök majdhogynem „megörökölte” ezt a
szolgálatot, hiszen nagyapja és édesapja is éveken keresztül betöl-
tötte ezt a tisztséget. Római katolikus keresztény családban nőtt
fel, így értékelni tudja mindazt, amit Isten adott számára.

- Nagyapám, aki fiatalon elhunyt a vilonyai egyházközség világi elnöke
volt, sajnos őt nem ismertem. Miután ő meghalt édesapám vette át ezt a

tisztséget, illetve szolgálatot. 1971-ben költöztünk Balatonfűzfőre.
Közel húsz évvel ezelőtt Szécsi Ferenc korábbi plébános az egyházközség
élére fiatalokat vont be. Engem is megkeresett, kezdetben, mint képvise-
lői tag, majd világi elnök lettem. Öt évente történik a tisztújítás és most
a harmadik ciklusomat töltöm, egyházközségi képviselő-testületi elnök-
ként. Azt azért szeretném tisztázni, hogy a hívek is javasolhatnak kép-
viselő tagokat, akik közül a plébános választja ki a tanácsadói jogosul-

Nagyapáról unokára szállt a világi elnöki tisztség 

8. oldal 2020. augusztus



2020. augusztus 9. oldal

tággal rendelkező képviselőket, ők pedig titkos szavazással választanak
maguk közül elnököt. Természetesen a felelősség továbbra is mindenben a
plébánost terheli, épp ezért a végső döntés is az ő kezében van, hisz ő a
helyi egyházközség felelős vezetője. Azonban a tanácsadás, segítségnyújtás
jelentőségteljes feladata révén a világi személyek nagyban előmozdíthat-
ják a helyi közösség javát – kezdi Ticz Antal Attila, miközben az ember
óhatatlanul gyönyörködik a Mámai templomromban, mely
Balatonfűzfő ékessége. A műemlék keletkezési idejét a régészek a XIII.
századra teszik, de semmiképp nem lehet korábbi, mint védőszentjé-
nek, Szent Lászlónak szentté avatása, azaz 1192. Egy dokumentum
szerint 1296-ban már állt Máma Szent László tiszteletére emelt, kelet-
nyugat tájolású, négyzet alapú, egyhajós, egyenes szentélyzáródású
temploma. A környékre jellemző, kis, falusi középkori templomtípus.
Déli oldalán volt a kapu, melynek már csak a lépcsőköve látszik. A
templom többször elpusztult. Diadalíve alatt középkori eredetű,
vörössel festettgeometrikus formák még halványan láthatók. 

A balatonfűzfői egyházközséghez tartozik még Litér, Király -
szentistván, Vilonya és Papkeszi is. Ezen településeken tart szentmisét
Laposa Norbert plébános, aki három éve szolgál, a hívek hamar befo-
gadták őt. Tavaly második alkalommal látták vendégül Balatonfűzfőn
Böjte Csaba ferences atyát és a marosszéki Kodály Zoltán gyermekkó-
rust. Szintén másodszor szervezték meg a plébániatemplom búcsúja-
kor az ötvenórás folyamatos szentségimádást. A Balaton megáldása
vízkereszt napján, fűzfői szolgálata idején kezdődött a városban. Ticz
Antal Attila már a kezdetekkor jó kapcsolatot ápolt Norbert atyával,
csakúgy, mint Tóth Lajos Péter templomatyával. Segítik egymás mun-
káját, hiszen ez is hozzájárul az egyházközség fejlődéséhez. – A hit
mindig is erősen élt bennem, bár nem tagadom, hogy néhány évig csak a
főünnepekkor jártam szentmisére, de ez nem jelentette azt, hogy elhagy-
tam volna az egyházat. Ahogy megnősültem és a gyermekeim megszület-
tek, valami olyan érzés lett úrrá bennem, amely által hitem megerősö-
dött, ismét rendszeresen jártam templomba. A mai napig örömmel
emlékszem vissza, hogy vasárnaponként családi szertartás volt misére
járni gyermekeimmel. Talán ettől kezdve váltam igazán felnőtté is.
Fontos, hogy az ember lelkiismeretet gyakoroljon, átérezze mindazt,
amit tett nap, mint nap. Fontos a tízparancsolat szabályainak követése,
még akkor is, ha olykor nagy a kísértés egyes pontoknál.
Ticz Antal Attila mindig is az ökomenizmus híve volt, melynek
lényege a különféle keresztény felekezetek, egymás hitnézetei különb-
ségei ellenére tanúsított tolerancia, a felekezeti különbségek helyett a
közös pontok, alapvető hitnézeti egyezőségek hangsúlyozása.
Közösség vállalás, az együttműködés keresése, hiszen mindannyian
egy Istenben hisznek. Felemelő érzés volt, amikor május 10-én a
Mámai romtemplomnál Laposa Norbert plébános két hónap után
tarthatott ismét nyilvános szentmisét. Látszott az embereken, hogy jó
volt megtörni a csendet, ismét kimozdulni, találkozni, imádkozni,
lelki gyakorlatot tartani. 
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Molnár Esztert a Kenderfűz Néptánccsoport és a VEGASZ vezető-
jét úgy ismertem meg, hogy inkább szeret adni, mint kapni. A két
civil szervezet vezetőjeként már sokat tett Balatonfűzfőért, ezért is
gondoltam arra, hogy már épp ideje vele is egy interjút készíteni. 

- Hány éves voltál, amikor elhatároztad, hogy néptáncolni kezdesz?
Volt, aki erre inspirált?
- 1972. május 6-án a Liszt Ferenc téren egy könyvklubban négy ama-
tőr néptáncegyüttes megszervezte az első budapesti táncházat. Még
tarthatott a „buli”, amikor május 7-én hajnalban megszülettem, tehát
azt szoktam mondani, hogy egyidős vagyok a magyarországi tán-
cházmozgalommal. Nagyjából hatéves lehettem, amikor édesanyám
táncolni kezdett a Pintér Tivadar által vezetett NIKE
Néptáncegyüttesben, én pedig sokszor elkísértem, és lestem, hogy
hogyan sajátítják el a „nagyok” a technikát, a tánclépéseket, a koreog-
ráfiákat. Később, mikor már „méretemnél fogva befértem” a csapat-
ba, a nézőtérről lassan feljutottam a színpadra, elkezdtem táncolni a
felnőtt csoportban. Elsősorban néptáncot, de minden évben óriási

Hagyományaink védték lelkünket, 
mentális egészségünket – a közösségnek óvó megtartó ereje van
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Egy Bach-szólómű, romantikus operaáriák és egy Mozart-zongorat-
rió egy műsoron? A zenetörténetben sokáig egészen megszokottak
voltak az ehhez hasonlóan színes és változatos koncertprogramok,
amelyek ma már sokkal ritkábbnak, szinte kivételesnek számítanak.
Az áriákat éneklő Junior Prima díjas Megyimórecz Ildikót a legkü-
lönbözőbb operaszerepekben hallhatta már a közönség, és tehetségét
bizonyítja, hogy 2018-ban egyedüli magyarként nyerte el a Wagner
Társaság állami ösztöndíját, és képviselhette hazánkat Bayreuthban.
A New York-i Carnegie Hallban is koncertezett már Kovács Gergely,
aki idén szólóestet is ad a fesztiválon. Dolfin Balázs több rangos ver-
senyeredmény után legutóbb 2020 februárjában a Gustav Mahler

nemzetközi csellóversenyen ért el első helyezést. Többek között a
párizsi OECD nagykövetség koncertjén is együtt játszott már
Korossy-Khayll Csongorral, aki nemcsak szólistaként és változatos
kamaraformációk tagjaként, de saját vonósnégyesével, a Korossy
Kvartettel is aktív szereplője a hazai zeneéletnek. Augusztus 15-én
(szombat) 20 órától kerül sor a komoly zenei koncertre a Mámai
romtemplomnál. 

