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Kedves Balatonfűzfőiek!

Balatonfűzfő életének első időközi választása történt meg október 18-án. A lakosság újból bizalmat
adott nekem, mint polgármesternek és az általam javasolt képviselőknek. Ez óriási lehetőséget és hatal-
mas elvárást is tartalmaz, aminek mindannyian szeretnénk megfelelni.
Kedden történt meg az új testület alakuló ülése. Az a megtiszteltetés érte a városunkat, hogy dr.
Kontrát Károly országgyűlési képviselő is részt vett ezen az eseményen. A vírushelyzet miatt úgy dön-
töttünk, hogy kisebb közönség előtt, de online közvetítéssel tartjuk meg a Városházán, így a szokásos
ünnepi szertartás most elmaradt. 
Amit ezekben a napokban éreztem az boldogság és a hála. Hálás vagyok a családomnak, aki mindvé-
gig támogatott és támogat a mindennapokban. Hálás vagyok annak a hat embernek, akik most, mint
képviselő társaim állnak mellettem. Hálás Önöknek, hogy kaptam egy sokkal nagyobb bizalmat, mint
egy évvel ezelőtt. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy mostantól együtt dolgozhatunk gyönyörű váro-
sunk további fejlődéséért. Nagyon remélem, hogy a megkezdett munka gyümölcsét, mindenki élvez-
heti majd. Ezúton is nagyon köszönöm szépen azoknak, akik rám és a csapatomra adták a voksukat.
Igyekszünk meghálálni a bizalmukat azzal, hogy a megkezdett munkát fáradhatatlanul folytatjuk.
Nagyon bízom abban, hogy azok, akik a szavazatukkal nem minket szerettek volna a város vezetésére,
azoknak is tudunk majd bizonyítani és tetteinkkel meggyőzni őket.
Rengeteg feladat vár ránk, de úgy érzem, hogy felkészülten állunk a megmérettetés előtt. Azok a kép-
viselőtársaim, akik már korábban is a testületben dolgoztak, és azok is, akik új tagként kerültek be, ígérem, hogy velem együtt azon fáradoz-
nak majd, hogy a tervek valósággá, a megkezdett munka pedig befejezetté váljon. 
Egy város hatékony működéséhez szervezett Önkormányzat és összetartó városvezetés szükséges. Úgy gondolom, hogy ez a testület egy irány-
ba fogja vezetni Balatonfűzfőt, ez pedig a fejlődés iránya. Sok nehézséggel kell majd szembenéznünk, melyek közül a Covid 19 vírus által oko-
zott problémák állnak az első helyen. Igyekszünk a lakosságot informálni, támogatni és senkit nem hagyunk egyedül. A munkatársaink igye-
keznek az egyedül élőknek továbbra is biztosítani a támogatást.
Az általános iskola kiköltöztetésével is több olyan feladat hárul az Önkormányzatra, amellyel csak akkor birkózunk meg, ha a lakossággal,
a szülőkkel együtt összefogással állunk egymás mellé. A feladatok sora nagyon hosszú, de mi a ránk tett voksokkal azt vállaltuk, hogy mindent
megteszünk a városért. Én Szanyi Szilvia a szavamat adom a testület nevében is, hogy ez így lesz.
Köszönöm, hogy együtt indulunk el ezen a rögös, de mégis megtisztelő szép úton, amellyel élhetőbbé tehetjük Balatonfűzfőt és boldogabbá
a benne élőket. Ehhez kívánok kitartást, erőt, hitet képviselő társaimnak Gorza Istvánnak, Jánka Anikónak, Keil Norbertnek, Kerekes-Bakró
Csongornak, Lajkó Frigyesnek és Szeli Dórának.

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER

Köszöntő

Polgármesteri beszámoló

„Az életben folyamatosan lesznek kihívások. Azért vannak, hogy tanít-
sanak nekünk valamit, és erősebbé tegyenek minket.”

Megkezdte a munkát az új testület. Ezt a káptalantóti piac tanulmá-
nyi kirándulásával indítottuk. Találkoztunk egy balatonfűzfői kéz-
művessel is Bácsi Zitával, aki üdvözölte az elképzelésünket a fűzfői
piaccal kapcsolatban. A kirándulás jó hangulatban zajlott és átbeszél-
tük a terveinket is.

Az október 27-i alakuló ülésen egyhangú szavazással Lajkó Frigyest
alpolgármesternek választottuk meg.

Bizottságokat alakítottunk ki, melynek tagjai a következő személyek-
ből állnak.
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Humán Bizottság
Jánka Anikó elnök
Kerekes Csongor képviselő
Szeli Dóra képviselő
Szombathelyiné Bognár Edit kültag
Velez Sarolta kültag

Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Pénzügyi Bizottság

Keil Norbert elnök
Gorza István képviselő
Kerekes Csongor képviselő
Jánka Anikó képviselő
Szeli Dóra képviselő
Berki Zsolt kültag
Kádár István kültag
Lublóy Géza kültag
Tóth Lajos Péter kültag

Bár az ünnepélyes keret és a nagyközönség elmaradt a vírushelyzet
miatt, de jó érzés volt az új testülettel és bizottságokkal együtt
dolgozni.

Bízom benne, hogy ennek az együttműködésnek az eredményeit
hamarosan élvezheti a város.

VÍRUSHELYZET
Sajnos már nem mondhatjuk el, hogy elkerült bennünket a koronaví-
rus. A Népegészségügyi tájékoztató szerint szeptember eleje óta 6
megbetegedés volt a településünkön, ebből jelenleg még két fő beteg.
Kérem, vigyázzanak Magukra, tartsák be az egészségügyi szabályokat! 
A Művelődési Házba az iskola felújítása alatti időszakra beköltöztek
a gyerekek. Kérem az időseket, hogy ebben az időszakban kerüljék el
a Művelődési Központot, hiszen az ilyen közösségekben a legna-
gyobb az esélye a vírus terjedésének!

Amennyiben valakinek szüksége van segítségre, bevásárlásra
továbbra is keressenek bennünket az alábbi elérhetőségeken!

Szekeres Péter járványügyi koordinátornál jelezzék az igényt a
06/20/944-9831 telefonszámon, illetve az alábbi email címen
szekeres.peter@balatonfuzfo.hu

Család-és Gyermekjóléti Központ
06/20/210-1375, 06-88-451-051
Központi ingyenes információs vonalak
06-80-277-455/ 06-80-277-456

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
BALATONFŰZFŐN közvilágítási probléma esetén a Fényforrás
Kft. hibabejelentő vonalát kell hívni, ami a következő:
06/70/4086908
Amennyiben nem csak egy-egy lámpa nem világít, hanem az egész
utca, úgy az EON hibabejelentőjét kell hívni: Észak-dunántúli régió
06-80-533-533

ŐSZI ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS BALATONFŰZFŐN 
BALKOM KFT tájékoztatása
Az őszi házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés az eddig megszokott idő-
pontokban, a 41. 43. 45. és 47. héten, ürítési napon, vagyis 10.07-én
10.21-én 11.04-én és 11.18-án (szerdánként) történik. A gyűjtés az
idei évben matricák használatával valósul meg, melyeket, a Közszol-
gáltató és Balatonfűzfő Város Önkormányzata között történt megálla-
podás szerint, Ügyfeleink díjmentesen vehetik át az alábbiak szerint:
– állandó lakosok előfizetőnként összesen 12 db,
– üdülőingatlan tulajdonosok előfizetőnként összesen 6 db Balkom
emblémás zöld matricára jogosultak.

Amennyiben a matrica nem elég, többlet zöldhulladék gyűjtésére
szolgáló emblémás zöld színű zsákot, bruttó 312 Ft/db áron a Katica
kisboltban (Balatonfűzfő, Széchenyi tér 1.) is vásárolhat korlátlan
mennyiségben. Ezt a zsákot is csak a zöldhulladék-gyűjtés ideje alatt
gyűjtjük be, ezért kérjük, csak ez idő alatt helyezzék ki az ingatlan elé!

Zöld matrica átvétele:
A zöld matricák kiosztását Balatonfűzfő Város Önkormányzata
végzi. Helyszín: Közösségi Ház (Balatonfűzfő, József Attila u. 12.),
időpont: augusztus 31-től november 16-ig hétfőnként 9.00 és 12.00
között, szerdánként és péntekenként 13.00-18.00 között. Lehe-
tőségük van a matricákat házhoz kérni, bruttó 500 Ft-os díj (posta-
költség) ellenében tudjuk kipostázni.



Újabb pályázatot nyert a városunk a Magyar Falu Programban
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 4-én támoga-
tási kérelmet nyújtott be a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád
utcai telephelyének fejlesztésére, ezen belül a külső nyílászárók cse-
réjére, a csoportszobák felújítására, részleges homlokzati hőszigete-
lésre, a bejárat fizikai akadálymentesítésére és új óvodai eszközök, fel-
eszerelések beszerzésére, amelynek eredményeként 49.999.998 Ft
összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a Magyar
Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” című alprog-
ramhoz meghirdetett, MFP-OEF/2020. kódszámú pályázatán.
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai telephely óvodaépülete
jelenleg leromlott állapotban van. 2010. óta próbál az önkormányzat
pályázati támogatást szerezni a város óvodáira, de sajnos eddig sikerte-
lenül. Az épület külső nyílászáróinak cseréje már nem tűr halasztást,
rendkívül rossz állapotúak. A csoportszobákban még a régi parketta
van, kopott, mozog, cserélni szükséges. Az óvoda bejárati kapujától az
óvoda épületéig jelenleg akadálymentesen egyáltalán nem lehet bejut-

ni, de már lassan az egészséges felnőttnek és
gyermeknek is gondot okoz a bejutás, ezért
sürgős feladat az akadálymentes rámpa kialakí-
tása az óvodai nevelés egyenlő esélyű hozzáfé-
résének megteremtése érdekében. A hőszigete-
lés a falak esetében kettő homlokzaton fog
elkészülni (az északin és a keletin).
Olyan eszközöket kívánunk beszerezni, amelyek megfelelnek az
EMMI rendelet előírásainak, és amelyek biztosítják a gyermekek
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését. Az 51 eszközből 44 db
a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő
eszköz, az ének, zene és énekes játékok eszközei, valamint az ábrázo-
ló tevékenységet fejlesztő eszközök.
Jelen építési beruházás és eszközbeszerzés az önkormányzat tervezett
fejlesztéseihez illeszkedik, mivel önkormányzatunk kiemelt célja a
balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mindhárom óvodai te-
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Zöld matrica használata:
A lágy szárú zöldhulladékot max 120 l-es, bármilyen áttetsző zsákok-
ban kell gyűjteni, a matricát ezekre a zsákokra kell jól látható helyre
felragasztani (1 db matrica/zsák). Társaságunk csak a matricával ellá-
tott, bármilyen áttetsző (NEM fekete) zsákokba és a többlet zöldhul-
ladék elszállítására szolgáló Balkom emblémázott zöld zsákban kihe-
lyezett lágy szárú zöldhulladékot gyűjti be! Nyomatékosan kérjük,
hogy fás szárú kötegelt zöldhulladékot egyáltalán ne helyezzenek ki,
nem áll módunkban összegyűjteni, azokat telephelyünkön vesszük
át! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti házhoz menő szolgáltatáson
túl, telephelyünkön zöldhulladék-gyűjtőpontot üzemeltetünk.
Telephelyünkön zöldhulladékot átveszünk az alábbiak szerint:
– fás szárú zöldhulladékot (ágakat, ágnyesedékeket…), háztartásban
keletkező mennyiséget, továbbá
– lágy szárú zöldhulladékot (falevelet, füvet…). Maximális mennyi-
ség: 150 kg/ingatlan (ügyfél)/év, ez 10 db, 120l-es zsáknak felel meg.
Telephelyi zöldhulladék átvétel nyitva tartása:
– hétfő: 6.00-14.00,
– péntek: 6.00-16.00.

Balkom kft elérhetősége: 06-88-438-688

FÁSSZÁRÚ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A Balkom Kft nem szállítja el a fás szárú növényeket és ágakat, ezért
az új Testület úgy döntött, hogy ingatlanonként maximum 6 darab
50cm átmérőjű x 100cm-re összevágott és madzaggal kötegelt ágakat
az Önkormányzat térítésmentesen elszállítja. A dróttal kötegelt
és/vagy zsákolt nyesedék nem kerül elszállításra! A szállítás
november 23-án kezdődik, ezért kérjük az ingatlan- tulajdonosokat,
hogy a kezdő nap reggel 6.00 óráig a kötegeket helyezzék ki az épü-
let előtti közterületre úgy, hogy azzal sem a gyalogos,- sem a jármű-
forgalmat ne akadályozzák. A gyűjtés folyamatosan  utcáról-utcára
halad, azonban a begyűjtött utcákba visszatérés nem történik,
ezért aki a megadott időpontig nem helyezi el az elszállítandó anya-
got, annak már saját költségen kell gondoskodnia a szállításról, vagy

azt megrendelheti a Kft-től (7.000.- Ft/m3+ÁFA).  Lehetőség van
továbbá a Kft-től ágdarálót bérelni, melyről információt a 06 88
574584 telefonszámon lehet kérni.

