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„20 éves a Város Balatonfűzfő”
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Tisztelt Lakosság!

Balatonfűzfő az a város, amely felnevelt engem és a gyermekeimet
is. Minden szállal ide kötődöm. Az Önök érdekeinek képviselete
számomra a legfontosabb. Önök bizalmat szavaztak nekem egy
évvel ezelőtt, és úgy érzem, irányításommal jó úton halad a város
közös céljaink megvalósításában.

Az elmúlt egy évben sok csodálatos dolog történt, amelyekre Önök-
kel együtt büszke vagyok. Sajnos ezzel párhuzamosan olyan rágalma-
zás hadjáratban is részem van, amely nem csak rám, de a családomra
és a munkatársaimra is kihat. A nehéz pillanatokban is az a tudat ad
erőt, hogy Önök hisznek és bíznak bennem, és minden körülmények
között az a feladatom, hogy hű maradjak azokhoz az elvekhez, ame-
lyeket családi neveltetésemnek és azoknak az értékeknek köszönhe-
tek, amelyekkel Balatonfűzfő megajándékozott.
Ezek azok az elvek, amelyek miatt minden porcikám tiltakozik az
ellen, hogy csorbuljon a demokráciánk, hogy a város bevételei
magánszemélyek zsebébe vándoroljanak, hogy egy család és baráti
kör érdeke mentén tűnjön el a Balaton partunk, károsodjanak termé-
szeti értékeink. 
Ugyanakkor ezek azok az elvek, amelyek kinyilvánítása mentén
csont vázak kezdtek potyogni az Önkormányzat szekrényéből. Az
elveimhez való hűség oda vezetett, hogy a gazdasági előnyöket élve-
ző szűk csoport ellenem lejárató kampányba kezdett. Sajnos Önök
nem láthatják át a folyamatokat, csak annyit láthatnak, hogy három
képviselő állításai kerültek négy képviselő állításaival szembe.
Mindezek az egymásnak ellentmondó állítások, amelyeket házon
belül kellene tisztázni, nyilvánosan ütköznek az Önök szemei és
fülei előtt. Ez a négy képviselő semmibe vette az Önök demokrati-
kus döntését, önös érdekeik mentén ismét választásra kényszerítik
Önöket 4 millió fo rintos kárt okozva a közösségünknek. Továbbra is
az elveim mentén, az Önök képviseletében szeretnék dolgozni, és
nem félek attól, hogy a város érdekeiért kiállva szembe menjek min-
dennel, ami ellentétes a város és lakói érdekeivel. Szeretném, ha az
Önkormányzat irányításom alatt elért sikereit is látnák. A legtöbb
fejlesztési projektek a veszélyhelyzet alatt terveztük meg – pályáza-
tokat írtunk, nyertünk meg, és több munka kivitelezése is elkezdő-
dött, vagy már be is fejeződött.

Tavaly október óta az alábbi fejlesztésekre nyert támogatást
Balatonfűzfő
1. Felsővillasor utca, Völgy utca felújítására (elkészült)
2. Fövenystrand csúszdájára (elkészült)
3. Zombor utca felújítására 
4. Temető felújítására
5. Árpád utcai óvoda játszóterére
6. Gyártelepen járdaépítésére 
7. Tobruki strand emeletének elkészítésére
8. Többfunkciós traktorra, zöldterületek karbantartásához szüksé-

ges gépekre (október hónapban már használatba kerülnek)
9. Tobruki óvoda felújítására