KLASSZ a pARTon Balatonfűzfőn
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élmény volt a Hópehely Bálra való készülődés, és a komoly nyitótán-
cok mellett mindig készültünk valami tréfás meglepetésműsorral is.
A középiskolás éveket követően egy időre ismét a nézőtérre kerültem,
de a tánc, és főként a néptánc iránti rajongásom megmaradt. 2011-
ben Papp Juditnál kezdtem hastáncolni, majd a Fűzfő Ha -
gyományőrző és Nosztalgia Tánclubbal közös decemberi gála után
már nem volt megállás a lejtőn, ottragadtam. elvégeztem a székesfe-
hérvári Alba Regia Egyesület által szervezett kétéves néptánc cso-
portvezető tanfolyamot, és azóta is – ahogy időm és energiám enge-
di – folyamatosan képzem magam tovább. 
- Mi az, amit számodra a néptánc jelent?
- Azon túl, hogy egy tökéletes, egész testet átmozgató mozgásforma,
a néptánc szinte mindenre megtanít, amit a mindennapi életben
használnunk kellene. Megtanít közösségben működni, karbantartja a
memóriát, fizikailag is tartást ad, rengeteg plusz ismerettel bővíti a
tudásunkat (hagyományok, viseletek). Ezeken felül – úgy gondolom
– tudatosan és tudattalanul is tovább visszük azt a rengeteg tudást,
amivel a régebbi korok emberei rendelkeztek. 
- Tavaly Balatonfűzfő kultúrájáért kitüntetést vehettél át. Mindez mit
jelentett számodra?
- 2010-ben édesanyámnak posztumusz díjat ítélték oda, tehát első-
sorban emiatt volt hatalmas öröm és megtiszteltetés, de végignézve
azt a névsort, akik az évek sora alatt ezt a kitüntetést átvehették, azt
érzem, hogy bekerültem egy olyan „klubba”, amelybe tartozni nagy
büszkeség, de természetesen nagy felelősség is. 

- A Kenderfűz Néptánccsoportnak te vagy a vezetője. Mikor alakult a
csoport? Mit lehet rólatok tudni?
- A csoport 2018. év őszén alakult szinte teljesen kezdő, táncolni
vágyó felnőttekből, azzal a céllal, hogy megismerjük a Kárpát-
medence táncait, dalait, viseleteit, népszokásait. Célunk egy-egy

tájegység alapos megismerése és bemutatása. Jelenleg tízen vagyunk a
csapatban, a nemek közötti megoszlás pedig itt is olyan, mint sok más
tánccsoportban, a legtöbbünk nő. Szerencsére a magyar néptánc ren-
geteg lehetőséget ad így is a tanulásra. Keddenként hat órától próbá-
lunk a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színpadán,
ahova mindig szeretettel várjuk a teljesen kezdőket is. 
- 2018. áprilisában te lettél a Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület
(VEGASZ) vezetője. Hogyan ért a felkérés? Mire vagytok a legbüszkéb-
bek az elmúlt két év során?
- Meglepetésként ért, és elsőre ijesztően nagy feladatnak tűnt, de pont
egy olyan élethelyzetben talált meg ez a feladat, amikor úgy éreztem,
hogy kellő időm és energiám van ahhoz, hogy eleget tegyek a felké-
résnek. A korábbi elnökségi tagok gyorsan elfogadtak, és szinte zök-
kenőmentesen, kicsit megújulva, de a rendezvény hagyományait is
megtartva bonyolítottuk le a XII. Gombócfesztivált. Személy szerint
a legbüszkébb talán a 2019/2020-as szilveszteri rendezvényünkre
vagyok, és a Trianon 100 emléknapra megnyert pályázatra. Sajnos a
rendezvényt a vírushelyzet miatt el kellett halasztani, de reméljük,
hogy decemberben már semmi nem áll az útjába. 
- A Balatonfűzfői Hírlapban  hagyományőrzéssel kapcso la tos -
cikkeid jelennek meg. Mit jelent számodra a népi hagyományok ápolá-
sa, a hazaszeretet?
- Hagyományaink, szokásaink úgy védték lelkünket, és mentális
egészségünket, akár testünket a ruhák, vagy házaink. Ezek nélkül
sokszor úgy érzem, mezítelenül állunk a viharban, és nem találjuk a
helyünket ebben a sokszor kaotikusnak tűnő világban. A szokások és
a hagyományok irányt mutattak, rendet teremtettek, a közösségnek
pedig óvó és megtartó ereje volt és remélem, hogy van ma is. 
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„Egyedi, karakteres harsonaszólók, bravúros, homogén összhangzás”
– így jellemzi a nemzetközi kritika a Four Bones Quartetet, akik a
harsona igazi elkötelezettjeiként Európa-szerte adnak teltházas konc-
erteket. A kvartett zenei repertoárjának sokrétűségét és változatossá-
gát tükrözi 2011-ben megjelent Crossroads című nagylemezük is,
melyen a tangó, a jazz, a folk és a komolyzene gyakran egymást
keresztező világába vezetik el a hallgatókat a kortárs magyar zeneszer-
zők kifejezetten az együttes számára komponált művei. Ugyanez a

sokszínűség jellemzi azoknak a művészeknek a névsorát, akikkel az
elmúlt évtizedben a Four Bones Quartet együtt dolgozott: Palya Bea
és Bocskor Bíborka éppúgy köztük van, mint Szirtes Edina Mókus
vagy a Szabó Balázs Bandájából ismert Szabó Balázs. Augusztus 16-
án (vasárnap) 20 órától kerül sor a komoly zenei koncertre a Mámai
romtemplomnál. Mindegyik rendezvényre a belépés díjtalan!
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Július 10- én, pénteken, a Balatonfűzfői Kézműves Klub tagjai
ismét kivonultak a szabadba alkotni. Délután 15 órától lehetett
őket alkotás közben meglesni a tobruki strandon. 
Ritka és rendhagyó alkalom, ha egy művészt munka közben látha-

tunk, manapság inkább magukat az alkotásokat csodálhatjuk meg
egy – egy kiállítás alkalmával, de a műhely munkába ritkán pillantha-
tunk be. A természetben, az emberek között alkotni, lehetőséget ad
arra, hogy megismerjük a művészet titkos világát, az alkotás folyama-
tát és élményét. Szóba elegyedhetünk az alkotókkal, miközben olyan
élményben lehet részünk, ami mentes az anyagi javaktól. Az alkotás,
a teremtés egyszerű boldogságát kínálja számunkra.
A program alkalmával találkozhattunk Karácsony Julianna festőmű-
vésszel, Csernáné Csiker Ibolyával és keresztszemes hímzéseivel,
Puskorits Jánosnéval és csipkéivel, horgolásaival, Rutterschmidné
Tüzes Évával és Papp Józsefnével, akik patchwork munkákat készíte-
nek, valamint Papp Ferenccel, aki levendulát font.
A megrendezett, „Kézművesek a parton” műhelymunka színes szín-
foltja volt, a nyüzsgő, nyári strand élménynek. 

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Kézművesek a parton

Minden idők egyik legsikeresebb romkerti estéjén lépett fel
László Attila a Csillag születik győztese, aki akkor mindössze 15
éves fiú volt. A hosszú hajú kamaszból, egy érett fiatalember lett,
aki csodálatos hangjával, gyönyörű zongorajátékával, szerénysé-
gével, humorával hamar belopta magát a nézők szívébe.

Nincs is szebb annál, amikor családok jönnek kisgyerekekkel, leterít-
ve a pokrócot, igazi piknik hangulatot teremtve. Pedig a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében tartott ese-
ményre az intézmény sok székről gondoskodott, de még így is kellett
pótszékeket kihozni a plébániáról. Hatalmas volt az érdeklődés

László Attilára. Nagyon sokan jöttek nemcsak a környező települé-
sekről és városokból, hanem például Székesfehérvárról vagy éppen
Budapestről, kifejezetten azért, hogy az egy órásra tervezett koncer-
tet meghallgassák, amely végül másfél órás lett. 
Attila Kézdivásárhelyen született. Már kiskorában is érdeklődött a
zene iránt, ezért szülei 9 éves korától zongorázni taníttatták. Egy
alkalommal a helyi templomban Bach D-moll toccatáját adta elő hal-
lás után. A templom kántora ekkor figyelt fel rá, majd magánórákon
tanítani kezdte. Ezután a fiú az egyházi kórusban zongorázott, orgo-
nált az ünnepek alkalmával. Szívesen énekelt Zámbó Jimmy, Demjén
Ferenc és Máté Péter dalokat, elmondása szerint az ő hangjukban volt
valami különleges, ami a mai előadókból hiányzik. 
- Csodálatos gyerekkorom volt, én még az utcán nevelkedtem, jó érte-
lemben véve, rengeteget fociztunk. Szüleim a tiszteletre, az őszinteségre
és a hazaszeretetre neveltek. Szerencsére én nem éreztem ellentétet a
magyarok és a románok között, igaz ahol én éltem többségben voltunk
mi magyarok. Székelyföld egy csodálatos hely, rengeteg nevezetességgel,
gyönyörű természeti adottságokkal, ha valaki még nem látta, minden-
képpen jöjjön el, garantálom, hogy feltöltődik. Persze a finom pálinkát
és töltött káposztát okvetlenül meg kell kóstolni – jelenik meg egy csibé-
szes mosoly Attilán. Miközben beszélgetünk, már rengeteg ember áll
körbe minket, reménykedve egy fotóban, egy autogramban. Mint
mondja, a karantént nagyon nehezen élte meg. Közösségi oldalán

Szétszakítottak egy országot, de a magyarságot soha nem lesznek képesek
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Óriási sikere volt, a Tobruki strandon az Üvegtigris című, kulti-
kus filmnek. Előtte Csuja Imre színművész volt a vendég, aki
mesélt a kulisszatitkokról, hogy minek és kinek a hatására dön-
tötte el, hogy színész lesz, színpadi szerepeiről, ahol nemcsak a
bohém oldalát ismerheti a közönség.