KÖLTÖZIK AZ ISKOLA
Több mint egymilliárdos felújításon megy keresztül az iskola, ezért
kiköltöztek az osztályok. Ezúton is szeretném megköszönni az iskola
vezetésének a profi szervezést! Gratulálok Dudás Zsoltnak, a tanári
karnak és az iskola dolgozóinak! Rövid idő alatt, profi logisztikával
átkerültek az osztályok a Csillagvizsgálóba, a Sportszálló épületébe és
a felső tagozat a Művelődési Központ épületébe. 
Köszönet a segítségért a szülőknek, gyerekeknek, önkénteseknek, a
helyi vállalkozóknak, a Volánnak, a Városgondnokságnak, a MŰV
Központ dolgozóinak, a Tankerületnek, a VÁCISZ-nak, a Hiva-
talnak és a képviselőknek. Pár nap alatt megtörtént a költözés, és pár
nap alatt át lettek alakítva az épületek, hogy a gyerekek a legmegfele-
lőbb körülmények között tanulhassanak. Kérjük, hogy az elkövetke-
ző időszakban Mindenki vezessen körültekintőbben a Városi stadion
környékén, mert itt vannak az alsó tagozatos kisiskolások! Kérjük a
szülőket, és a tanárokat, hogy a kinti parkolót használják, mert a
belső területen kicsi gyermekek fognak naponta rohangálni, nehogy
véletlenül egy autó mögé kerüljön gyermek! Megkérünk Mindenkit,
hogy az elkövetkező időszakban több türelemmel és toleranciával
legyünk egymással, hiszen egy ilyen építkezés feszegetheti majd az
ingerküszöböket. 

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT
Örömmel jelentem be, hogy újabb pályázatot nyertünk meg a Magyar
Falu programból. Az Árpád utcai óvodánk felújítására 50 millió forin-
tot kapunk, így az új játszótér után az épület is megújulhat. Szerencsés
a településünk, hiszen hamarosan megkezdődhet a Tobruki óvoda fel-
újítása is a nyertes Belügyminisztériumi pályázatból. Köszönjük dr
Kontrát Károly segítségét, és a kormány támogatását!

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER



A „Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn” című, KEHOP-
1.2.1-18-2018-00230 azonosító számú pályázati projekt kereté-
ben szeptember 29-én este, Balatonfűzfő Város Önkormányzata
módszertani workshopot rendezett a Városházán a balatonfűzfői
óvodák dolgozói részére a Responsum Kft. közreműködésével.

A rendezvény első felében a résztvevők előadást hallgathattak meg a
klímaváltozás alapfogalmairól, illetve alapvető jelenségeiről, majd azt
járták körbe az előadók segítségével, hogy milyen eszközök állnak
rendelkezésre átlagemberként, valamint óvodapedagógusként.

A rendezvény második felében gyakorlati foglalkozás következett.
Olyan játékokat, módszertani eszközöket próbálhattak ki a jelenlé-
vők, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvodás gyerekek korosz-
tályi sajátosságainak megfelelően tudják feldolgozni a klímaváltozás-
hoz kapcsolódó témákat (pl. hulladékok fajtái, kezelése, energia-
takarékosság, energiaforrások).
A rendezvény végén a résztvevők egy klímatudatossági kérdőívet töl-
töttek ki, melyben környezettudatossági szokásaikra kérdeztünk rá.

NÓTI ATTILA VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Klímavédelem az óvodában – 
módszertani workshop óvodapedagógusoknak

Választási eredmények

lephelyének fejlesztése, mely az óvodaépületek felújítására és energe-
tikai fejlesztésére irányul.
Az eddigi sikertelen pályázataink után bízunk abban, hogy a Magyar
Falu Program keretében megkezdhetjük az óvodáink felújítását és elér-
hetjük azt, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a
vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon családok számára.
Jelen projektbe sajnos nem fér bele a férőhelybővítés, de az önkormány-
zat rövid távon ezt tervezi az Árpád utcai óvoda esetében. Első lépés-
ként azt kívánjuk elérni, hogy – a nyílászárók cseréjével, a részleges
homlokzati hőszigeteléssel – javuljanak az épület hőtechnikai tulaj-

donságai, a csoportszobák a 21. századi követelményeknek megfelelje-
nek, illetve hogy az épület fizikai akadálymentesítése megvalósuljon.
A projekt megvalósulását követően újabb pályázaton indul majd az
önkormányzat, hogy megvalósulhasson az óvodaépület bővítése és
ezzel együtt a kapacitásbővítés, továbbá hogy az épület teljes homlok-
zati hőszigetelést kapjon, így elérnénk azt, hogy egy komplexen fel-
újított, több óvodás korú gyermeket befogadni képes és energetikai
szempontból is korszerű óvoda jöjjön létre.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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1.sz. szavazókör
Közösségi ház

2.sz. szavazókör
volt Jókai iskola

3.sz. szavazókör
Irinyi iskola

4.sz. szavazókör
V.O.MŰV Ház

5.sz. szavazókör
Tobruk Összesen:

Megjelent szavazók száma: 452 fő /55% 419 fő/ 51% 310 fő/46% 353 fő/ 47% 389 fő/53% 1923 fő/51%
Távol maradtak száma: 369 fő /45% 400 fő/49% 360 fő/54 % 398 fő/53% 341 fő/47% 1868 fő/49%
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Szanyi Szilvia 264 244 172 199 281 1160
Gál Andrea 172 159 115 134 97 677
Bárdi-Farkas János 12 15 19 16 7 69
KÉPVISELŐJELÖLTEK
Lajkó Frigyes Károly 275 250 181 201 210 1117
Keil Norbert 251 212 165 180 203 1011
Gorza István 210 174 132 153 224 893
Jánka Anikó 225 195 135 138 149 842
Szeli Dóra Réka 212 169 139 152 160 832
Kerekes-Bakró Csongor 206 181 129 143 160 819
Gál Andrea 166 150 109 127 130 682
Erdősi Gábor 162 150 107 114 110 643
dr Soós Gábor 160 141 94 120 116 631
Marton Béla 150 135 89 115 85 574
Kovács Árvai Ágnes 124 113 73 91 144 545
Tóth Lajos Péter 110 156 64 87 68 485
Gyurkovics Ágnes 114 90 67 77 100 448
Simon Viktória 103 83 62 81 62 391
Jenei István 23 36 30 44 34 167
Bárdi-Farkas János 20 32 32 30 23 137



A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-ben kezde-
ményezte a szociális munka emléknap bevezetését, Magyar-
országon 1998-ban került a megünneplésére. 2016-ban a Magyar
Országgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvénybe emelte a szociális munka napját.

A társadalmi szolidaritás eszméje és a szociális munkára való igény –
ahogy a társadalomban együtt élő egyének természetes egymásra
figyelése és segíteni akarása is – egyidős az emberiséggel. Az elesettek,
szegények, betegek támogatása széleskörű társadalmi összefogást igé-
nyel, hiszen még a legfejlettebb társadalmakban is mindig lesznek
olyanok, akik akár önhibájukból, akár azon kívül anyagi és emberi
támasz nélkül maradnak, időszakosan vagy életük végéig kiszolgálta-
tottá és rászorulóvá válnak.

Az ő felkarolásuk és támogatásuk mindannyiunk közös emberi és tár-
sadalmi felelőssége! November 12-én tehát nemcsak a „hivatásos”
segítők ünnepelnek, hanem minden olyan embertársunkat is méltán
köszönthetjük, akik emberségből bevásárolnak idős, beteg szomszéd-
juknak, aki nem mennek el közömbösen az utcán fekvő mellett, akik
nem áldozatnak élik meg napi teendőik mellett, hogy segítő jobbot
nyújtsanak. A társadalmi szolidaritás, közösségvállalás az év mind a
365 napján feladatunk. 
„A szociális munka, önkéntesség nem mindenképpen felemelő, de több
lesz tőle az ember és emberibb hősöket talál.” (Vecsei H. Miklós).

DR. SAJTOS ILDIKÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ

BALATONALMÁDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS

SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

A társadalmi szolidaritás, közösségvállalás 
az év mind a 365 napján feladat

Ebben a hónapban egy könyvet szeretnék ajánlani.
Mit is jelent a túl sok tárgy?
Az Egyszerűbb gyermekkor című könyv felvázolja egy mai kisember
szobáját. Persze tele van túlzásokkal, de célja nem is az, hogy reális
legyen. Sokkal inkább arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy vegyék
észre, mekkora mennyiségű játéktenger van mindenfelé a gyerekek
körül. Mikor is került ez a sok kacat a családi házba? Talán már nem
is emlékszünk. A lényeg az, hogy felismerjük, hogy indokolatlanul
sok van.
Ajándékozás, játékvásárlás
Ha megszámolnánk, hogy egy évben hány darab új játék kerül be a
háztartásba, valószínűleg megdöbbentő számot kapnánk. Szükség
van ilyen sokra?
„A különleges alkalmakhoz nem kötődő játékajándékozás immár
a családi élet mindennapi jelenségévé vált, lévén az év bármelyik
napján beszerezhetők a játékszerek.” /Kim John Payne/
A szerző szerint egyáltalán nincs könnyű dolga a mai szülőknek.
Hiszen a játékgyártó és forgalmazó cégek rájöttek, hogy hatalmas
lehetőség van a gyerekekben. A mai reklámok már a gyerekeket
veszik célba. A vállalatok igen látványosan megnövelték a marketing

költségeiket, amik a piac e területét célozzák meg. Payne arra szeret-
né buzdítani a szülőket, hogy tárgyi ajándékok helyett inkább
élmény ajándékokat adjanak egymásnak a családtagok és rokonok.
Ezzel is csökkentve a játékok mennyiségét. Az egyszerűsítés folyama-
ta egy lassú és fokozatos munka. Nem könnyű belevágni és kitartani,
de az áldásos hatások majd kárpótolnak bennünket.
Ha végig gondoljuk, hogy mi a gond a túl sok holmival, talán
magunk is belátjuk, hogy mekkora felüdülést okozhat a rendezettség
és a tér magunk körül. Érdemes a saját életünkben is szelektálni és
selejtezni, ha már a gyerekszobában belejöttünk. Ehhez a folyamat-
hoz kaphatunk hasznos tanácsokat és iránymutatást a könyv további
részében. Tényleg nagyon hasznos és gondolatébresztő. A „kevesebb”
hatalma valóban meggyőző tud lenni
„A játékszerek kisebb, kezelhetőbb mennyisége elmélyültebb játék-
ra és bevonódásra késztet. … Az egyszerűsítéssel lehetőséget adunk
gyermekeinknek arra, hogy teljes figyelmükkel és valójukkal abban
vegyenek részt, amit éppen csinálnak.” /Kim John Payne/

TÖLGYES BEÁTA

TERÜLETI VÉDŐNŐ

Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor – Hogyan neveljünk nyugodtabb,
boldogabb, magabiztosabb gyerekeket?

2020. november 7. oldal

Gyertyaláng nélkül
Tájékoztatjuk városunk lakóit, hogy a vírushelyzetre tekintettel 2020-ban a hagyományos városi adventi koszorú készítése elmarad.
Ezzel együtt járóan – legnagyobb sajnálatunkra – a szokásosan meghitt gyertyagyújtási alkalmakra sem kerül sor.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk másokra! Megértésüket köszönjük!
PINTÉR HÁZASPÁR



A világjárvány jelenléte az élet minden területén alkalmazkodást,
másfajta viszonyulást, új szemléletek bevezetését eredményezte, nem-
csak az egyéntől, hanem ugyanúgy a közösségektől is. A koronavírus
járvány nemcsak a vírus elleni védekezés szempontjából igényelt
tőlünk új szemléletmód bevezetést, hanem abból a szempontból is,
hogy idős lakóink szabadidős tevékenységeit, változatlanul biztosíta-
ni tudjuk, figyelembe véve a szociális távolságtartás a járványügyi
védekezés szempontjából bevezette, új szabályok betartását. Fontos
szempont lakóink ellátása érdekében, hogy a járvány általi megválto-
zott körülmények ellenére is biztosítani tudjuk lakóink mentálhigié-
nés ellátását, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit.
Mindannyian tudjuk, hogy a közösség ereje, pozitív élmények megta-
pasztalása, a közös játék és mozgás lehetősége, nemcsak a lelket gyó-
gyítja, hanem a testet is. Épületünk kedvező adottságai, 1,5 hektáros
parkunk és tágas közösségi tereink, sok lehetőséget adnak a szociális
távolságtartás biztosítása mellett, lakóink közösségi életének megva-
lósításához a járványügyi védekezés ideje alatt is.
Otthonunkban a járvány második hulláma idején sem állt meg az
élet. A kellemes, hosszan tartó meleg szeptemberi napok, lehetőséget
adtak a parkban való hosszú tartózkodásra, mely idő alatt egy igazán
egyedi, óriási üdvözlő táblát készítettek a barkácsolni vágyó lakóink
„Isten hozott felirattal”. Hosszas tervezés készítette elő a sok fúrást,
faragást, fűrészelést igénylő, virágládákkal is díszített fogadó tábla
elkészülését. Egyelőre lakóinkat és kollégáinkat örvendezteti csak a
fogadó tábla, de bízunk abban, hogy hamarosan méltó helyére kerül,
épületünk bejáratához, megörvendeztetve az ide látogatókat is. A
nyár végi, ősz eleji természet élménye a fák színes lombkoronája, a
még nyári napokat idéző meleg napsütötte délutánok, igazán kelle-
mes környeztet teremtettek a közös kerti tornáknak. A friss levegőn
való tartózkodás alapja az egészséges életmód fenntartásának a jó köz-
érzetnek a vidám hangulat előidézésnek. Igaz a mondás, hogy közös-

ségben minden jobban megy, így van ez a tornával is. Hagyományos
ülő gerinctornánkat az időjárás lehetőségeihez igazodva a szabadban
tartottuk meg. Az eddig ismert tornaelemeket, kiegészítettük a gátiz-
mok tornájával, valamint az arc- és szemizmok tornájával, illetve
olyan memóriafejlesztő játékokkal, melyek a rövid távú memória fej-
lesztéséhez járultak hozzá. A kellemes idő, a jó hangulat a sok nevetés
együttesen erősítette a pozitív életszemléletet lakóinkban.
A játék minden életkorban örömet okoz, új élményekhez juttatja az
egyént, megtapasztalva ezzel a győzelem és a siker élményeit. Nincs
játék győztes és vesztes nélkül, de minden csak nézőpont kérdése,
hogy vesztesei vagy éppen nyertesei vagyunk-e egy közös jó hangula-
tú játéknak. „Játék az egész világ” címmel hoztunk vidámságot intéz-
ményünk falai közé a borús őszi napokon. A dominó, kártya, malom,
kirakó és memória játékok, mint örök játékélmények, segítettek a
gyermekkori emlékek újraélését megteremteni. Volt lakónk, ki élet-
ében először találkozott a kirakó, szókirakó játékával. Nagy örömmel
és lelkesedéssel játszottak az új és a régi idők játékaival egyaránt. A
korlátozások miatt a zárt térben tartott csoportos rendezvényeink
megtartása is átalakult, leginkább egyéni vagy kiscsoportos formájú-
ra. A hagyományos születésnapi köszöntések is ily módon valósultak
meg. Szeptember hónapban született, 19 ünnepeltünket, egyéni
köszöntések formájában ünnepeltük. Méltán most sem maradhatott
el az ünnepi köszöntéséből a lakótársak által készített egyedi képeslap
a virág és a csokoládé sem. A hölgyek között rangidősként a 94 éves
Marika nénit, míg az urak között 95. életévével, Jenő bácsit köszön-
töttük. Ezúton is jó egészséget és nagyon hosszú életet kívánunk
mindannyiuknak. 
Azt mondják az öregkor sok lemondással, áldozattal és küzdelemmel
jár, de mindenki, aki- e kor képviselője, méltán büszke lehet hosszú
élete valamennyi boldog vagy éppen küzdelmes pillanatára, hiszen
kitartás, akaraterő és alázat nélkül nem lehet az élet nehézségeit leküz-
deni. Legyen szó hétköznapi csatákról, vagy éppen vírusokkal való
küzdelemről. Október elseje az idősek világnapja volt, így nem is volt
kérdés, hogy lakóink ne részesüljenek az őket megillető köszöntésben.
Korábbi hagyományainkkal ellentétben a járványügyi korlátozások,
nem tették lehetővé az egész hetes rendezvénysorozat megvalósítását,
de az egyéni köszöntést annál inkább. Kedves gondolatokkal és csoko-
ládéval köszöntöttünk minden lakónkat, egyénileg lakószobájukban,
hosszú életet és jó egészséget kívánva nekik. Ezúton is köszönjük
emberfeletti kitartásukat, akaraterejüket és örök alázatukat, mellyel
méltó példaképei a fiatalabb generációnak. Hétköznapjaink csatáit
nap, mint nap megvívjuk, ki azért mert bajt orvosol, ki egy jobb jövő
reményében, ki a gyógyulásért, de szem előtt kell tartanunk azt az
örök igazságot, hogy minden bajt lehet orvosolni, és amíg élünk min-
dig jut hely az örömnek a reménynek és a szeretetnek. 
Wass Albert szavait idézve: „Az élet fontos dolgai nem azok, amiket
általában fontosaknak tartunk. Pénz, pálya, haladás, siker, munka: ha
arról van szó, hogy megtaláljuk magunkat ebben a világban s érde-
mesnek ítéljük a benne létezést, akkor ezek mind nagyon aprócska
dolgok. Az érzések és a hangulatok fontosak, melyek lelkünket színe-
zik s a lelkünkön keresztül a világot is, melyben élünk.”

VELLAI-NEMES NIKOLETTA

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Az élet megy tovább - Az ősz eseményei a Támasz Idősek otthona falai között
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Október végén újra megnyitotta kapuit önkéntes véradásunk, mely
boldogsággal töltött el, hiszen sokan megjelentek. Ezúttal első véradót
nem regisztráltak, 47 fő jelent meg, ebből 4 embert ismét hemoglobin
alacsony szintje miatt kiszűrt a doktornő. Támogatóink: Művelődési
Központ, Klári boltja, Borsos Jocó, Fartel Ákos, Czibor András, László
Gábor (Bigyu), Kovácsné Aranka. Következő véradás: január 29. 
Szeretetteljes, Áldott Ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!
Jövőre találkozunk!

Köszönettel: 
PONGRÁCZ ÁGNES

(ÖNKÉNTES SZERVEZŐ)

Ősszel is véradás!

2020. november 9. oldal

A rövidített néven BANONA célja a magyar nemzeti oktatás és
nevelésügy fejlesztéséhez való közvetlen hozzájárulás azzal, hogy az
alapítvány támogatni kívánja az életiskola program és az ezen az elven
és módszereken alapuló oktatási intézmények magyarországi létreho-
zatalát, elterjedését és folyamatos működését. Az alapítvány célja a
Balaton-felvidéken egy tizenkét évfolyamos, egységes általános és
középiskolát is magába foglaló iskola létrehozása és működtetése. Az
iskola alapításához és fenntartásához szükséges feltételek megterem-
tése és folyamatos biztosítása. Az életiskola programhoz szervesen
kapcsolódó, annak elveit, szellemiségét elfogadó helyi közösségek lét-
rejöttét és fejlődését támogassa. Az alapítvány célul tűzi ki a Balaton-

felvidéki helyi hagyományok felkutatását, újjáélesztését, megőrzését,
védelmét, a kisebb és nagyobb közösségek, az ifjúság és a lakosság
részére történő átörökítését, megismertetését.
A szervezet nyilvántartási száma 19-01-0001672, adószáma
18409710-2-19, székhelye 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2/3.
A https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke linken, a közzé-
tett dokumentumok között találja beszámolóinkat, melyet szíves
figyelmében ajánlunk.

MOLNÁR ERIKA

BANONA KURATÓRIUMI ELNÖK

A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány

Jótékonysági célt betöltő installációt és találkozási pontot helye-
zett ki a közelmúltban a balatonfűzfői Fidelitas és az önkormány-
zat, mely központi helyen, a Falatka Büfé előtt található meg –
tudtuk meg Kerekes Csongor önkormányzati képviselőtől, a
helyi szervezet vezetőjétől. 

Egy olyan köztéri installációval szerették volna gazdagítani a várost,
mely egyben a környezettudatosság eszméjét is hirdeti. Az ötlet végül
egy acélból készült, piros színben pompázó szív alakú installáció for-
májában valósult meg. A civil akciót támogatta Szanyi Szilvia polgár-
mester is, aki elmondta, örül neki, hogy az installáció kihelyezésével
Balatonfűzfő is csatlakozott azokhoz a városokhoz, ahol már találha-
tó hasonló köztéri alkotás. – Szerencsére egyre több kupak kerül bele az
acélszívbe. Ha megtelik, számításaink szerint egyszerre, mintegy ötven
kilogrammot tudunk kivenni. Az acélszív több funkciót is ellát: a fő
célja, hogy a környezetvédelmet is segítve jótékonyságra buzdítsa a füz-
főiket és a környékbeli településeken élő embereket, akik bedobhatják ide
a műanyag palackok kupakjait. Amikor aztán a szív megtelik, a kupa-
kokat egy erre szakosodott vállalkozás szállítja el. Terveink szerint, ha
egy tonna összegyűl, akkor az abból befolyt összeget, - mely kilónként
hatvanöt forint – az arra rászoruló fűzfői családoknak ajánljuk fel –
hangsúlyozta Kerekes Csongor, aki megköszönte Szedlák Áronnak, a
Fidelitas Veszprém megyei elnökének és Bóka Bencének, a Fidelitas
Közép-Dunántúli regionális igazgatójának a támogatását. 

SZENDI PÉTER

Acélszívbe gyűjtik a kupakokat – 
fűzfői családokat kívánnak támogatni



Az előző években tapasztalt sikereken felbuzdulva nevelőtestüle-
tünk úgy gondolta, hogy idén is szeretné egy kicsit megmozgatni
az óvodánkba járó gyermekeket és családjaikat. Szeptember
végén meghirdettük Madárijesztő- készítő versenyünket. 

Szülői segítséggel, otthon, közösen elkészített remekműveket vár-
tunk. Hatalmas lelkesedést tapasztaltunk a verseny meghirdetését
követően. A madárijesztő otthoni készítésével kapcsolatos munkafo-

lyamatokról a gyermekek nagy örömmel meséltek az óvodában. Az
elkészült madárijesztők folyamatosan érkeztek, nagy meglepetésünk-
re rendkívül kreatív és ötletes „őszköszöntő figurák” lettek átmeneti
lakói óvodánknak. 
Jó volt látni, hogy sok család a fenntarthatóság szellemében tevékeny-
kedett, előtérbe helyezve az újrahasznosítható anyagokat, tárgyakat.
A röpke két hét alatt megszületett alkotásokat október 16.-ig vártuk
óvodánkba.  Sajnos a rossz idő miatt udvarunkon nem tudtuk terve-
inknek megfelelően kiállítani az elkészített madárijesztőket. Ez idő
alatt az óvodánk közösségi terében (bejárat, öltöző) vidám őszi han-
gulatot varázsoltak. Eljött a várva várt ünnepélyes eredményhirdetés
napja, mikor is minden résztvevő gyermeknek és családjának egy szép
oklevél és egy meglepetés csoki jutalma mellett, megköszöntük a
mókás és kifejező, igényes alkotások elkészítését. A madárijesztők
pénteken délután büszke alkotóikkal távoztak óvodánkból, hogy
megálmodóik otthonát színesítsék tovább. Reméljük, hogy a csalá-
dok legalább akkora örömet éreztek a közös munka során, mint ami-
lyen derültséget és boldogságot okoztak mindnyájunknak.

ÁRPÁD ÚTI OVI DOLGOZÓI

Madárijesztő-készítő verseny - Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 
Árpád úti telephelye

A Veszprémi Tankerület Balatonfűzfő város Önkormányzatával
egyeztetve 2017-ben pályázatot nyújtott be, az Irinyi János Álta-
lános Iskola és AMI felújítására. Az EFOP 4.1.2.-17 pályázat
nyert! Az elnyert összeget 2019-ben a Kormány Kontrát Károly
országgyűlési képviselő közbenjárásával kiegészítette. A kiírt
közbeszerzés most lett eredményes. Így elhárult a megvalósítás
minden akadálya.

A felújítás, az átépítés alatt az iskola épülete és udvara munkaterület
lesz. A biztonság érdekében csak a munkát végzők léphetnek be. A
kivitelezés várható időtartama 10 hónap. Ez alatt az időszak alatt
elbontásra kerül a régi tornacsarnok és új, nagyobb, korszerűbb fog
épülni.  A főépület nyílászárói is ki lesznek cserélve és korszerű hőszi-
getelést kap az épület. Épül továbbá még nyolc kisebb méretű foglal-
koztató terem, ami a képzőművészet és zeneoktatás egysége lesz. A
pályázat keretében eszközök beszerzésére is van lehetőség. Kapunk
többek közt új padokat, asztalokat, hangszereket is. 
A munkaterületet, tehát az iskolát november folyamán át kell adni.