Kitűnő választás volt a Vágfalvi Ottó és Művelődési Központ és
Könyvtár munkatársaitól, hogy az ország egyik legnépszerűbb színé-
szét hívták meg a strandmozira, melyre nagyon sokan jöttek el. Csuja
Imre viszonylag jól viselte a koronavírus okozta karantént. Bár ő még
nem volt védett korban, - hiszen nemrég ünnepelte szűk családi kör-
ben a 60. születésnapját – de betartotta azokat a szabályokat, melye-
ket a kormány előírt. Viccesen megjegyezte, hogy újra megtanult
kezet mosni, eleinte szokatlan volt neki a szájmaszk, de megbirkózott
vele. Az elmúlt években sokat dolgozott, így volt ideje egy kicsit
pihenni, feltöltődni. A kertjükben két konyhai veteményest alakított
ki, fákat, szőlőt ültetett, kaszált, füvet nyírt, barkácsolt. Közben
karantén sorozatot forgatott az egyik kereskedelmi televíziónak, táv-
oktatásban verseket mondott diákoknak, és telefonon szavalt verse-
ket az érdeklődőknek a Vers csak neked elnevezésű akció keretén
belül. Mint mondja, egész tűrhető volt ez a kettős élet, mert azon sze-
rencsések közé tartozott, aki a szakmát is gyakorolhatta, de a termé-
szetre és a pihenésre is jutott ideje. Persze ezek után óhatatlanul szóba
került az Üvegtigris kultikus film.
- Felhívtak annak idején egy castingra, kiküldtek két jelenetet, az egyik
Gaben szerepe volt, - melyet végül Reviczky Gábor játszott el - a másik
pedig a Csokié, akinek a bőrébe végül én bújtam. Mindkettő szerepet meg

kellett tanulnom. Legelőször Gabent játszottam el, de valahogy nem
éreztem magamat benne jól. Ragályi Elemér operatőr villájában vol-
tunk, amikor Rudolf Péter megkért, hogy legyek keményebb, és egy kicsit
tuskó. Maga a jelenet indulatos volt, és annyira felhúztam magamat,
hogy szétcsaptam egy nagyon régi, kiszáradt ajtót, amelyet frissen felújí-
tottak. Ez annyira megtetszett a stábnak, hogy egyből rám osztották
Csoki szerepét – kezdte az Üvegtigris előzményeivel a népszerű színész,
akinek jellegzetes mondása: Ízirájder öcsém, ízirájder! - melyet mindig
a Babettáján száguldva kiabált - azóta szállóigévé vált. Kiderült a for-
gatás során, hogy nem volt hátsó fék a motoron, igyekezett óvatos
lenni, de ez végül nem jött össze, mert egy lejtőn olyan lendületet vett,
hogy képtelen volt normálisan megállni. Érezte, hogy frontálisan
nekimegy a kamerának, behúzta az első féket, így maradt meg a film-
ben az a nagy esés, melyet bármelyik kaszkadőr megirigyelhetne. 
Csuja Imre Hajdúnánáson született, egy nádfedeles kisházikóban élt.
Imádott nagyijának az volt a mániája, hogy elkezdte 4-5 éves korában
versekre tanítani, így beleívódott a költemények iránti szeretet, és
nem volt más választása, mint hogy színész lesz. Színpadi kedvencei a
görög klasszikusok, és Shakespeare művei. Sosem érezte azt, hogy a
film- és sorozatszerepei miatt beskatulyáznák, de tény, hogy az orszá-
gos ismeretséget az Üvegtigris hozta meg számára. A beszélgetés
során szóba került a Mi kis falunk népszerű sorozat is, ahol ő játssza a
polgármester szerepét, melyet kifejezetten ráírtak, és melléje válasz-
tották ki a színészeket. Pajkaszeg, - hivatalosan Pilisszentlélek – azóta
zarándokhely lett a filmturisták körében. Volt olyan forgatás, amikor
közel ezer ember jött el a faluba, és addig vártak a színészekre, amíg
egy-egy autogramot vagy egy közös fotót nem kaphattak, készíthet-
tek. Hihetetlen jó érzés számára a közönség szeretete, - melyet
Balatonfűzfőn is megkapott - hiszen sziporkázott a színpadon, renge-
teget nevettek az emberek, többször megtapsolták, de a legvégén az
hatotta meg a nézőket, amikor három Ady Endre verset mondott el,
bebizonyítva, hogy Csoki tud komoly is lenni, ha szükséges. A
strandmozi augusztus 14-én este fél nyolctól folytatódik a Tobruki
strandon, amikor is Koltai Róbert színművész lesz a vendég. A
közönségtalálkozó és beszélgetés után pedig az érdeklődők megte-
kinthetik a Sose halunk meg kultikus filmet. 

SZENDI PÉTER

Ízirájder öcsém, ízirájder! - Csuja Imre hatalmas 
sikert aratott a strand moziban 
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többször bejelentkezett élőben, olykor egyedül, máskor a zenekará-
val, jó érzés volt, hogy sokan nézték, de egy zenész számára az ad
katarzist, ha élőben zenélhet, közönség előtt. A fűzfőiek pedig végig
lelkesek voltak, többször vastapssal fejezték ki hálájukat a fantaszti-
kus előadás miatt. 
László Attilát magával ragadta a Mámai romtemplom idillikus han-
gulata, romantikája. Még soha nem zenélt ilyen helyen, többször
elmondta, hogy Balatonfűzfő büszke lehet a város ékkövére. Amikor
2011-ben megnyerte a Csillag születik című tehetségkutató műsort,
akkor egy ország szerette és ismerte meg. Szerencsére nem szállt el
magától, megmaradt ugyanannak a szerény, tehetséges zenésznek,
akit megismerhettünk kilenc évvel ezelőtt. Hosszú haja már a múlté,

de pályafutása töretlen. Három lemeze jelent meg eddig, kettő ismert
magyar dalokból, egy pedig a saját szerzeményeiből, melyeket a kon-
cert után többen meg is vásároltak. Attila saját dalain kívül énekelt
Koncz Zsuzsától, Máté Pétertől, Presser Gábortól, Demjén Ferenctől
– a teljesség igénye nélkül. Megható volt, amikor a közönség a legvé-
gén felállva együtt énekelte a székely himnuszt.  Trianon 100. évfor-
dulója őt is mélyen megérintette. Szerinte az erdélyi emberek soha
nem lesznek képesek feldolgozni mindazt, ami 1920. június 4-én tör-
tént. Szétszakítottak egy országot, de a magyarságot soha nem lesz-
nek képesek, ezért is énekelte el a közönség nagy örömére a Nélküled
című dalt.

SZENDI PÉTER

Fotó: Árvai László



Sötét vizeken

Hosszú kihagyás után, újra elindult a Mi Nők Klub. Mint minden
nyáron, a kertmozi hangulatot most is a Nike Étterem terasza bizto-
sította.
A július 9- i vetítésen a 2019-s Sötét vizeken című, amerikai életrajzi
drámát, történelmi filmet néztük meg. A film egy a közelmúltban
megtörtént eseményt dolgoz fel, a kisemberek harcát a világ egyik
legnagyobb vegyi gyára ellen. A DuPont tevékenysége melléktermé-
kével évek óta mérgezi egy kisváros ivóvizét, amitől több száz állat
pusztult el és a lakosságban is sok rejtélyes megbetegedés, ennek
következtében haláleset történt. Robert Bilott céges jogász hosszú
évek megfeszített munkája során nem csak saját karrierjét, de család-
ja biztonságát is kockára tette, miközben azért dolgozott, hogy a
mérgezés ténye bizonyítható legyen és napvilágra kerüljön. Bilott
kitartását 2017- ben végül siker koronázta, a DuPont cég 600 millió
dolláros kártérítést fizetett a károsultaknak. Bilott napjainkban is

környezetvédelmi jogászként dolgozik, ügyét Nataniel Rich írta meg
a The New York Times-ban, mely cikk lett az alapja a Sötét vizeken
történetének.
A film rendhagyó választás volt, a filmklub tematikáját tekintve. A
természetre, mint uralt világra gondolunk, pedig Mi, emberek
vagyunk, akik részét képezzük. Több alázattal és tisztelettel kéne
adóznunk a környezetnek, amelyben élünk. Egyfajta hasonlatot
fedezhetünk fel az uralni próbált természet és az elnémított kisembe-
rek között. Ideig, óráig mindegyiket irányíthatjuk, de ahogy annak
idején versében (Föltámadott a tenger) Petőfi is megírta „… Azért a
víz az Úr!”