Ezért az iskola külső helyszínen folytatja a munkát. A kiköltözésére az
őszi szünetében kerül sor a Balatonfűzfő Önkormányzata által kije-
lölt, a Veszprémi Tankerület által jóváhagyott helyszínekre.
Kollégáim ezen nagyon sokat dolgoznak, hogy egy iskolát kiköltöz-
tessenek és elfogadható körülményeket biztosítsanak tanulóinknak.
Az alsó tagozat a Csillagvizsgálót és a Sport szálló egy részét veszi bír-
tokba. A felső tagozat a Vágfalvi Otto Művelődési Központ felső
szintjét, a Könyvtár egyes részeit, valamint a NIKE étterem „parket-
tás” termét kapta meg. Az iskolába járás hétköznapjai változnak!
Olyan helyen is jelennek meg gyerekek, ahol eddig nem. Például a
FAK külső parkolóban és az ottani zebrán! Ezért kérek mindenkit,
hogy a változást vegye figyelembe, és fokozottabban figyeljünk gye-
rekeinkre!
Balatonfűzfő ez által is fejlődik. A település egy megújult, több tekin-
tetben korszerűbb iskolát fog visszakapni 2021-ben. Profilunk erősö-
dik! Mind az általános iskola, mind a sport infrastruktúra, mind a
művészeti profilunk jelentősen átalakul, javul. Ha csak arra gondo-
lunk, hogy egy modern, nagy tornacsarnok és egy új művészeti / zene-
iskola épül. Köszönjük mindenkinek, aki segített a megvalósulásban!
A kiköltözés e cikk írásánál még tartott. Nagyon jó volt látni a segítő-
készséget a szülők, Balatonfűzfő Önkormányzata és polgárai felől.
Hiszen ezt a város mostani és leendő gyerekeiért, iskolásaiért tesszük.
Most nehéz, de visszaköltözni, egy megújult iskolába járni, ide beirat-
kozni boldogság lesz!

Köszönettel,
DUDÁS ZSOLT

IGAZGATÓ

Elkezdődik az iskola felújítása!
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Irinyi tornaterem látványterve



„A szellemiség, ami összetart”- aktív iskolai élet a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskolában

Az iskolában minden tanulónak lehetősége van arra, hogy részt
vegyen kulturális, tudományos rendezvényeken, vetélkedőkön és
sportprogramokon. Hisszük, hogy a szellemiség, amit megte-
remtünk, összetartja a közösséget.

A szeptember 25-én megtartott Egészségnapnak elnevezett őszi gya-
logtúrának célja az volt, hogy játék közben, a tagozatok egymással és
egymást segítve jussanak el az állomásfeladatokig, és mindezt olyan
természeti környezetben tegyék, amit megfigyelve számos ismeret-
anyagra tehetnek szert. Az időjárás kedvezett a kirándulásnak, így jó
hangulatban indulhattunk el az iskolától nem messze található, egyik
népszerű balatonfűzfői túraútvonalon. Bár a legendás körtefának
csak a maradványait találtuk meg, örömmel láttuk, hogy új fát ültet-
tek a régi helyére. A pontozás szoros eredménnyel zárult, szívből gra-
tulálunk mindenkinek! Október 5-én az apród képzésben, és a hon-
védelmi ismeretek oktatásban résztvevő tanulók részt vettek az
Országos Haditorna Vetélkedő Megyei döntőjén, Veszprémben. A
rendkívül erős mezőnyben 8 különböző akadályt kellett leküzdeniük
a versenyzőknek, amelyre 12 csapat jutott be. Az akadályok között
volt tereptan teszt, 4x400m-es fegyveres váltófutás, katonai jellegű
akadálypálya leküzdése, sebesült társ ellátása, szállítása és más felada-
tok, persze mindezeket időre teljesítve. A jó eredmény eléréséhez
rendkívül nagy szükség volt a csapatmunkára, amiben versenyzőink
kitűnőre vizsgáztak. Gratulálunk ifj. Bárdi-Farkas János, Máhr
Hunor, Márton József és Perczel-Szabó Barnabás tanulóinknak, vala-
mint Czigle Tamás segítő szurkolónak.
Az ENSZ 2015-ben útjára indította „Project Everyone” kampányát

és benne a Világ legnagyobb tanóráját. A kezdeményezéshez világ-
szerte számos ország – köztük Magyarország – csatlakozott, valamint
az előző éveknek megfelelően idén, október 7-én, a Báró Wesselényi
Miklós Alapítványi Iskola is. Közreműködőink voltak Király-Bándli
Petra „ökokirálylány”, aki újrahasznosítható anyagok felhasználásával
tartott kézműves foglalkozást, valamint előadóként Somlai Szilárd, a
Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának a munkatársa. A
magas színvonalú előadások mellett, játék közben ismerhettük meg a
környezettudatosság alapelveit, annak fontosságát, mindezt kivetítve a
közvetlen környezetükre, felvázolva a megoldási lehetőségeket.
„Automatizáljatok robotokkal, a siker garantált!” És valóban! Nagy
sikert aratott a gyerekek körében is a „Tudományos gasztronómia”
elnevezésű program, ami október 13-án került lebonyolításra.
Vendégelőadó Prohászka Béla mesterszakács volt, a Magyar Nemzeti
Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, aki gasztronómiai
vonatkozású előadásával felvezette azoknak a robotgépeknek a bemu-
tatóját, amit köszönünk Szőke-Kis Katalinnak és Szőke-Kis Tamásnak.
A 3D ételnyomtató szemünk láttára alkotott, miközben a színes maca-
ron süteményekre nyomtatták a kedvenc figuráinkat. Az október 23-i
ünnepségről rendhagyó módon emlékezünk meg, aminek előkészületi
munkái a cikk leadásának idejével párhuzamosan zajlottak. A követke-
ző beszámolóban részletesen írunk erről, mint ahogyan az országos
pályaorientációs programhoz való csatlakozásunkról is. 

BÁRDI- FARKAS JÁNOS

BANONA 
ALAPÍTÓ TÁRSELNÖK
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Az 5 éves Veszprémi Szakképzési Centrum megalakulása óta nagy
figyelmet fordít az iskolák infrastruktúrájának fejlesztésére.
2020-ban a Centrum több mint félmilliárd forintot fordít inf-
rastruktúra- és eszközfejlesztésre. 

Fontos fejlesztések valósultak meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
pályázati keretéből, ahol 160 millió forintnyi támogatási összeget
nyert el a Centrum, amelyet 20 millió forint önerővel egészített ki,
így összesen 180 millió forintnyi taneszközfejlesztés valósult meg. A
pályázati keretből a 2020-2021-es tanévre újabb fejlesztések érkeztek
az Öveges József Technikum és Kollégiumba. A fejlesztések elsősor-
ban azt a célt szolgálják, hogy az intézmények meg tudjanak felelni a
mai kor, az Ipar 4.0, és a gazdasági szereplők követelményeinek, vala-
mint a tanulók és szülők által támasztott igényeknek.
Balatonfűzfőn a Veszprémi SZC Öveges József Technikum és
Kollégiumra is kiemelt figyelmet fordít a Centrum vezetése, ahova a
pályázati keretből közel 30 millió forintnyi támogatás jutott. A nyár
folyamán érkezett CNC eszterga és CNC marók értéke meghaladja a
tízmillió forintot. A CAM oktatáshoz most a terem informatikai inf-
rastruktúrája is frissítve lett korszerű számítógépek beszerzésével. A fej-
lesztés során más területek is korszerű IT eszközökhöz jutottak. A háló-
zatot már egy kiváló HP szerver szolgálja ki és 20 laptop is került az
intézményhez. A teljes fejlesztés az előző éveket meghaladó mértékben
teszik lehetővé, hogy a diákok a legkorszerűbb technológiákat tudják a
gyakorlaton valós ipari környezetben, tapasztalat útján elsajátítani.

A szakképzés közel 30 milliós eszközfejlesztése 
a VSZC Öveges iskolájában



Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei

A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület 2020. évben,
immár harmadszor meghirdette a „Balatonfűzfő legszebb virá-
goskertjei” versenyt azzal a céllal, hogy virágok ültetésével tegyük
szebbé városunkat, díszítsék a virágok erkélyeinket, ablakainkat,
kertjeinket, házainkat. A verseny tavasztól őszig tartott, s számos,
nagyon szép fotó érkezett a pompázó virágokról az egyesület
email-címére.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében került
sor a kertek díjazására október 8-án. A programot Sebestyén Áron
szavalata nyitotta meg, mely gondolataival méltán alapozta meg a
virágos díjkiosztó ünnepséget. A köszöntőben Béres Istvánné, az
egyesület elnöke kiemelte a sok-sok folyamatos munkát, amit a kert-
szépítők végeztek, megköszönte a szebbnél szebb fotókat, melyeket a
pályázatra beküldtek. A köszöntőt Sebestyén Ábel vidám szavalata
követte. A délután izgalmas, látványos előadását Szentmiklósi-Nagy

Kornél, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őre tar-
totta. A résztvevők megismerkedtek a nemzeti park értékeivel, szép-
ségeivel, a természetvédelmi munka részleteivel, a természetvédelmi
őrök sokrétű munkájával, a polgárok jószándékú segítségével. A
remek, jó hangulatú előadást Erdősi Janka az Irinyi Iskola ZÖLD
Diákönkormányzat diákvezetője és Takács Adél Gyöngyi az Irinyi
Iskola 2020. évi legügyesebb suli kertésze ünnepi, virágos, összeállítá-
sa követte.
Az emlékplaketteket és az okleveleket Béres Istvánné adta át a pályá-
zatban résztvevőknek. Némethné Tárnai Zita, a zsűri elnöke a külön-
díjakat prezentálta a legimpozánsabb kertekért: Csekő Ferencné,
Szűcsné Berta Marianna, a Csebszalto Nyugdíjas Klub, Horváth
Istvánné és az Irinyi Sziklakert részesült az elismerésben. Először
került átadásra a legharmonikusabb kert díja, a „Balatonfűzfő leg-
szebb virágoskertje” 2020. réztábla, mely Horváth Istvánné, Irénke
keze munkáját hirdeti szép előkertjében. Az egyesület és a díjazottak
hálásak a díjak felajánlóinak, nagyon köszönik a mecénási munkát. A
virágok ültetése, a kerttervezés nagyon jó időtöltés, jó kikapcsolódás
a hétköznapok megszokott rendjéből. A virágok gazdag színeikkel,
formáikkal, némelyek illatukkal meghálálják a folyamatos törődést.
A rendezvény végén a diavetítés híven tükrözte a pályázók szorgos
munkájának gyümölcsét, a szép kertek izgalmas részleteit. Bíztatunk
mindenkit, aki még nem tette, hogy tűzze ki célul a virágokkal törté-
nő szépítést! Az emeletes házak előkertjének gondozása összeková-
csolja a ház közösségét, megteremti az egymás felé nyitást, a kommu-
nikációt, sőt még a mindennapi mozgásban is segít. Ne féljünk meg-
mérettetni munkánkat, hiszen az őszi munkák közepette nagyon jól
esik az elismerés az alkalmi kertészeknek is. Jövőre újra indul a
munka!

HORVÁTH IRÉN
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A megújult tantermet október 12-én adta át a Centrum vezetése az
intézménynek. Ebből az alkalomból Szanyi Szilvia polgármester is
köszöntötte a jelenlevőket és köszönte a fejlesztéseket, amelyek abban
az iskolában valósultak meg, ahol valamikor ő is tanult. A szakmai
fejlesztés nem csak az eszközökre összpontosít. Ugyanilyen fontos a
képzések fejlesztése is. A következő tanévre több képzés meghirdeté-
sével készül az iskola, amelyben a hagyományos informatika, elektro-
nika, épületgépészet és kereskedelem mellet új lehetőségek is megje-
lennek. Ismét lehet épületgépész technikus szakra jelentkezni, és
bevezetésre kerül a kishajó építő és fenntartó képzés, amely a Balaton

körül lévő vitorlás építőkön és kikötőt fenntartókon túl, az érdeklő-
dő fiataloknak is remek lehetőség nyújt. További információk az isko-
la honlapján: http://www.oveges-szi.hu/palyavalasztas/

TÓTH LAJOS PÉTER

IGAZGATÓ

A képen: Tóth Lajos Péter az Öveges Technikum igazgatója, Szanyi
Szilvia Balatonfűzfő polgármestere, Pap Máté a VSZC kancellára,
Kavalecz Gábor a VSZC főigazgatója.

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta 
a 2020. októberi lapzártától a 2020. novemberi lapzártáig:

Szeretettel köszöntjük városunk újszülöttjét, Baranyai Leventét, aki október 11-én született, édesanyja neve: Molnár Anett.
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!

Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt kilenc balatonfűzfői lakosoktól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!