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Forrás: https://port.hu/adatlap/film/mozi/sotet-vizeken-dark-
waters/movie-214470

Jöjjön el a Te országod…

Minden esztendő augusztus 20-án rendszerint látványosan igye-
keztünk megünnepelni európai jellegű keresztény hátterű álla-
munk megszületését. István király személyében olyan hívő lelkű
uralkodót kapott a nemzet, aki igyekezett Isten vezetésére figyel-
ve kormányozni országunkat. 

Mert ősi történelmi törvényszerűség, országok és civilizációk szüle-
tésének szabálya: Isten megszólít egy általa kiválasztott személyt,
rábízza törvényét, erővel ruházza fel, hogy azt másoknak is továb-
badja, életszabállyá tegye. Aztán ebből következően megszületik egy
biztonságot adó közösség, amely nemzetté növekedve mind
nagyobb területekre hivatott kiterjeszteni áldásos létét. Az uralko-
dót alkalmas vezetők veszik körül. Hadsereget, véderőket tart, akik
arra hivatottak, hogy garantálják a biztonságot, a zavartalan életvi-
telt. Hogy ne rablóhordák sanyargassák a földeket művelő, vagy a
különféle foglalkozásokban tevékenykedő lakosságot. És ők, az
ország szorgos népe ennek fejében eltartja őket! Ez egy ősi közmege-
gyezésnek mondott szabály. Ha ez felborul, akkor anarchia és
országvesztő tragédia kezdődhet. 
Mai korunkban az úgynevezett demokráciának mondott államfor-
mációt tartják egyedül üdvözítőnek. Valójában minden fajta állam-
formáció lehet életképes, ha megvan mögötte ez az úgynevezett teok-
ratikus, azaz Isten hatalmi háttér. Viszont minden államformáció,
beleértve a sokat hangoztatott demokráciát is, halálra van ítélve, ha
ezt az isteni hátteret mellőzi. Az európai típusú demokráciák addig
voltak életképesek, és működésképesek, amíg megvolt számukra ez az
életet adó háttér. Sajnos az Európai Unió már nem ebben fogant.
Megtagadta ezt az üdvös hátteret. Már belépésünkkor érezhetők vol-
tak a válságának jelei, amelyek ma már halmozottan mutatkoznak.
Összeomlása felé tart és isteni kegyelem lesz, ha ki tudunk kászálód-
ni a romjai alól. Egyre inkább begyűrűznek már hozzánk is azok a
rémísztő jelenségek, amelyeknek híreit halljuk közelből és távolból.

Furcsa ellentmondás, hogy feltételezhetően jelenkori vezetőink a
kereszténységre hivatkoznak, tehát naponta elmondják a „Mi
Atyánk”-ot, és benne ezt a címben megadott kérést: „Jöjjön el a Te
országod”, ez tulajdonképpen Isten királyi uralmának az óhajtását
jelenti, és Istennel való közösségben ennek a munkálását is. Mégis az
ellenkezője jellemző. Az ősi közmegegyezést felrúgva, a törvénytelen-
ségnek törvényerőre emelésével naponta találkozunk. Tehát jellemző
a bűnpártolás, és az áldozattá válók elmarasztalása. Szodoma és
Gomora bűneinek megtűrése, és az azokat nyilvánosan propagálók-
nak a támogatása, ezzel szemben azoknak elmarasztalása, akik ezt
nem helyeslik és tiltakoznak ellene. A nyilvánvalóan kettős mérce
alkalmazása van napirenden: amikor például a bűnözőket tolerálják,
és a törvényességet tiszteletben tartókat hatóságilag is büntetik. 
Az utóbbi kormányzati ciklusokban már lehetett volna hozni és gya-
korlatban alkalmazni olyan törvényeket, amelyek a normális életvi-
telt folytató lakosság biztonságát garantálják. A fenti jelenségek, ame-
lyek már az anarchia felé sodorják az európai nemzeteket, hozzánk is
begyűrűztek. A jövendőben mondjuk el úgy a „Mi Atyánk”-ot, hogy
benne ezt a kérést ne csak formálisan említsük, hanem valóban meg
is tegyünk mindent azért, hogy Isten királyi uralmának törvényszerű-
ségei érvényesüljenek egész nemzetünk életében. Legyen bátorsá-
gunk nemet mondani minden megfelelési kényszerre, és várjuk el
mindazoktól is, akik felelős vezetőkként irányítják országunkat. Ne
engedjük, hogy olyan anarchiába jusson az ország, amely állami
létünket veszélyezteti. Ne felejtsük el, hogy a gonosz diadalához ele-
gendő annyi is, ha félelemből vagy közömbösségből a jók csendben
maradnak. Imádkozzunk olyan vezetőkért, akiket Istennek a lelke
vezérel, és nem az Unió elvárásai. Ünnepi emlékezésünk legyen meg-
mentő emlékezet, amely hozzásegíti nemzetünket az Istennel való
közösségbe való visszataláláshoz. 

KOVÁCS ATTILA

NYUGALMAZOTT LELKÉSZ
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A szűkszavú meghívó nem jelöli meg a célt, nem közöl progra-
mot, nem ismert a meghívottak köre, s a szervező bizottság tagjai
is névtelenül, rejtve maradtak! Ám ismerve a három darab fény-
képen szereplők döntő többségét, igyekeztem hozzávetőlegesen
kitalálni, hogy milyen rendező elven alapulhatott a résztvevők
kiválasztása, meghívása? 

Elsősorban adódott a lakhely szerinti csoportosítás lehetősége: itt a
kép nagyon vegyes. Gyártelepiek, fűzfőfürdőiek, Fűzfőről már elköl-
tözöttek, egyaránt láthatóak a képeken. Leginkább talán a közös
–volt- munkahely lehetett még az, ami a meghívást eredményezhet-

te: nitrokémiások láthatóak a legtöbben, de volt papírgyári és néhány
„civil” is fellelhető a fotókon. Sajnos, az általam felismert szereplők
közül már majd mindenki elköltözött közülünk, jövőnk alapozói vol-
tak ők, emlékezzünk rájuk szeretettel!
A képekről röviden. A találkozó résztvevői valószínű, hogy az
Országzászlónál üdvözölték egymást: a II. Világháború előtt, hagyo-
mányteremtő szándékkal, a „Szt. Kapisztrán János” cserkészcsapat
innen indult kirándulásaira és ide is érkezett vissza. Az Országzászló
megcsonkított állapotában látható, hiányzik róla a zászlórúd, az azt
tartó dísz! A helyére vascsöveket hegesztettek zászlótartóknak, a
címert körbefogó fakeretet is leszedték. Az önkormányzat végeztette
el a helyreállítását. Avatására és szentelésére 1994. március 15-én,

ünnepélyes keretek között került sor. Nem kellett sokat gyalogolni
ahhoz, hogy a résztvevők felsorakozhassanak a ma „régi óvodaként”
ismert épület előtt illetve lépcsőin. A tér ellentétes végében álló épü-
let valójában Fűzfő első oktatási intézménye volt, 1927-ben adták át,
s mint alapfokú oktatási intézmény, 1947-ig itt működött elemi,
majd általános iskolaként. Első igazgatója Gerley /Gerl/ Mihály volt.
Az egyik kép feltételezhetően azt a sétát örökítette meg, ahogy a
gyártelepről a másik képen látható helyszínre ballag a nosztalgiázók
társasága. Döntően nitrokémiás vezetőket ábrázol, a felvétel jellegé-
ből adódóan a résztvevők igen kicsi létszámával. Azt, hogy hányan
vállalták ezt a több kilométeres ballagást, pontosan megmutatja egy
másik felvétel. A fotó egy, ma már nem létező hidat ábrázol, a kitartó
nosztalgiázókkal. Ennek a hídnak az elődje fából készült, s hivatott
volt összekötni a Nitrokémia felszíni vízkivételi művéhez kiépített
mesterséges csatorna két partját. Jelen esetben az történt, hogy nem,
hogy elvettek, de növelték a Balaton területét! A csatorna két oldalán
sarjadt ki a sikeres úszó és vitorlás sport, egy-egy szakosztály képében.
A helyet egyébként a köznyelv FAK-ként emlegette, a sportegyesület
okán. A helyszín alkalmas volt fürdésre is, de csak jól úszók számára,
az azonnali, több méteres vízmélység miatt. Az úszni nem tudó gye-
rekek biztonságos körülmények között fürödhettek a vízbe épített
„ketrecben”. A FAK-kal együtt három strandja volt Fűzfőnek: a 21-
es, a mai Fövenyfürdő, mint nitrokémiás strand, a vállalat fenntartá-
sában, valamint a mai „Tobruk” strand, papírgyári kezelésben.
Visszatérve a felvételhez, el kell mondani, hogy ma már ez a híd nem
létezik, elbontották. A Balaton uszoda elkészültét követően az úszók
elhagyták a kikötőt, helyüket a horgászok vették át. A vitorlázó sport
népszerűsége rohamosan növekedett, a gyarapodó hajóállomány