Balatonfűzfő város 20 éves ünnepségének másnapjára, október 3-
ára, a Balatonfűzfőért Alapítvány Jubileumi Körtúrát szervezett.
Pintér István - aki a felhívást közzétette, szervezte, lebonyolította
- nagyon sokat tett azért, hogy a résztvevők a túrán sok informá-
cióval gyarapodjanak, jól érezzék magukat. 

A túra útvonalán állomáshelyeket jelölt ki, melyek meglepetéseket
tartalmaztak. A résztvevőkkel az első állomáson, a Gyártelepen, az
Országzászlónál találkoztunk. Ott Dr. Varjú Lajos mesélt a helytör-
téneti múltjáról. Az országzászlót 1935-ben állították fel, majd a II.
világháború, a forradalom megváltoztatta, de végleges formáját a
rendszerváltozás után 1994 –ben kapta meg. Itt készült az a fénykép
a csoportról, amelyet mellékelek. 
A második állomás a Turisztikai Bázispont volt, ahol Gyuricza László
tájékoztatott bennünket. Ez az ő ötlete alapján valósult meg, mint
bázispont, mint pihenőhely. Sajnos, a látott körülmények, a szemét és
rendezetlenség eléggé elszomorító dolog. Mivel Laci bácsi szervezte a

Fűzfői Körtúrákat, - amíg egészsége megengedte - sok-sok élménye
jött elő, sokat tudott volna még elmondani, de az idő sürgetett ben-
nünket. A harmadik pihenő Tobrukban, a haranglábnál volt. Ott a
vezetőnk mondta el a hely tudnivalóit. A feszület történetét, az Aradi
Vértanúk emlékművét és a haranglábat. A harangláb mögött van
elhelyezve a tervezett kápolna alapköve, mely nem valósult meg. 
A következő állomás Fűzfőfűrdőn, a Jézus Szíve templom melletti
tér, ahova harangszóra érkeztünk. A hely legjobb ismerője, Laposa
Norbert atya, szólaltatta meg a harangot, mesélt a templom mögött
található templom rom életéről. Ma már csak a konzerválás a feladat,
a további károsodás és a szabadtéri rendezvények tartása végett. Végül
bemutatta a Jézus Szíve templomot is. Az utunkat folytatva a
Jánoshegyi emelkedő felénél pihentünk meg. Meglepetésünkre
Pintérné Eszter érkezett friss almával, frissítővel. Az egész csapat fel-
üdült, újult erővel győztük le a hegy hátralevő részét. A Határ úton
már könnyebb volt, egészen a 710-es útig, a következő meglepetésig.
Dr. Varjú Lajos felajánlott egy általa írt „A gyár szülte város” című
könyvet, melyet a vezetőnk a legmesszebbről érkezett csapatnak aján-
dékozott. Ezt a királyszentistváni csoport vehette át.  A legfiatalabb
részvevő, Strenner Zoé, egy oklevelet és serleget kapott. A csoportból
a legtöbb évet megélt Szabó Lajos szintén hasonló emlékkel térhetett
haza. Ezután a visszaérkezésig pár száz méter maradt. Mindenki kel-
lemesen elfáradt, de sok élménnyel feltöltődve, szép emlékekkel zárta
a jubileumi napot. Nagyon köszönjük ezt a rendezvényt a közremű-
ködőknek, az alapítványnak, Gál Andrea elnök asszonynak, a túra
vezetőjének és Eszternek, valamint Balogh Tibornak, aki végig a túra
útvonalán vigyázott ránk!

SZABÓ LAJOS

Fűzfői 20+20 Jubileumi Körtúra
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Egy nagyszerű komédiát mutattak be a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermében. A Veszprémi Petőfi Színház
ismét színvonalas produkcióval örvendeztette meg a nézőket. 

Murray Schisgal, amerikai író és producer komikus vígjátéka, a
Szerelem Ó! 1965-ben debütált a New York-i Broadwayn. Három
szereplő különös sorsát ismerhették meg a nézők. A történetben
tizenöt év után találkozik két régi iskolatárs. Miltnek (Ottlik Ádám)

jól megy sora, nagymenő, sikeres, nős ember. Harry (Keller János)
viszont egész idő alatt hiába kereste az élete értelmét. Ezért épp a
folyóba készül vetni magát. De hogyan akarhat valaki meghalni anél-
kül, hogy megismerte volna a szerelmet? Milt szerint a szerelemért
érdemes élni. A híd nagyon fontos eleme a történetnek, nemcsak
azért, mert a cselekmény ott játszódik, hanem azért, mert van egy
szimbolikus, összekötő funkciója is. A gazdag, ám fösvény üzletem-
ber ebben a pillanatban ráébred a megoldásra: felajánlja barátjának
saját feleségét (Váradi Eszter Sára). Az ötlet olyannyira abszurd, hogy
Harry mégis inkább felmászik a hídkorlátra. 
Így indul ez a Woody Allen világát idéző szatirikus vígjáték, melyben
miután megjelenik Milt temperamentumos felesége, a két ellentétes
karakterű férfi élete rendkívüli fordulatot vesz. Ellen ugyanis rövid
úton meghódítja Harryt. A történet fókuszában egy szerelmi három-
szög áll, amely igazi érzelmi hullámvasutat ígér a nézőknek, akik nem
csalódtak a két felvonásos színdarabban. A szórakoztatóan viszontag-
ságos események után a történet második részében, komolytalan
tanulságok levonása után elsimulnak a hullámok, és mulatságos véget
ér a történet. 

SZENDI PÉTER

Kéred a feleségem? – klasszikus komédia Balatonfűzfőn



A magyar nyelv értelmező kéziszótára szerint a bélyeg szó, funkci-
óját tekintve három jelentéssel bír. Postai küldemények bérmente-
sítésére való, megbélyegzésre és megjelölésre használható. A papír
alapú pénz, mint bankjegy Európában 17. században tűnt fel.
Többek között ezt is megtudhattuk október 30- án, a Fűzfőfürdői
Közösségi házban. 

Béres Istvánné Erzsike kiállítást megnyitó beszédéből hasznos isme-
retekre tehettünk szert. Megtudtuk, hogy az 1840-es angol postare-
form első bélyege a Viktória királynőt ábrázoló Penny Black volt.
Magyarországon 1850. június 1-én került kiadásra az első bélyeg, az
Osztrák Posta gondozásában, majd 1871. május 1-től, hazánkban is
megindult a bélyeggyártás. Magyarországon a bélyeggyűjtés csaknem
100 évvel később kezdődött. Az 1960-70-es években ez a hobbi a

tetőfokára hágott, akkoriban közel százezer ember hódolt ennek a
gyűjtőszenvedélynek. Pintér István, kisebb-nagyobb megszakítások-
kal 6. osztályos kora óta gyűjtő. Kiállítási anyaga nagyon értékes
mind eszmei, mind pedig anyagi vonatkozásban. Tematikus gyűjte-
ményéből látható, hogy a magyar bankjegyeken, érméken- és emlé-
kérméken történelmi nagyjaink arcképei, műemlékeink, védett
madaraink és virágaink képmásai, valamint sport- és kulturális ese-
mények kerülnek megjelenítésre. A kiállítást szemlélve történelmi
korok utazásain vehetünk részt.
István bácsi 2017-ben kapott felkérést ifj. Szathmáry Árpádtól, a
Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Technikum igazgatójától,
az iskola 125. jubileuma alkalmából tartandó ünnepség részeként egy
kiállítás összeállítására. Már a tablók készítése idején gondolkodott
azon, milyen alkalomra tudná a tárlatot itthon, Balatonfűzfőn is
bemutatni. Az előkészítő munka alkalmával Pista bácsi közelebbről
megismerkedett az érmék sokaságával és a történetekkel, melyekről a
bankjegyek „mesélnek”. A kiállítás célja, hogy bemutassa az érmék és
a bankjegyek miként emlékeznek meg a ma már történelmi esemé-
nyekről, évfordulókról, személyekről, melyhez szakértően kapcsolta
hozzá bélyeg gyűjteményének darabjait, követve a bankjegyeken,
érméken megjelenített eseményeket, motívumokat. A kiállítás nem
csak a szakavatott gyűjtők, hanem a laikus érdeklődők számára is
érdekes és értékes ismeretanyagot tartalmaz. Nem lehet egyszerűen
elsétálni a tablók előtt. Meg kell nézni, közelről kell megvizsgálni
azokat, hogy észrevegyük a részleteket és az összefüggéseket. István
bácsi és Eszter néni egy vetélkedővel színesítette a kiállítás megnyitót,
ami játékosan vezette rá a látogatókat, hogyan is kell egy ilyen össze-
tett tárlatot okosan és értően szemlélni.
Köszönöm szépen az élményt és az értéket, a kiállításhoz ezúton is
szívből gratulálok!

KOVÁCS - ÁRVAI ÁGNES

Történelmi utazás a bélyegek és a pénz világában

Az idei évben a hagyományos Madarak és fák napja rendezvény az
ismert okok miatt elmaradt. Az eseményt pótolván a Balatonfűzfői
Hírlapban egy kvízjátékot hirdettünk – emlékeztetőül. A megfejtése-
ket e-mailben kértük beküldeni. A játékos kedvű gyerekek, családok –

visszajelzéseikre hivatkozva – nagyon örültek a szellemi versenynek. 
Jó pár tökéletes válasz érkezett a 20 madarat és 20 fát tartalmazó kér-
désre. Mind a nyolc résztvevő oklevelet kapott (előzetesen e-mail-
ben) egy kísérőlevéllel és egy 25 szálas kvíz játékú virágcsokorral. A
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett díj-
kiosztóra az őszi Könyvtári Napok keretében került sor. A díjakat is
az intézmény biztosította. A Pintér házaspár pedig – híven örökös
játékpártiságukhoz – az összes résztvevő között egy értékes madáris-
mertető könyvet sorsolt ki és így az esemény sem maradt játék nélkül.
A „Balaton” vetélkedőt és a csokoládét a Parrag család nyerte és sze-
rencsés kezével Parrag Rómeó húzta ki saját magának a felajánlott
szép könyvet. A Parrag családon kívül a Molnár-Tusnádi család, a
Tóth-Tarnawa testvérek (Budapestről), Palásthy Katalin Klára,
Huzsvár Gerda vettek részt és nyertek a játékban – sok ismerettel,
kellemes időtöltéssel gazdagodva. Köszönjük a részvételt!

PINTÉR ISTVÁN ÉS ESZTER

Ősszel is van Madarak és fák napja
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Az aradi vértanúkra emlékeztek

Méltó módom emlékeztek meg az aradi vértanúkra a tobruki
haranglábnál. A Himnusz eléneklése után ökumenikus istentisz-
teletet tartott Laposa Norbert plébános és Kovács Attila nyugal-
mazott református lelkész. Az ünnepi beszédet Dr. Csutorás
Gábor tiszteletbeli alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Veszprém Megyei Egyesületétől tartotta.

- Évek sora óta egyre növekvő létszámmal veszünk részt ezen a fájó ren-
dezvényen. Sokszor elhangzott már, hogy a szabadságharc 13 magyar
vértanú tábornokai hősök voltak. Ismerjük tetteiket, a csatákban, had-
járatokban tanúsított helytállásukat, tudjuk, hogy mindvégig megtar-
tották a hazáért tett esküjüket. Csak az ellenség rettentő túlereje kény-
szeríthette őket, hogy letegyék a fegyvert, és a felesleges véráldozatokat
elkerüljék. Mi, utódok hálásak vagyunk nekik ezért. Igen, hősök voltak,
neveik, tetteik a magyar történelem dicső korszakára emlékeztetnek
bennünket és emlékeztetni fog ják az utánunk következő nemzedéket –
emelte ki beszédében Dr. Csutorás Gábor, majd folytatta, hogy arról

kevésszer esett szó, hogy nem csak hősök, hanem áldozatok is voltak
ők. Visszatekintett arra, hogy Klapka György katonáinak a fegyver-
letételkor felkínálták, hogy álljanak át, senki nem fogadta el az aján-
latot. Inkább választották a kisemmizést, bujdosást, börtönt, halált,
semmint megszegjék esküjüket. Ezt tette Aulich Lajos is, akit a had-
bírók hiába faggattak, minden kérdésükre a következő választ adta:
„Királyom parancsából esküdtem hűséget a magyar alkotmányra, s
eskümet halálomig meg kell tartani.” A szabadságharc kezdetén fel-
emelő volt az országgyűlésben felhangzó harcias szónoklatokat hall-
gatni. A haza megvédésére buzdítani az ország lakosságát. Majd
beszédében folytatta, hogy évtizedekig árulónak nevezték Görgey
Artúrt, neki tulajdonították a szabadságharc elvesztését, vele együtt
megbélyegezték a katonákat is. Pedig ők áldozatok voltak. Egy elhi-
bázott politika áldozatai. Ma már ki merjük mondani, hogy Görgey
és Kossuth vitájában a hadvezérnek volt igaza. Batthyány Lajos
miniszterelnök, aki teljes munkássága alatt végig lojális volt az ural-
kodóhoz, mikor látta, hogy békés úton nem tudják elérni céljaikat,
lemondott és átadta helyét Kossuth Lajosnak. Érdekes, hogy esze ágá-
ban sem volt itt hagyni az országot, birtokán kivárta, míg a hadbíró-
ság be nem idézi, elfogja és kimondja halálos ítéletét. Hős volt, és
áldozat. Az osztrák hadbíróságok nem fukarkodtak az ítéletekkel. A
büntetések javarészt halál, vagy 25 év börtön voltak. A magyar sza-
badságharc katonáit vagy elfogták, elítélték és Arad, Kufstein,
Olmütz, Josefstadt és más várbörtönökben vasra verve várták a szaba-
dulást, vagy a titkosrendőrség előli bujdosásra kényszerültek. 
A beszéd után ünnepi műsort adott Battyányi-Nagy Annamária,
Csordás Éva, Rábai Zsanett, a Váci Mihály Irodalmi Színpadtól, majd
az önkormányzat és a civil szervezetek vezetői elhelyezték a megem-
lékezés koszorúit. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

SZENDI PÉTER
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A járványügyi helyzet, illetve a kormány rendelkezéseit figyelem-
be véve, visszafogottabb volt a megemlékezés október 23-án az
Országzászlónál. A Himnusz eléneklése után beszédet mondott
Szanyi Szilvia polgármester

Ahogy Hamvas Béla írta: „nincs is más ünnep, csak a közösségé”. Az
ünnep egy közösségi létezés, mikor az egyéni érdekek fölé a másikat, a
többi embert helyezzük. Amikor egyéni céljaink a közösség javában
oldódnak föl. Nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünneppé, mert
lényegük mélyén nem az én, hanem a közösség állt, az emberek tekinte-
tüket nem az egyéni érdek, hanem az igazság felé fordították. Most,
1956 nemzeti ünnepén is az élet egy kiemelt pillanatában élünk, igen,
mert nemzeti önérzetünk szempontjából is fontos, hogy tisztán lássunk,
számot vessünk múltunkkal, és továbbadjuk utódainknak. Ahogy azt
Babits Mihály írja „a múlt nem halt meg, hanem hat ránk, él testünk-
ben, lelkünkben, egész valónk az egész múlt eredője. Minden jelen pilla-
nat magában fogalja az egész múltat és valamit ad hozzá.” – kezdte
gondolatait Szanyi Szilvia polgármester, majd folytatta, hogy a sok-
színű, sodróerejű, tiszta célú és önbecsülésünket helyreállító forrada-
lom volt az 1956-os, amelyet a szabad világ szemlesütve ismert el.

Az ünnep egy közösségi létezés, mikor az egyéni érdekek fölé 
a másikat, a többi embert helyezzük
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1956 fájó emlék a szívünkben. Ugyanakkor, mint a történelmét
tisztelő magyar, fel kell idéznünk az akkor történteket, hogy az
emlékezéssel tudjunk méltó emléket állítani hőseinknek.
Azoknak a forradalmárainknak, akiknek a szívében nem volt féle-
lem, csak hit és remény. Remény, hogy a megszállók visszavonul-
nak, és a demokrácia győzedelmeskedik majd – kezdte megemlé-
kező beszédében Szanyi Szilvia polgármester.

1956. november 4-én hajnalban megindult a szovjet hadsereg magyar-
országi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista
blokkból kilépni szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdönté-
se és a demokratikus rendszer felszámolása volt. 
Balatonfűzfőre pár nap késéssel érkezett meg a fővárosból a forrada-
lom. A legnagyobb üzemben, a Nitrokémia központi műhelyében
október 26-án munkásgyűlést tartottak, ahol ismertették a Nagy
Imréék által kiadott 12 pontot. Követelték a kommunista vezetők
eltávolítását, valamint leverték az épület tetejéről a vörös csillagot.

Ezután a gyűlés résztvevői átvonultak a szovjet emlékműhöz, és erről
is leverték a vörös csillagot, valamint az emléktáblát. A munkát ezt
követően nem vették fel. A Nitrokémia igazgatója elhagyta
Fűzfőgyártelepet. A vállalat főmérnöke: dr. Kompolthy Tivadar igye-
kezett kézben tartani mind a gyár, mind a gyártelepi lakosság ügyeit.
Köztiszteletben álló emberként az ő szava meghatározó volt. A gyár
dolgozói között megszervezte, hogy minden üzemben legyen néhány
szakember, akik alkalmasak a műszaki rendellenesség elhárítására.
Arra törekedett, hogy az üzemek olyan állapotban maradjanak, hogy
bármely pillanatban folytatni tudják a termelést – folytatta tovább
Szanyi Szilvia polgármester. A gyűlés résztvevői a munkástanács elnö-
kévé Kompolthy Tivadart, titkárává Sipos Zoltánt, tagjainak Halmai
Jenőt, dr. Haraszti Józsefet, Nagy Zoltánt, Herczeg Ferencet, Ambrus
Ferencet és Simon Istvánt választották. Egészen eddig sem a gyárban,
sem a településen semmilyen erőszakos cselekményre nem került
sor, Páhi László és Gál József visszaemlékezéséből az is kiderül, hogy
békés úton vette át a nemzetőrség a Nitrokémia ÁVH-s őrségétől a
gyár felügyeletét. Időközben a településen is megalakult a forradalmi
tanács, de itt sem történt semmi atrocitás. November 4-én, hajnalban
a szentkirályszabadjai repülőtérre igen nagy szovjet erők érkeztek.
Mikor a szovjet csapatok a gyár előtt feltűntek, a nemzetőrség vezetői
belátták, hogy semmi értelme az ellenállásnak. Mire azonban kapcso-
latba kerültek volna a szovjetekkel – pontosan máig sem tisztázott
módon – a bevonuló katonák lelőttek három fiatalembert, Balogh
Ferencet, Kertai Mihályt és Schiszler Józsefet, Balassy Sándor pedig
súlyosan megsebesült. Ő a veszprémi kórházba került, de mikor repü-
lőről gépfegyverrel lőttek az épületre, megrémült, kitépte magából a
kezeléséhez szükséges kellékeket, kirohant a folyosóra és ott halt
meg. A három fiatalt ideiglenesen az Országzászló mögötti parkban
temették el. A szertartáson nagy tömeg jelent meg, így vált az esemény
az áldozatok melletti néma, de indulatos tüntetéssé. Egy fiatal fiú,
valószínűleg az áldozatok egyik barátja, idegrohamot kapott, kitört
belőle a sírás, miközben azt kiabálta: „gyilkosok, gyilkosok!”. A gyár-
ban a szovjet csapatok és a nemzetőrség között egy akkoriban fiatal
vegyészmérnök, Gyuricza László tolmácsolt – néha fejéhez tartott
revolver mellett. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy több áldozat
már nem lett. Az Országzászlónál eltemetetteket később kihantolták,
és szüleik akarata szerinti helyeken temették el őket újra. A gyártelepi
ideiglenes sírhelyük fölé 1990-ben kopjafát állítottak, ahol minden év
november 4-én, a Fűzfőgyártelepért Egyesület szervezésében gyertyás
emlékesten idézik fel a négy fiatal áldozat emlékét.
A megemlékező beszéd után a megjelentek gyertyát és mécseseket
gyújtottak a balatonfűzfői áldozatok emlékére.

SZENDI PÉTER

Megemlékezés és gyertyagyújtás
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Szerinte 1956 szelleme mérce, ma is kötelez. Ma is rá kell ébrednünk,
hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől füg-
getlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet
vagyunk. Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a
szabadságunkat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, csak
egy nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak. Csak úgy maradha-
tunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért

a magyar harcosok az életüket adták 1956-ban, és soha, sehol - még
közvetve sem - igazoljuk a gyilkosokat.
Az ünnepi beszéd után az önkormányzat, intézmények és a civil szer-
vezetek vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit. Az ünnepség
a Szózat eléneklésével zárult. 

SZENDI PÉTER



Hercegnők és vitézek címmel jelent meg Szabóné Jámbor Eszter író
legújabb mesekönyve nem csak gyerekeknek. Az írásról, meseköny-
veiről, tervben lévő alkotásokról kérdezte Őt Szendi Péter. Eszter
jogász, aki bloggerből vált írónővé és szenvedélye az utazás. Az írás
mindig jelen volt az életében, gyermekkorától naplót vezet. Az írás
akkor került előtérbe az életébe, amikor egy ideig családjával,
Amerikában élt. Hétköznapi életüket blog formájában írta meg, így
adott hírt mindennapjaikról az otthonmaradt családtagoknak. A
mesekönyv írásának ötlete legutóbbi amerikai útjuk során pattant ki
a fejéből, amikor gyermekeikkel a Grand Canyonban túráztak. A
természet csodáját élvezve Eszternek eszébe jutott, hogy
Magyarországon is számtalan gyönyörű hely van, ami felfedezésre

vár. Elgondolkodva azon, hogyan lehetne a gyerekekkel megszeret-
tetni a kirándulást, jutott az eszébe, hogy ajánlásait mesébe foglalja.
Így született meg első, második könyve és hamarosan majd várhatjuk
a harmadikat is.
A három gyermeket nevelő édesanya első szerzeménye „Az öt torna-
csuka útinaplója nem csak gyermekeknek” címmel jelent meg 2018-
ban. Az öt tornacsuka természetesen az írónő családját jelképezi,
akik a Balaton-felvidéket barangolják be. Hegyestűre, Salföldre, a
tihanyi Levendulaházba, az ingókövekhez, a tapolcai tavasbarlangba
és a bakonybéli Csillagdába utazunk a sorokkal és ha kedvet kapunk,
márpedig ez a cél, vegyük a tornacsukánkat és járjunk utána magunk
a leírtaknak!
2020. október 5-én a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ könyvtárá-
ban került sor az írónő legújabb könyvének, a Hercegnők és vitézek
bemutatójára. A gyönyörű grafikákkal illusztrált új mesekönyv, tavaly
jelent meg, melyben hazánk csodálatos várait és kastélyait ismerhetjük
meg. A várak közül a Nagyvázsonyit, a Visegrádit és az Egrit, míg a
kastélyok közül a Gödöllőit és a Gyulait ismerhetjük meg.
A könyvek célja az, hogy a családokat kimozdítsa a négy fal közül és
olyan családbarát kirándulási alternatívákat kínáljon, amelyek az év
minden szakában jó és minőségi programként szolgálnak. A haszon,
melyet a családok nyernek nem kevesebb, mint az együtt eltöltött
minőségi idő, érdekes ismeretek, tudás, nyitott gondolkodás, új
szemléletmód és feltöltődés. 

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Csodák nyomában

A közelmúltban hozzám eljuttatott két fényképfelvétel nem túl
beszédes. A hátoldalukra írt szöveg szerint az 1950-es évek elején
készülhettek és az úgynevezett „külső lakótelep” melletti TÜZÉP
telep egy-egy részletét ábrázolják. Ez valóban a klasszikus TÜZÉP
telep volt, fát és meglehetősén rossz minőségű szenet, tehát háztartá-
si tüzelőt árusítottak. A szénben akkoriban gyakran volt hiány: szü-
leim azonban a gyakran inkább csak szénport tartalmazó szállít-
mánynak is örültek. A lakótelepet behálózó gőzvezeték kiépítésére,

emlékeim szerint az 50-es évek második felétől került sor. Ettől kezd-
ve fokozatosan szűntek meg az egyedi fűtőberendezések, helyüket
átvették a gőzfűtéses radiátorok, ormótlan elzáró szelepeikkel. A gőz-
fűtés intenzitására jellemző volt, hogy éjszaka nyitott ablakok mellett
kellet aludnunk, a bútorok az állandó, száraz melegtől szétszáradtak.
Az előző bekezdésben „külső lakótelepet” említettem. Az 1930-as
évek végére a Nitrokémia dolgozói létszáma annyira felduzzadt, -
3200 fő - hogy új, a munkások és egyéb alkalmazottak elhelyezésére
lakásokat kellett építeni. Ekkor épültek a „litéri lakótelep munkásla-
kásai, melyek az 1941-42-es években készültek el.” (Dr. Jenei Károly:
A Nitrokémia Ipartelepek története 1921-1948, 74.oldal). Az ekkor-
ra már a gyártól különválasztott és körbekerített lakótelepen kívül, a
72-es út Papkeszi úti elágazója mellett megépült a „külső lakótelep”,
mintegy 40 lakással. Itt létesült Fűzfő első gyógyszertára is, szolgála-
ti lakással. Első gyógyszerészünket Kertész Lászlónak hívták, felesége
a gyártelepi iskolában magyar nyelv és irodalmat, valamint éneket
tanított. A köztiszteletben álló házaspár, két leánygyermekével, az
1956-os forradalmat leverő, november 4-i harcokat követően költö-
zött be a belső lakótelepre, mivel az ottani harcok során lakásukat is
lövések érték. A lányok által ma is őrzött, egy-egy golyó ütötte fest-
mény és bútor tanúsítja, ezeknek a számukra különösen szörnyű
óráknak az emlékét! Ugyancsak ekkor telepítették át a gyógyszertá-

Múltidéző
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Fotó: Árvai László



Idén ünnepli 3. születésnapját a feminista társadalomkritikai
szemléletű Mi, Nők Filmklub. Általános téveszme, hogy a femi-
nizmus „csak” a nők társadalomban betöltött szerepével foglal-
kozik. A feminizmusnak nagyon sok irányvonala van, a társada-
lomban alárendelt csoportok kérdéseit tárgyalja, faji, nemi és val-
lási hovatartozástól függetlenül.