Múltidéző séták
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Augusztus első hete - A szoptatás hete. 1990. augusztus 1-én 32
ország kormánya és 10 ENSZ szervezet, köztük az UNICEF és a
WHO, írta alá az „Innocenti Nyilatkozat a Szoptatás Védelméről,
Elősegítéséről és Támogatásáról” című dokumentumot.
A nyilatkozatban foglaltak megvalósítására 1991. február 15-én meg-
alakult a Szoptatást Támogató Szervezetek Világszövetsége, amelynek
munkájában részt vesz a La Leche Liga is. A szoptatás minden anya és
gyermek alapvető emberi joga.
Augusztus 1-jét 1992-ben nyilvánították a Szoptatás Világ -
napjának. Több mint 120 országban ünneplik augusztus elején a
szoptatás hetét. Az anyák kezében hatalmas kincs van már évmilliók
óta: A SZOPTATÁS. Messze nem csupán az egyik lehetséges táplálá-
si módról van szó, hanem egyúttal:
védelemről a fertőzésektől, betegségektől a folyamatosan változó kör-
nyezetben a leghatásosabb vigaszról
és a legkülönlegesebb párbeszédről anya és gyermeke között, amely a
legszorosabb kötődéstől természetes úton vezet az önállósodásig.
Csodálatos módon az anyatej összetétele mindig a csecsemő, kisgyer-
mek igényeihez igazodik, bármely életkorban! Koraszülött babánál
éppúgy, mint egy kétéves kor feletti gyermek esetében! Az anyatej
minősége soha nem romlik, nem lesz híg és elvizesedett, vagy kevésbé
tápláló, mindig pont olyan, amilyennek lennie kell!
Az anyatej megfelelhet egy komplett étkezésnek is, hiszen a szopás
elején ürül a hígabb, szomjoltó tej („leves”), és később ürül a sűrűbb,
laktatóbb tej („főzelék”). A szoptatás valóban véd egyes betegségek
ellen, de ez nem azt jelenti, hogy az anyatejes babák soha nem lesznek
betegek. Lényegesen kevesebbszer dőlnek ágynak, ill. gyorsabb lefo-
lyásúak ezen betegségek. A szoptatás csökkenti a gyermek hízási haj-
lamát. Ennek oka, hogy az igény szerint szopizható baba, maga jelez,
ha éhes vagy szomjas és nem egy rajta kívül álló rend szabályozza ezen
mechanizmusait. Annyit és akkor fogyaszt, amennyit és amikor sze-
retné. A szoptatás hatással van a fogazatra is, hiszen a szopómozgás
„dolgoztatja” az arc izmait is, alakítja a fogazatot.
Szoptatással automatikusan teljesülnek a baba igényei: biztonságérzet,
szoros testkontaktus, érintés, szemkontaktus, válaszkészség alakulása,
melyek mind a kötődést segítik elő. Az anyatejben megtalálható szá-
mos nyugtató hatású anyag, melyek az édesanyára ugyanúgy hatnak,
ezzel megkönnyítve a babára hangolódást és az éjszakai pihenést,
visszaalvást. Tévhit, hogy az igény szerinti szoptatás biztosításával a
baba elrontható!
Épp ellenkezőleg: ezen igény biztosításával a babában megerősítjük a
személyes lét érzését, hogy vesszük jelzéseit, megfelelően válaszolunk
rá, erősítjük önállóságának fejlődését, hiszen saját, személyes teret
kapott, melyben kiteljesedhet. Természetesen idővel átalakul a teljes
odaadás, jönnek a kompromisszumok, határok kijelölései, de abban
biztosak lehetünk, hogy a válaszkész gondozás a legkiteljesítőbb
forma ahhoz, hogy a baba kiegyensúlyozott, harmonikus, önálló

nagy gyerek és később felnőtt legyen! A szoptatás édesanyára tett
hatásai: szülés után segíti a méh összehúzódását, csökken a mell- és
petefészekrák esélye, sőt, a csontrák esélyét is csökkenti, és nem utol-
sósorban a kötődés kialakulását az anyában is megfelelően alakítja.
Minden évben személyesen, kis ünnepség keretében igyekeztem
köszönteni a körzetemben élő szoptató Édesanyákat. Idén a bizton-
ság érdekében ez úton szeretném köszönteni Őket!

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”

TÖLGYES BEÁTA

TERÜLETI VÉDŐNŐ

Szoptatás Világnapja
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elhelyezése egyre nagyobb gondot jelentett. A híd nagyban akadá-
lyozta az öböl teljes hosszában elhelyezkedő vitorlások mozgását,
ezért az elbontás mellett döntöttek, nem sokkal az 1984-es felvétel
elkészültét követően. A felvételek készítőjének Rigó Antalt gondo-
lom, ekkor már ő volt a Nitrokémia hivatalos fotósa. Az általános

iskolánkról bővebben „Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 75 éve”, című, az úszó és vitorlázó sportok történe-
téről a FAK által összeállított és megjelentetett „Sportkrónika” című
művekben olvashatunk.

DR. VARJÚ LAJOS



A kiváló vitorlázó, Király Zsolt elsőként
beszélt arról, hogy a balatoni turizmus
szereplői optimistán néznek a nyári sze-
zon elé. Nyilatkozatát nemcsak a hazai,
hanem a nemzetközi sajtó is felkapta, így
világszerte jelentek meg hírek a Bala -
tonról és a vitorlázásról.

Király Zsolt, aki csapatával, a Raffica Sailing
Teammel tavaly megnyerte a Centomigliát,
szerint az emberek gondolkodásmódja meg-
változott, a kijárási korlátozások rávilágítot-
tak arra, milyen fontos szerepe van egészsé-
günk megőrzésében a sportnak. Ebben a pár
hétben még olyanok is elkezdtek azon gon-
dolkodni, hogy mozogniuk kellene, akik

eddig teljesen inaktív életet éltek. A vitorlá-
zó mellett, hozzájárult a Balatont népszerű-
sítő akció sikeréhez, hogy több olyan szol-
gáltató is csatlakozott a kampányhoz, amely-
nek a neve garancia a minőségre. A hajós
programok szervezői mellett éttermek, szál-
lodák és világmárkákat forgalmazó cégek is
bekapcsolódtak a sportot és a turizmust
összekapcsoló kommunikációs kampányba. 
Persze nem tagadja, hogy ő és csapattársai is
nehezen élték meg a koronavírus járványt.
Szerencsére senki nem betegedett meg, de
több verseny elmaradt tavasszal, amely érzé-
kenyen érintette őket. – A csapatom fele a
Balaton mentén él, a másik fele a fővárosban.
Őket nyilván sokkal rosszabbul érintette
mindez, hiszen a járvány gócpontja Budapest
és környékén volt. A kikötőben be kellett tarta-
ni a járványügyi szabályokat, mindez tökéle-
tesen működött. Itt nem éreztem semmiféle
problémát. Azzal, hogy a csapat munkáját
mikor és hogyan tudjuk elkezdeni, már komo-
lyabb fejtörést okozott, hiszen néhány társunk
nem jöhetett le Budapestről – kezdi a beszél-
getést Király Zsolt, aki életének jelentős
részét különböző hajókon töltötte, hiszen
édesapja korán megszerettette vele ezt a
sportot. Mivel háromévesen már vitorlázott,
szinte természetes volt, hogy Zsolt életfor-
maként tekinti a vitorlázást. Sportkarrierjét
szörfversenyzőként kezdte, az Európa-baj-
noki ezüstérem mellett tizenegyszeres ma -
gyar; háromszoros német; valamint kétsze-
res cseh bajnok lett. Később a rokon sportág-
gal, a vitorlázással folytatta pályafutását.
Alapító tagja lett az első magyar libera egye-
sületnek. Vitorlás versenyzőként legnagyobb
sikerét 2009-ben aratta, amikor Német -