Október 21-én a Vadon című 2014-es amerikai életrajzi drámát néz-
tük meg. A film valós eseményt dolgoz fel. A cselekmény középpont-
jában Cheryl (Reese Witherspoon) áll, akinek az élete fiatal kora elle-
nére válságba kerül, amikor édesanyja elhuny. Elveszítve a kontrollt,
kicsúszik a lába alól a talaj és egyik rossz lépést követi a következő,
mígnem egy napon azon kapja magát, hogy csupán árnyéka önmagá-
nak, viselkedésével és az életet tagadó magatartásával elmart maga
mellől mindenkit. Tudja jól, ahhoz, hogy újra talpra álljon, fel kell
dolgoznia élete tragédiáit. Rendhagyó, ám annál hatékonyabb mód-

szer választ erre, végig gyalogol az Egyesült Államok nyugati partvo-
nalán. A túra során átkel  a Mojave sivatagon, megmássza a Sierra
Nevadát, végig gyalogol Kalifornián és Oregonon, dacolva a szélsősé-
ges időjárási körülményekkel és az útját kísérő veszélyekkel. Óriási
hátizsákja tele van hasznos és haszontalan dolgokkal, melyek metafo-
rikusan mutatnak rá a feldolgozásra váró, lelkében megbújó démo-
nokra. A több, mint 1500 kilométer alatt visszatalál önmagára és lelki
békéjét meglelve tud új életet kezdeni.
A film sok tanulságot hordoz magában, Mindenki válassza ki a magá-
nak tetszőt. Én egyet szeretnék kiemelni, ami arra mutat rá, hogy
ahhoz, hogy túléljük az élet váratlan eseményeit, tisztában kell len-
nünk azzal, hogy a megoldás, a továbblépés lehetősége és maga az élet
bennünk rejlik. Mi magunk vagyunk a kulcs az élethez.

KOVÁCS-ÁRVAI ÁGNES

Vadon

rat is, a jelenlegi szakorvosi rendelő épületébe, oda, ahol mostani
gyógyszertárunk is működik!
Eleinte belső és külső lakótelepről beszéltek, ez utóbbi aztán megkap-

ta később a „Tripolisz” (Tripoli) elnevezést. Mivel a munkásvonat itt
haladt el, létesítettek egy vasúti megálló helyet is „Tripolisz vasúti
megálló”, szabványos táblával jelölve. Ekkor tehát, egészen szokatlan
módon, Fűzfőn hivatalosan két afrikai település neve is megjelent:
Tobruk és Tripolisz! Különböző mende-mondák keringenek arról,
hogy ki is volt a névadó és milyen apropóból tette javaslatát. Nekem
azonban meggyőződésem, hogy a névadásoknak politikai okai vol-
tak. Ekkoriban győztek a tengelyhatalmak az angol-ausztrál szövetsé-
ges csapatok ellen Észak-Afrikában, Tripolisz és Tobruk stratégiailag
fontos településeinél. Természetesen részemről ez csupán feltételezés,
mindenesetre az a törekvésem, hogy mindezt dokumentumokkal alá-
támaszthassam!
E két, látszólag semmitmondó kép okán kissé elkalandoztam, ám
bízom benne, hogy lesznek, olyanok, akik e példán felbuzdulva,
tovább bővítik ismereteinket a közelmúltból, gazdagítva immár 20
éves városunk történelmét!

DR. VARJÚ LAJOS
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A Balaton Dalkör húsz évvel ezelőtt alakult Szalkai László és
Hegedűs Józsefné szervezésével, az akkori művészeti vezető
Bollók Attila volt. A mintegy 15 főből álló csoport hamar megis-
mertette magát a helyi, megyei, de a Felvidék több településével is
– kezdi a visszaemlékezést Farkas Sándor a dalkör vezetője. 

Jelenleg 18 fő a létszám. Arany és ezüst minősítést is kaptak az elmúlt
évek során, amihez még megkapták a Balatonfűzfő kultúrájáért
kitüntetést is, amit külön megkapott Bendicsek Réka művészeti
vezető, valamint Farkas Sándor dalkörvezető is. A dalkör civil szerve-
ződésként a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár támoga-
tásával működik. Nagyon jó kapcsolatot teremtettek a testvértelepü-
lésükön működő, Nagycétényi Kadarka Férfi Éneklő Csoporttal és
azt hűségesen ápolják. – 2001 óta vagyok a dalkör vezetője. Büszke
vagyok arra, hogy a Vass Lajos Népzenei Szövetségtől arany és ezüst
minősítést is kaptunk. A szövetség 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy

Húsz éve népszerűsíti a népdalokat a Balaton Dalkör
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összefog ja, segítse a Kárpát-medencében élő és működő népdalköröket,
népzenei csoportokat, énekkarokat, nyugdíjas éneklő csoportokat, a nép-
zenét, néphagyományainkat éltető közösségeket, embereket. Segítse a cso-
portok közötti kapcsolat kiépítését, megtartását, a tapasztalatok átadá-
sát. Felhívja a figyelmet arra, hogy a népzene – a nemzeti kultúra szer-
ves részeként – mindig fontos szerepet töltött be, s elősegítette az államal-
kotó nemzetiség beilleszkedését, saját kultúrájának feladása nélkül.
Fűzfőn az elmúlt évek során többször fellépetek nagy sikerrel, leg-
utóbb a 20 éve város Balatonfűzfő rendezvényen a művelődési köz-
pont színháztermében. A környező városokban és településeken is
énekeltek, de Sándor elmondta, hogy Balatonvilágostól Keszthelyig
is népszerűsítették a magyar népdalokat és vele együtt Balatonfűzfőt.
Nagyon jó kapcsolatot ápolnak több népdalkörrel is. Az elmúlt
három évben nagy sikerrel tartották meg a Katonadalos Találkozókat
is a művelődési központ színháztermében, mely idén a koronavírus

miatt elmaradt, de Sándor bizakodó a jövőt illetően, reméli, hogy
jövőre ismét sorra kerül ez a népszerű esemény. Felvidéken is felléptek
többször, különösképpen Nagycéténybe szeretnek menni, mely
Balatonfűzfő testvértelepülése. - Minden héten gyakorlunk a közösségi
házban, ezt azért is tartom fontosnak, mert ennek közösségformáló ereje
is van. A népdalkör sajnos öregszik, hiányolom a fiatalok aktivitását,
akiket szívesen látnánk sorainkban. A próbák és az előadások során
éneklünk leírt autentikus népdalokat, de saját magunk is állítunk össze
népdalcsokrokat és katonadalokat. Itt szeretném megköszönni
Bendicsek Réka művészeti vezetőnk támogatását, segítését, aki citerával
kísér bennünket – fejezi be Farkas Sándor, aki egy igazi lokálpatrióta,
holott csak húsz éve él Balatonfűzfőn, a fővárosból költözött le. Tagja
több helyi civil szervezetnek és nagyon szeret tenni a városért.
Optimizmusa, kiváló humora, segítőkészsége párját ritkítja. 

SZENDI PÉTER

A Fűzfői AK felnőtt férfi labdarúgó-csapata a
VEHIR.hu Megyei I. osztály férfi felnőtt baj-
nokság 11. fordulóját követően egy vereséggel
és egy döntetlennel áll az ötödik helyen, úgy,
hogy még csak 9 mérkőzést játszott ebben a
szezonban. Keil Norbertet az egyesület elnö-
két kérdeztük.

A mai mérkőzést februárra kellett halasztani,
mert a Sümeg VSE játékosai közül több játékos is
koronavírus fertőzéssel küzd. A listavezető
Tapolca tegnap kikapott, így, ha azt a két mecs-
cset, amennyivel ők többet játszottak mi is lejátsszuk, esélyünk van
ennél jobb helyezésről várni a tavaszi folytatást. Most sok olyan csa-
pat jön, aki elvileg nálunk gyengébb, és majd az utolsó előtti őszi mér-
kőzésen az Úrkút lesz az a csapat, aki hasonló szintet képvisel, mint
mi, bár tudjuk, hogy a fociban a kötelező győzelmek a legnehezeb-
bek. Még idén játszunk a szinte „mumusnak” tartott Magyarpolány-
nyal, aki - bár mindig több helyezéssel mögöttünk áll – általában
meglepetést okoz nekünk. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a munkát
tudják folytatni a fiúk, akkor a dobogó az biztos, és nem csak a téli,
hanem akár még a bajnoki cím is elérhető közelségbe kerülhet. Én azt
kérem tőlük, és azt remélem, hogy az első helyre lehessen menetelni
a tavaszi szezonba, és akkor inkább azzal kapcsolatban főjön a fejünk,
hogy miként tudja a város az NB III-as szereplést finanszírozni.
Sportolóként magam ezt mind a városnak, mind pedig a csapatnak
nagy kihívásnak tartom. A fűzfői csapatban most nagyon sok fiatal
játékos játszik, nekik ez óriási lehetőség lenne, és nagy motivációt
jelentene az U19-es csapatunk játékosainak is a felnőtt csapatba tör-
ténő feljutásra. 
U19-es csapatunk jelenleg veretlenül áll a tabella közepén, úgy, hogy
nekik is maradtak el mérkőzéseik. Ebben a csapatban helyből és a
környékbeli településről vannak játékosaink. A legnagyobb probléma
az, hogy ezekben a fiatalokban már nincs meg az a tűz, hogy fel sze-
retnének kerülni a felnőtt csapatba, az edzéslátogatottság is kicsit
problémásabb, mint a felnőtt csapatnál. 
A női csapatunk az ötcsapatos megyei bajnokságban szerepel.
Jelenleg 7 ponttal a második helyen állnak. Ők is heti két edzéssel

készülnek a hétvégi meccsekre, de ez tényleg hob-
biszinten működik, nagyon hálásak vagyunk a lel-
kesedésükért, de elég kevés a fiatal játékos a csapat-
ban. Az idei évben bevezetett új szabály miatt –
ha bármelyik utánpótlás csapat, vagy a női csapat
nem tud kiállni egy mérkőzésen, akkor a felnőtt
férfi csapatot büntetik pontlevonással – rajtuk is
nagy felelősség van. Fontosnak tartom még
elmondani, hogy Fűzfőn lehet látni az infrastruk-
túra fejlődését, tehát minden adott az utánpótlás-
neveléshez. Ami most nagyobb problémát fog
okozni, hogy az általános iskolát felújítás miatt

bezárják, és így a tornaterem használata sem lesz lehetséges. A vírus-
helyzet is közrejátszik abban, hogy kizárólag az Öveges iskolában
tudtunk a 7-9 éveseknek a téli edzésekhez termet szerezni, a nagyob-
bak pedig a műfüves pályán tudnak majd edzeni, ameddig az időjárás
engedi. Nagyon nehéz termet szerezni, mert az állami fenntartású
iskolák nem adhatják bérbe a tornatermeiket. Úgy gondolom, hogy
Fűzfőnek most van kiugrási lehetősége ebben, mert ha állami támo-
gatással elindulhat a sportcsarnok építése, akkor Fűzfőn a két jelenle-
gi labdás sportnak ez hatalmas előnyt fog jelenteni, de – az egyesület
tervei szerint – más sportok megtelepedését is lehetővé fogja tenni. 
Balatonfűzfő Balatonalmádival együttműködésben vesz részt a
Bozsik programban, ez a program a 7-9-11-13 éves korosztályokat
célozza meg. Balatonalmádi lenne a program központja, de most az
építkezés miatt (új labdarúgó pályát építenek Budataván) a fűzfői sta-
dionban vannak a programok. Ezek a programok kéthetente hétfőn
kerülnek megrendezésre. A felkészítő tanárokkal nagyon jó munkát
végeznek a gyerekek, de azért az látszik, hogy más a hozott anyag,
mint régen volt. Úgy látjuk, hogy hangsúlyt kell fektetni más képzé-
sekre is, mert vannak alapvető gondok. A probléma az iskolán kívüli
mozgáshiányból és a teljesen átalakult étkezésből adódhat. Ezek a
problémák már a gyerekek csontozatán is meglátszanak. Szakem-
berek mondják, hogy manapság heti két-három edzéssel fél év mun-
kára van szükség ahhoz, hogy egy gyerek olyan szintet érjen el, mint
ahogy 30-40 évvel ezelőtt az bekerült egy egyesületbe. 