ország legrangosabb tókerülő versenye, a
RUND UM, abszolút győztese lett. Hazai és
nemzetközi bajnokságokon komoly vetély-
társként tartják számon, folyamatosan az
élmezőnyben számolnak vele. A Kék szalag
rendszeres éllovas kormányosa, nyolcszoros
második helyezett.
Mindemellett nemzetközi tavi és tengeri
offshore versenyző is. A vitorlázás iránti
elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban,
mint civil szakmája. Ha épp nem hajó kor-
mány mögött áll, akkor vitorlás hajók kar-
bantartásával, árbocok szervízelésével; vitor-
lás-hajómotorok javításával, hajó és árboc-
szállítással foglalkozik.
De térjünk vissza a vitorlázásra! A nagy
nemzetközi versenyek egy része tavasszal
elmaradt. Jövőre rendezik meg a német, sváj-
ci versenyeket, egyelőre az olaszok még
kivárnak. Zsolt csapatával már nagyban
készül a Kékszalag versenyre, ahol tavaly az
előkelő ötödik helyet szerezték meg. – Idén
egy későbbi időpontban, július 30-án kezdődik
a verseny. Ennek nagyon örülök, ugyanakkor
azt tudni kell, hogy ebben az időszakban a
széljárás már nem olyan jó, mint július elején,
amikor megrendezték volna a versenyt.
Fokozatosan készülünk a Kékszalagra, előtte
két-három héttel kezdünk el komolyabban
edzeni. Az abszolút kategóriában, - ahol
indulhatnak a katamaránok - elégedett len-
nék ismételten egy ötödik helyezéssel, de az egy
testű hajók kategóriájában szeretnénk nyerni
– bizakodó a versenyt illetően Király Zsolt.
A riport, a Kékszalag verseny előtt készült,
így az eredményt azért nem tudjuk közölni. 

SZENDI PÉTER

Egy vitorlázó csinált hírverést a Balatonnak

Gruber György a traplövő

Gruber György olimpikon, 1954-ben született egy kétgyermekes
család legfiatalabb tagjaként. 
Fiatal korától kezdve imádta a természetet, szívesen túrázott, gombászott
az erdőben vagy kísérte el ismerőseit, barátait éjszakai vadászatokra. 
Iskolai tanulmányait Balatonfűzfőn végezte. Az esztergályos szakma
megszerzése után a gyárban kezdett el dolgozni, ahol akkoriban
nagyüzemben ment a vadászlőszer gyártás. A lőszer kínálat már
megvolt, meg kellett teremteni a keresletet, többek között ez volt az
oka annak, hogy megalakult az MHSZ Nike Fűzfő Lövészklub, mai
nevén Balatonfűzfői Lövészegylet. Így került Gyuri kapcsolatba a
sport lövészettel. 

Az edző Füzesséry György hamar felfigyelt a fiatal tehetségre, Őt és
társait külföldi versenyekre vitte, ahol Gyuri mindig nagyon jól sze-
repelt. A fiataloknak tetszett a sportolói élet, a nemzetközi verse-
nyek, köztiszteletnek örvendtek a városban, családjaik büszkék vol-
tak rájuk. Akkoriban Balatonfűzfőn, köszönhetően a gyár hathatós
támogatásának komoly sportélet zajlott. Labdarúgó csapatunk NB
II.-ben játszott és más sportágakban is nemzetközi szinten jegyzett
sportolóink voltak. 
A kitartás és az elszántság meghozta a várt sikert és miután Gyuri
megnyerte a nemzetközi Nike Kupát, 1976-ban egyenes út vezetett
a montreáli olimpiára.

16. oldal 2020. augusztus
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Olimpikonunk életében meghatározó szerepet töltött be, Füzesséry
Gyuri bácsi, aki sajnos fiatalon halt meg. Gyuri, edzője majd később
édesapja halálát sem tudta feldolgozni. A veszteségek és egyéb magá-
néleti nehézségek okozta lelki traumák, erősebbek voltak már a sport-
ba vetett hiténél. 2009- ben súlyos betegségben hunyt el.

A magyar sportlövészet, családja, barátai emlékeikben a sportolót
őrzik. Büszkék vagyunk rá, hogy elmondhatjuk van még egy fűzfői,

akinek köszönhetően a magyar sport nemzetközi szinten elismert.
Gruber György olimpikont, testvére Grubert Sándor tollán keresz-
tül ismerhettem meg. Gruber Györgynek, Gyurinak, ahogy Ő szólít-
ja, Sándor segítségével állít a Balatonfűzfői Hírlap örök emléket.
Együttműködését ezúton is köszönöm!

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Július utolsó hetén a szokásoshoz képest egy nagyobb csapat kis-
hajós lepte el a Fűzfői-öblöt, akik látványos módon a fűzfőfür-
dői Zagykazettáról szálltak vízre, nem kis meglepetést okozva az
ott sétálóknak.

Egy vitorlás versenyzőknek szóló edzőtábor zajlott a Balatonfűzfői
Vízisport Centrum és a Magyar Optimist Osztályszövetség közös
szervezésében. A négy napon át tartó, erősen szakmai beállítottságú
eseményen közel 65 fő 8-15 év közötti versenyző vett részt optimist
kishajóikkal. A versenyzők és edzőik a vitorlázásban jelentős utánpót-
lás nevelést végző klubokból érkeztek. A versenyzők között a váloga-
tott tagjai is jelen voltak, akik majd az őszi Európa-bajnokságon fog-
ják képviselni Magyarországot. Velük azon edzők foglalkoztak, köz-
tük a fűzfői Dénes Gábor is, akik nagy valószínűséggel kísérik majd az
EB-re a versenyzőket. (Dénes Gábor a 2019-es EB-n a válogatott hiva-
talos edzője volt. Idén is szurkolunk Neki!) A válogatotton kívüli ver-
senyzők szakmai munkáját pedig jómagam fogtam össze.
A vitorlázást szinte mindenki ezzel a fajta hajóval kezdi (optimist),

majd innen lépkednek tovább az olimpiai hajóosztályokig, illetve a
nagyhajós kategóriákba. Nemrég alapított sportegyesületünknek egy
komoly erőpróbát jelentett az edzőtábor megszervezése. Rengeteg
napot töltöttünk el az előkészületekkel és kifejezetten örömteli, hogy
az edzőtábor megítélése versenyzői oldalról is és szakmai oldalról is
erősen pozitív lett. Természetesen ehhez kellett egy összefogás is, így
köszönet a fűzfői kikötők felé, akik ideiglenesen befogadták vendége-
ink kísérő hajóit, illetve köszönet támogatóink felé, a Város felé és
végül, de nem utolsó sorban a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap)
felé, klubtagjainkról nem is beszélve. Örülünk neki, hogy a különbö-
ző Balaton-parti településeken vitorlázók megismerhették
Balatonfűzfőnek ezt a részét is! Várjuk őket jövőre is!
Sportegyesületünknél ez a hét nem csak a versenyzői edzőtáborról
szólt, mert az azt megelőző napon egy Irinyis vitorlázást („hajósimo-
gatást”) is tartottunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a fűzfői diákok-
nak ez az esemény pozitív élményekkel zárult.

HODÁCS ATTILA BVC

Sikeres vitorlástábor 
Balatonfűzfőn

Fotó: Árvai László
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Mészáros Dániellel, a Fűzfői Atlétikai
Klub kosárlabda szakosztályának utánpót-
lás vezetőjével beszélgettem, aki két éve
dolgozik Balatonfűzfőn és nagy örömére
folyamatosan növekszik a gyereklétszám. 

- Mióta dolgozol Fűzfőn, mit kell tudni
rólad?
- Alapvetően Budapesten dolgoztam több
mint 15 évig, fiatal edzőként, a „magyar
edzőképzés fellegvárában” a Testnevelési
Főiskolán, illetve a Ferencvárosi TC kosár-
labda szakosztályának utánpótlását is koor-
dinálhattam. Egy nem is olyan rövid győri
kitérő után kerültem 2018-ban Bala ton -
fűzfőre. Utoljára 1992-ben jártam itt a
„híres” Balaton kupán. 1985-ben kezdtem
kosárlabdázni, 2009-ig. 1992-ben játékveze-
tői vizsgát is tettem és 2013-ig több mint
háromezer mérkőzést vezettem, még gimna-
zistaként. Ez lesz a harmadik év, hogy taní-
tok az Irinyi iskolában és szervezem a csapa-
tokat, illetve bővítjük az edzői és a gyerek-
létszámot.
- Korábban jó minőségű munka folyt a FAK
–ban. Most kik alkotják a szakmai stábot?
Az Irinyi és a FAK kicsit „egybe olvadt” az
edzők és a testnevelők tekintetében. Sajnos
két fiatal és tapasztalt kolléga, név szerint:
Csala Marci és Vati Gergő elhagyta az egye-
sületet is és a sulit is. Személyükben érzékeny
veszteség érte a várost. Gergő Veszprémbe,

Marci Németországba „igazolt”, reméljük
egyszer vissza térnek. Ezúton is sok sikert
kívánok nekik! A maradók: Purgel Hen -
riettel Vörösberényben kezdtünk edzéseket
tartani, Vizi Zsuzsanna Balatonfőkajáron és
Csajágon építi a csapatokat, Busch Péter és
Fábián Balázs pedig az idősebbekkel foglal-
kozik. Az adminisztráció hátteret Durecz
Viki biztosítja és Keil Norbert elnök úr is
rengeteget tesz a biztos háttér kialakításáért.
Remélhetőleg az iskola új tornaterme és a
évtizedek óta készülő városi sportcsarnok is
„révbe ér” és nem kell Balatonkenesére járni
edzeni és mérkőzést játszani. Az így megta-
karított bérleti díjat is szeretnénk újabb
edzők foglalkoztatására fordítani.
- Hány gyerekkel és hány csapat jelenti most a
kosárlabda szakosztályt?
- Sajnos pár év kimaradt a képzésben így
2018-ban még sok volt a csapatok körüli lét-
számprobléma. Ebben az évben szerencsére
ezen túl léptünk és a nyári táborok és a kör-
nyező települések beépítésével, 60- 70 gye-
rek kosárlabdázik jelenleg. Van, aki szeren-
csére több sportágban is tehetséges, az
Irinyiben igyekszünk jó fizikális alapot
teremteni a délutáni edzésekhez. Csarmasz
Gyula kollégával, - aki szintén éveket töltött
a Fradiban játékosként -nagyon hasonló a
sportról és az utánpótlásról alkotott szemlé-
letünk. Nem titkolt célunk, hogy a sport és a
tanulmányi eredmények tekintetében is
betörjünk a megyei szintre is.
- Van olyan tehetséges versenyző, akire már
most érdemes figyelni?
- Szerencsére többen is vannak. A fiatal
lányoknál Hegedűs Alexandra és Berdó
Hanna, az idősebbek között Erdősi Janka és
Szabók Szonja, a fiúk között is megállja a
helyét. A lány csapat nagyon jó közösséget
alkot, sokszor még a jó hangulat az edzés-
munka rovására is megy, de mindenki oda
teszi magát, ha kell. Beődi Boglárka vagy
Horváth Anna egy-két éven belül magasabb
szinten is folytathatja, ha akarja. A fiú rész-
legről még nehéz megállapítani, hogy mire
lesz képes. Török Andris fociban is és kosár-
labdában is ügyes, Bagarus Andor, Czuni
Vilmos és a testvére Csaba, Kocsis Barna,
illetve az idősebbek között Burger Balázs,
akik most jeleskednek, de mindenkit nem
tudok felsorolni. Mivel jóval kevesebb gye-
rekkel dolgozunk, mint egy régebb óta dol-
gozó egyesület, sokkal komolyabb hangsúlyt

kap az egyéni képesség fejlesztés. Eddigi leg-
nagyobb eredményünk, hogy bejutottunk a
3x3 országos verseny döntőjébe a 2007-
2008-as korosztályban. (Hegedűs Alexand -
ra, Berdó Hanna, Ódor Laura, Máhl Laura a
lányoknál és Maurer Bazsó, Török András,
Jager Zétény és Mencseli Kornél a fiúknál)
képviselte Balatonfűzfőt. Idén sajnos a vírus-
helyzet befolyásolta a versenyeket március-
ban. Megemlíteném még, hogy az iskolák
igazgatóival és testnevelőivel is kiváló kap-
csolatokat sikerült kiépíteni. Jól esett, hogy
ismeretlenül is bizalmat szavaztak a csapat-
nak és a kosárlabdának.
- Milyen célokkal vágtok neki a jövő évnek? 
- Az edzéseket augusztusban elkezdjük, aki
kedvet érez, kötetlenül kipróbálhatja a játé-
kot. Jelenleg csak a fűzfői kosarasok – ezen
belül a fiúk – játszanak országos bajnokság-
ban a városi egyesületek közül, így ott már
heti négy edzéssel készülünk a hétvégi verse-
nyekre. Sajnos még kevés az olyan szülő, aki
megérti, hogy mért jó, ha a gyerek nem a
telefonját nyomkodja a hátán fekve és nehéz
az „elég a heti két edzés” bohóckodásból kie-
melkedni, de a jó hangulatú edzések és a ver-
senyek csalogatóan hatnak a gyerekekre. Ha
a létesítmény helyzetünk javul egy kicsit,
könnyebb lesz a logisztika is. A felsorolásban
itt szeretném megemlíteni Szentesi Gábort-
„Sennát”- is, aki év közben több egyenlítői
távolságot megtesz a buszokkal a Kenese-
Fűzfő-Berény „háromszögben”.
- Balatonfűzfő környékén láthatjuk esetleg a
csapatokat valamikor játszani?
- Legkorábban augusztus 15.-16. hétvégén
lépünk pályára. Szeretnénk egy „Tóth János
hagyományteremtő emléktornával” adózni
„Janika” munkásságának. Ennek az „engedé-
lyezése” még folyamatban van, illetve egy
„retró Balaton kupára”, szintén augusztus
15.-re már sok nevezés befutott. Vagyis
szombaton a „szép korúak” vasárnap a fiata-
lok versenyeznek Balatonfűzfőn a sportcent-
rumban. Minden sportbarátot szeretettel
várunk! Aki szeretne az edzésekbe bele
nézni, illetve kipróbálni a játékot, az alábbi
elérhetőségeken érnek el bennünket: Busch
Pétter: 30-526-2122, Mészáros Dániel: 20-
455-5563, email: fuzfokosar@gmail.com. 

SZENDI PÉTER

Tóth Janika örökösei lettek



Július 18-án (vasárnap) néhány szemfüles Irinyis diák egy Balaton és
„hajó simogató” próba vitorlázáson vehettek részt az Irinyi Iskola, a
Fűzfői Atlétikai Klub és a Balatonfűzfői Vízisport Centrum szerve-
zésében. Az ötlet, hogy Hodács Attila és Dénes Gábor bemutassa a
gyerekeknek a vitorlázás alapjait és kivigye őket a nyílt vízre jónak
tűnt, de kezdetben nem volt nagy tolongás a lehetőségért.
Csütörtökön és pénteken aztán gyorsan betelt a létszám és vasárnap
reggel Csarmasz Gyula és Mészáros Daniel testnevelők kíséretében
már hét izguló gyerek állt a tanulóhajó mellett. Perényi Hanna,
Berdó Hanna és Buda Bálint már nem először hajókázott, de az

Erdősi testvérek, Hegedűs Szandi és Kiss Zselyke első alkalommal
próbálkozhatott.

Még a parton hallhattunk a szélrózsáról, a krajcolásról s megtanul-
tuk, hogy a „bumm kupán vág”, ha nem figyelünk. Két profi verseny-
ző és oktató biztosította a balesetmentes élményt, összefoglalásként a
legfontosabb visszajelzés a gyerekek felől a „mikor jövünk megint?”
Ezúton is köszönjük Attila és Gábor türelmét és hozzáállását!

MÉSZÁROS DÁNIEL

Irinyisek vitorláztak
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Kirajzottak a kerékpárosok is a jó időben. Éppen ezért nem árt
egy kis KRESZ-emlékeztető, hogy megelőzzük a baleseteket,
illetve a szabályszegés miatt kiszabható büntetéseket.