MOLNÁR ESZTER

Novemberi helyzet a labdarúgók háza táján
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Varga László hat évvel ezelőtt kezdett el futni, mert súlyfelesleggel
küszködött, ami már az egészségére is ártalmas volt. Folyamatosan
képezte magát, elkezdett kerékpározni és lejárt az uszodába úszni.
Az elmúlt években egyre szebb sikereket ért el triatlonban.

Tavaly összeállt egy jó futócsapat Laci vezetésével. A közelmúltban
hatalmas távokat futottak és szép eredményeket értek el. A csapat
tagjai: Varga László, Mózes Attila, Földesi János, Faller Ákos és
Wölfinger Imre. Október 4-én 221 kilométert futottak le, ezzel telje-
sítve az Ultrabalatont. 16 óra 18 perc és 21 másodperc. Ennyi időre
volt szüksége a Balaton megkerüléséhez az 5 fős férfi csapatnak.
Kategóriájukban az ezüstérmet szerezték meg, ahol 76 csapat indult.
Összetettben 1041 csapat képviseltette magát a futóversenyen, mely-
be már a 13 fős csapatokat is beleszámították, így végül a 16. helyen
értek célba. - Gyakorlatilag egész éjjel, szó szerint, ömlő esőben vágtá-
zott át a csapat az előttünk indult több száz alakulaton. Annyira töret-
len volt a lendületünk és a kitűzött cél, hogy semmi nem tudott bennün-
ket megállítani. Az utolsó 15 kilométernél kezdett tisztulni a kép, hogy
itt bizony meglehet a második hely is. Mindenki összeszorította a fogát,
és rommá ázott cipőben, ruhában próbálta tartani a viharos szembe
szélben a tempót – emlékszik vissza az embert próbáló versenyre Laci,

aki szerint nagyon fontos, hogy sportoljunk. Mindenkit arra biztat,
hogy az egészsége érdekében valamit tegyen.
A csapat azonban nem állt le! Október 17-én az UB Trail telepfutó
versenyre neveztek be. A közel 110 kilométeres táv teljesítésével, az 5-
10 fős csapatok mezőnyében ismét sikerült második helyezést elérni-
ük. Hab a tortán, hogy ez az eredmény abszolútban is elegendőnek
bizonyult a második helyre, a 151 induló csapat közül. 

SZENDI PÉTER

Körbefutották a Balatont

Kedves Olvasó!

A következő ételt „másolás” útján készítettem
el itthon. Fura hobbinak tűnhet, de ha egy
étteremben finomat eszem, próbálom otthon is
elkészíteni emlékezetből. Ez történt az Óvári
szelettel is. Nem is ismertem, míg nem pár hete
idő hiányában ezt rendeltem magamnak
ebédre, majd úgy döntöttem a családot is meg-
örvendeztetem vele. Egyszerű és kiadós. 

Óvári szelet:
Az enyhén kiklopfolt csirkemellfilét sóztam,

borsoztam, szórtam rá pirospaprikát. Kevés
olajban átsütöttem, majd félreraktam. A sült
húsos olajban lilahagymát, apróra vágott
sonkát, és erdei gombamixet pároltam kevés
sóval és sok petrezselyemmel. Egy kivajazott
sütőedény aljára lefektettem a hússzeleteket,
majd ráhalmoztam a sonkás-gombás egyve-
leget és ráreszeltem az óvári sajtot. Sütőben
még kis ideig sütöttem, hogy összeérjenek az
ízek, a sajt ráolvadjon. Rizzsel vagy hasáb
burgonyával is tálalhatjuk.

Szeretnék egy gyors édes muffin receptet is

Fűzfő ízei fazékban, sütőben üstben

Az élet oly rövid, akár egy szempillantás, legyen ez az iránymutatás.
Napjaid tölts a jóval és a széppel,
Ne gondolj a lelki gyötrelmekkel!

Tudásod felbecsülhetetlen, kedvességed végtelen.
Ajándék vagy mely örök,

Tanulni Tőled a legnagyobb öröm.
Hálásak vagyunk mindenért, amit Tőled kapunk,
Köszöntünk most Téged ezen a különleges napon!

Legyen ma minden a legszebb és a legjobb,
Úgy igazán ünnepeld meg a Születésnapod!

(Kovács-Árvai Ágnes)

A Balatonfűzfői Hírlap munkatársai 
80. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik Béres Istvánné Erzsikét!
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Mondtad nevetve, amikor egy probléma megoldásában kértem taná-
csodat. Már az iskolában is ezt mondták társaid, ha egy ügyben dön-
teniük kellett. Természete-sen nekem is segítettél! Csak öt évvel
ezelőtt ismertelek meg, pedig már akkor régóta gyógyítottad a rászo-
ruló be-tegeket Balatonfűzfőn és a környező településeken. Tet-ted
ezt úgy, hogy közben beteg családtagjaidat is gondozni, ápolni kel-
lett. Példa-mutató minőségi életet biztosítottál számukra. Arcod
ragyogott az örömtől, amikor Karlóról, - szeretett kisunokádról -
meséltél.
Hét éve már, hogy minden kedden emberek gyűltek köréd és Te meg-

tanítottad nekünk a meridián tornát, folyamatosan oktattál bennün-
ket az egészséges életmódra. Minden évben csoportosan elmentünk
az Országos Meridián Találkozóra. Ezek mindig vidám, jókedvű
napok voltak. Folyamatosan tanultál, képezted magad. Csak a vélet-
len beszélgetés során értesültünk a pszichológusi, jogi, természetgyó-
gyászi végzettségeidről. De a keddi, majd a szerdai napok Neked is
fontosak voltak, nemcsak Nekünk. „Kicsit késni fogok, mert most
vizsgáztattam a főiskolán, Ti csak kezdjétek el a tornát!” És természe-
tesen mindig jöttél. Te tanítottad meg nekünk a senor-örömtánc
lépéseit. Jókedvűen, vidáman táncoltunk, szerettünk együtt lenni.
Örömmel tettünk eleget a fellépésekre történő felkéréseknek. Min-
dig képviseltük Balatonfűzfőt az Országos Seniortánc Találkozókón
is. Pedig ekkor már súlyos beteg voltál, de rendületlenül dolgoztál és
tanítottál Bennünket. Ma is emlegetjük, hogy a fájdalmas köhögési és
fulladási rohamok szüneteiben mosolyogva nézted jókedvű táncunk.
S tetted mindezt emberbaráti szeretetből! Soha nem kaptál dicsére-
tet, jutalmat ezért. Noha többször felajánlottuk, hogy fizetjük a költ-
ségeidet, de soha nem fogadtál el Tőlünk egyetlen fillért sem. Te nem
is vártál jutalmat elismerést, csak annyit, hogy szeressünk Téged.
Mindannyian vártuk már a foglalkozásokat, úgy gondoltuk, hogy
Te meg fogsz gyógyulni!
Nos Icukám, ehhez kevés volt a mi akaratunk, Te másként oldottad
meg. Elmentél! Szülőfaludban Sárbogárdon kísértünk el az utolsó
utadon, és az otthonmaradtak gyertya gyújtásával búcsúztak Tőled.
A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed
lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt!

PETŐ BÉLÁNÉ

„Icuka majd megoldja”

megismertetni. Nálunk még az is megette, aki
nem szereti a sütőtök ízét. Vigyázat! Hamar
elfogy!

Sütőtökös muffin:
05 kg sütőtök vagy egy kisebb, sütve-pürésítve
150 g liszt

1 kávéskanál gyömbérpor
1 teáskanál fahéj
2 evőkanál barna cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 tojás
1 kávéskanál só
3 dkg olvasztott vaj

A hozzávalókat keverőtálba összedolgozzuk,
majd a muffin formákba töltjük és kb. fél
óráig sütjük.

Jó étvágyat kívánok!

LŐRINCZ-HORVÁTH VERONIKA

Kálmán Sándor 
emlékére

Sanyi 2012 óta énekelt a dalkörben. Jó hangú, jó hangulatú, humoros 
és kedves dalos társunk volt. Csendes, de meghatározó személyiség volt, 

csak ritkán és nagyon fontos, más elfoglaltság miatt hiányzott a próbákról, 
illetve fellépésekről. Korához képest friss szellemi képességgel bírt, 

amit bizonyít a gyors szövegtanulása és a kártyázásban megismert tehetsége. 
Vitákban nem vett részt. Elfogadta a szakmai érveket. Egy jóságos barátot veszítettünk

el Sanyi távozásával. Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük.

FARKAS SÁNDOR

VEZETŐ

BALATON DALKÖR
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NOVEMBERI JELES NAPOK

Novembert a népi kalendáriumok sokféle
névvel illeték: Szent András hava, Őszutó,
Enyészet hava. A hónap végére visszahúzó-
dik a természet, felkészülve a téli pihenés-
re. A mezőgazdasági munkák a végére ér-
nek, ünnepekben, jeles napokban azonban
ez a hónap is bővelkedik. 

Kezdjük rögtön a hónap első két napjával.
November 1-e mindenszentek, 2-a halottak
napja. Mindenszentek eredetileg azoknak a
halott lelkeknek az ünnepe, akikről a naptár
név szerint nem emlékezik meg, hallottak
napján pedig a családok emlékeznek meg
eltávozott szeretteikről. Azt a hetet, amelybe
a halottak napja esik, halottak hetének ne-
vezik. A sírok megtisztítása, virággal díszí-
tése általánosan elterjedt szokás a Kárpát-
medencében éppúgy, mint a gyertyagyújtás a
halottak lelki üdvéért. A néphit szerint
ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért
sokfelé szokás, hogy számukra is meg-
terítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asz-
talra. A népi hagyomány szerint november
11-ét, Márton napját tartották a tél kezde-
tének, mert rendszerint ekkor esett le az első
hó. Márton napja nem csak a libaevés napja,
vagy az újbor bírája, hanem időjósló nap is.
Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha
pedig barnán, akkor kemény tél várható. Ha
a lúd jégen áll, akkor karácsonykor vízben
botorkál. A megfigyelés szerint a Márton-
napi jeges eső korai tavaszt jelent. A Márton
napi liba mellcsontjából a közelgő télen
várható hó mennyiségére is következtettek,
ha kifehéredett a csont, akkor sok hóval
érkezik a tél. 
A következő két időjárás-jósló nap Erzsébet
(november 19.) és Katalin (november 25.)
napja volt. Árpád-házi Szent Erzsébet „Ma-
gyarország szép nemes csillaga” a középkor
egyik legnépszerűbb szentje volt nemcsak
Magyarországon. A megfigyelés szerint:
Szent Erzsébet napja tél erejét szabja. Katalin
napján - szinte mindenki ismeri a „Ha
Katalin kopog, karácsony locsog” versecskét
– pedig a karácsonyi időjárásra következtet-
tek eleink. Katalin, házasságjósló nap is: ek-
kor több ágat is vízbe tettek, és minde-
gyiknek legénynevet adtak: amelyik ág kivi-
rágzott karácsonyra, olyan nevű legény lesz a
lány jövendőbelije. November 30-ával, And-
rás napjával „bezáródik a hegedűtok”, véget
ér a kisfarsangi mulatozás, megkezdődik az
advent. Ugyanakkor András napja a disz-
nóvágások kezdete, s a házassági varázslások
ideje is! Az alábbi szokást a fiúk is, lá-nyok is
előszeretettel próbálták ki: 13 cet-lire fiú
vagy lányneveket írtak, majd Luca-napig
egyet-egyet tűzbe dobtak, de megnézni nem
szabadott. A babona szerint a megmaradt
papíron álló név gazdája a le-endő házastárs.
András nappal tehát véget ért az őszi, és
megkezdődött az adventtől vízkeresztig tartó
– a keresztény világ legnagyobb ünnepének
tartott – karácsonyi ünnepkör. Használjuk
tehát ki a novembert, ne hagyjuk, hogy a
ködös időjárás, vagy a korai sötétedés el-
rontsa a hangulatunkat: együnk libát,
igyunk újbort, jósoljunk magunknak férjet. 

MOLNÁR ESZTER

Rózsaszín Álom
MűkörömSzalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy face-
bookon +36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon
sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ,
Balaton körút 45.

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása hőszi-

getelt 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)

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

22. oldal 2020. november



„Alakuló ülés”

„Szerelem Ó”

Fotó: Árvai László

Fotó: Varga Teréz

2020. november 23. oldal
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