A kerékpár jármű! A közlekedésben résztvevő szereplőként a kerék-
pár vezetőjére is vonatkozik minden (a jármű vezetésére alkalmas
állapot akkor is, ha nem vonatkozik rá a zéró tolerancia), a közleke-
désbiztonságot szolgáló KRESZ-szabály. Például: 

a járművel való behajtást tiltó táblák:

A kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek! Gyalogos!
Gyalogos még a gördeszkás, a görkorcsolyás, a rolleres és a hasonló
eszközökkel járdán közlekedő személy is, valamint az elektromos rok-
kantkocsi, amely az úttest jobb széléhez húzódva, maximum 10
km/óra sebességgel haladhat. Kerékpárral a kerékpárúton, a kerék-
pársávon, az erre megjelölt autóbusz forgalmi sávon, leállósávon vagy
a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - a lakott területen
kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez
húzódva kell közlekedni. A kerékpárúton is érvényesek a „jobbolda-
li” közlekedés, kikerülés, előzés szabályai. Lakott területen, ahol az
úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan vagy tiltott, kerékpárral a
gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebesség-
gel a járdán is szabad közlekedni. Kerékpárral az útpadkán, az úttes-
ten és a járdán csak egy sorban szabad haladni. Kerékpárral lakott
területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordul-
ni, a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem
szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva -
a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az
úttesten áthaladnia. Kerékpárral a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
gyalogosként, a kerékpárt tolva szabad átkelni. Amennyiben kerékpá-
rút halad a gyalogos-átkelőhellyel párhuzamosan, az elsőbbségi jelzé-

sek figyelembevételével lehet továbbhajtani. Kerékpáron 16. életévét
betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem
hajtó utast a bicikli pótülésén. Kétkerekűvel éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a
kerékpár a közúti közlekedésre alkalmas, megfelelő a láthatósági fel-
szereltsége, a kerékpáros pedig lakott területen kívül fényvisszaverő
mellényt (ruházatot) visel.

Kerékpárral TILOS:
főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni,
elengedett kormánnyal kerékpározni,
vontatmánnyal, oldalkocsival közlekedni, kivéve a kerékpár-utánfu-
tót, a kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél
hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a sze-
mély- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyat szállítani,
állatot vezetni (kutyát sem sétáltatunk kerékpározva).
Kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni tilos, vagyis nem
közlekedhetünk más járműbe kapaszkodva.

Lakott területen kívül, ha az út, főút mellett, annak vonalvezetését
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a két-
kerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton
kell közlekedni

Kerékpáros közlekedést szolgáló utakat jelző táblák:

Az út végét külön tábla jelöli.

A kerékpárral közlekedő járművezetőre vonatkozó általános sebes-
séghatár bel- és külterületen közúton egyaránt maximális 40
km/óra. Lakott területen kívül, utas nélkül, védősisakban maximum
50 km/óra. A kerékpárúton 30 km/óra, ha gyalogossal osztozik a

Ismételjük át a kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait!



A Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkatársai gyerekeknek
szóló előadásokkal, kerékpár regisztrációval és lakossági fórum-
mal várták az állampolgárokat július 15-én Balatonfűzfőn, a
Házhoz megyünk! elnevezésű bűnmegelőzési programon.

A rendezvény a helyi polgármesteri hivatalban indult, ahol a rend-
őrök egy információs ponton várták az érdeklődőket. Tájékoztatták a
megjelenteket a település közbiztonsági helyzetéről, illetve az áldo-
zattá válás elkerülése érdekében hasznos tanácsokat és prevenciós
kiadványokat adtak át nekik. A rendőrök a személyes beszélgetés
során felhívták az állampolgárok figyelmét arra, hogy az utcakaput és
a lakás ajtaját még otthon tartózkodás alatt is tartsák zárva, illetve a
lakást elhagyva valamennyi ablakot csukják be. Hangsúlyozták
továbbá, hogy a zárt udvaron, a kertben, a garázsban tárolt autójukat
is mindig zárják be, és abban ne tartsanak értékeket.
Délelőtt a megelőzési szakemberek táborozó kisdiákokat látogattak
meg, és a Police Coffee program keretében interaktív foglalkozásokat
tartottak számukra. Egy kakaó mellett beszélgettek a gyerekekkel a

nyár veszélyeiről, a kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályairól,
valamint a segélyhívó számok használatáról. A táborosok megtekint-
hették a rendőrség által használt eszközöket, valamint beülhettek a
szolgálati gépkocsiba is.
A program délután a balatonfűzfői Föveny strand előtt folytatódott.
A rendőrök mobil fogadóórát tartottak a lakosságnak, és lehetőség
nyílt a kerékpárok BikeSafe programban történő regisztrációjára is. A
rendezvény zárásaként a rendőrök a helyi nyugdíjas klubhoz is elláto-
gattak, és előadást tartottak az idősebb korosztály sérelmére leggyak-
rabban elkövetett bűncselekmények fajtáiról és azok megelőzéséről.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

MEGELŐZÉSI KIEMELT FŐELŐADÓ

20. oldal 2020. augusztus

kerékpárúton, akkor maximum 20 km/óra. A közúti közlekedésre
alkalmas kerékpár kötelező felszerelései: műszakilag megfelelő kor-
mány, a két külön működő fék, csengő, lámpák (amelyet a KRESZ
szerint a kerékpáros is viselhet) és fényvisszaverők (prizmák) (elől
fehér, hátul piros), a kerekeken borostyánsárga prizmák.  A kerékpá-
rosnak ajánlott a kötelező láthatósági mellény vagy ruházat mellett
egyéb, baleseti sérülést megelőző, enyhítő védőfelszerelés!

Tisztelt Bringások! A közlekedési szabályok betartása nem a rendőri
büntetések miatt szükséges, hanem a balesetek megelőzése érdekében.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A balatonalmádi rendőrök színes programokkal várták az érdeklődőket
a bűnmegelőzési program keretében



Hűsítő Mojito koktél házilag:

- cukorszirup,
- lime- és citromlé,
- 4 cl fehér rum,
- hideg víz,
- jégkocka,
- díszítésnek: mentalevél, citromfűlevél, pár karika-szelet citrom és lime.

LŐRINCZ-HORVÁTH VERONIKA

2020. augusztus 21. oldal

Fűzfő ízei fazékban, sütőben, üstben 
- Egy könnyed nyári étel és hozzá egy hűsítő koktél

Déli tőkés töltött cukkini

Hozzávalók egy nagy cukkinihez:
- egy nagy cukkini,
- 20-25 dkg csirkemellfilé,
- 20 dkg déli tőke gomba,
- 1 nagyobb paprika, 
- 1 nagyobb paradicsom,
- 1 kis fej vöröshagyma,
- sajt (füstölt),
- 2 dl tejföl,
- kevés olaj, és vaj a sütőtál kikenéséhez,
- kisebb cukkini (vagy ha a nagyot nem mind
használjuk fel, abból egy negyed),
- só, bors, fokhagyma, fűszerek ízlés szerint.

A nagy cukkinit meghámoztam, ketté szel-
tem, majd hosszában is, és kimagoztam. Csak
három tölteni valót hagytam meg. A töltelék-
nek nagyon apróra felaprítottam a negyedik
„gerezdet”, valamint a fentebb említett hozzá-
valókat kivéve a sajtot. Kevés olajon megpá-
roltam a vöröshagymát, és a többi hozzávalót.
Egy pörköltes illatú alapot kaptam. Ehhez
hozzákevertem a tejfölt és beletöltöttem a
kivajazott tepsibe fektetett cukkinikbe. A
tetejét reszelt sajttal gazdagon szórtam meg. 

Jó étvágyat hozzá!

Weöres Sándor: Kánikula

Szikrázó az égbolt
aranyfüst a lég,
eltörpül láng-űrben a
tarka vidék.
Olvadtan a tarló
hullámzik, remeg,
domb fölött utaznak
izzó gyöngyszemek.
Ragyogó kékségen
sötét pihe-szál:
óriás magányban
egy pacsirta száll.
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AUGUSZTUS
- KISASSZONY HAVA

„Sűrű eső augusztusban, jó
mustot ád a hordóban.”

Augusztus 4. (Domonkos)
Ha Domonkos forró,
Kemény tél várható.

Domonkos napján, ha esik,
A tél szárazsággal telik.

Augusztus 6. (Berta)
Úr színeváltozása

Az Úr színeváltozása
A szőlőknek tarkulása.

Augusztus 10. (Lőrinc)
Lőrinc napja, ha szép,
Sok a gyümölcs, és ép.

Lőrinc belekotor a sárgadinnyébe.

FORRÁS: INTERNET

Rózsaszín Álom
MűkörömSzalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy
facebookon +36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon
sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ,
Balaton körút 45.

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
– Fa nyílászárók, bútorok gyártása

egyedi méretben is

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

Nyitva tartás:
H–P: 10.00–16.00 óra

SZ: 9.00–12.00 óra

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés,
vírusirtás, helyszínre történő

kiszállással. 
(06-30/262-2103)

A Polgármesteri Hivatal az alábbi
népességi adatokat szolgáltatta 

a 2020. júliusi lapzártától 
a 2020. augusztusi lapzártáig:

Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt
nyolc balatonfűzfői lakosoktól.

Részvétünket fejezzük ki 
a hozzátartozóknak!

22. oldal 2020. augusztus

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



2020. augusztus 23. oldal
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