Több pályázatunk nyert a Magyar Falu Programban és a Kisfaludy
strandfejlesztési pályázaton. 
Az Irinyi iskola felújítására nyert Belügyminisztériumi pályázat mel-
lett a város még 500 millió forint kormányzati támogatásban is része-
sült. Elkészült a parti sétány középső szakaszának új kerékpárútja és
hamarosan a Közösségi Ház előtere is megújul Leader pályá -
zatból.  Összesen több mint 1,5 milliárdos fejlesztésre lesz lehető-
sége településünknek 2020-ban. Ígéretemhez híven több vállalko-
zóval is egyeztettem üzletnyitással kapcsolatban. A fűzfőfürdői
ABC megnyitását márciusra tervezik. Megújult formában, korsze-
rű üzletet tervez ide az új tulajdonos. A bevásárló központtal kap-
csolatban is folyamatos tárgyalásban vagyok. Aki ismer, pontosan
tudja, hogy az a típus vagyok, aki betartja az ígéreteit.
Ki kell térnem a KORONAVÍRUS járványra is. Balatonfűzfőn két
fertőzött személy volt. Ebből az egyikük már meggyógyult, környe-
zete nem kapta el a vírust, mert megfelelő módon betartották az
egészségügyi szabályokat. A másik személyt is elkülönítette a füredi
tisztiorvosi szolgálat, gondoskodik róla a Szociális Szolgálat és a csa-
ládja. Kilencen vannak karanténban, ők nem betegek. A tanítás kez-
detével, az óvodákban, általános-, és középiskolákban fokozottabban
kell figyelni a fertőzés megakadályozására.  Az állam ezeknek az in -
tézményeknél szigorú szabályokat vezetett be, fertőtlenítő szereket és
lázmérőket adott. Az Idősek Otthonában újra ki- és bejárási tilalom
van. A hivatalban én is szigorúbb szabályokat kezdeményeztem.
Csak kézfertőtlenítés-, lázmérés után lehet belépni és kötelező a
maszk viselése. A választások alkalmával is kötelező a maszk haszná-
lata. Amennyiben valaki elfelejt hozni magával, annak biztosítunk.
Mindenhol lesz a kézfertőtlenítésre lehetőség, és a tollakat minden
szavazó után fertőtleníteni fogjuk. Ezek a szabályok kellemetlenséget
okoznak, de az Önök védelmét szolgálják. Meg kell említenem, hogy
bár szépül és újul a településünk, óriási problémáink vannak, melyhez
kormányzati pénzekre lesz szükségünk. Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő vízműrendszer egy milliárdos fejlesztést igényel, amire a
városnak nincs pénze. Ha ez nem valósul meg, akkor veszélybe kerül-
het a vízszolgáltatás. A parti sétányt mossa el a Balaton. A partvéde-
lemhez tervekre, és sokmilliós beruházásra van szükség. Az utak és
közművek állapota katasztrofális. A veszélyhelyzet miatt kialakult
adóelvonások miatt minden tartalékunk elúszott. 
Az adóemelést ellenzem, bár a Testület többsége az építményadó
növelését megszavazta, én mégis azt gondolom, hogy a lakosság nem
terhelhető tovább, főként a jelenlegi gazdasági helyzetben. Így nem
engedheti meg az Önkormányzat magának az elmúlt években
tapasztalható pazarló politikáját. Szükség lesz az összefogásra és a
kapcsolati tőkére.  Mivel az új választás előtt ez az utolsó lap, így
ezúton is szeretném megköszönni a bizalmukat, segítségüket, támo-
gatásukat. Kész vagyok tovább szolgálni ezt a várost, mert szeretem
ezt a települést, sajátomnak érzem problémáit, mert ez a szülőváro-
som, ez az otthonom!
„Az összefogás óriási erővel bír, melyben nincsenek vesztesek, csak nyertesek”

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER

Polgármesteri beszámoló



A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő városának képviselő-testülete 2020. szeptember
16-án tartotta a rendkívüli testületi ülését, amelyen az alábbi
határozatok születtek.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, 25.
§-ában valamint 35. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
25/2018. (02.20.) Kt. határozatot módosítja úgy, hogy a Balatonfűzfő
város területén működő szavazatszámláló bizottságok további tagjává és
póttagjává az alábbi balatonfűzfői választópolgárokat választja meg:

Tagok: Budáné Hajas Anita, Kuruczné Marshall Judit Gabriella,
Ticzné Borsos Gabriella, Vörös Józsefné Balatonfűzfő. Póttagok:
Dénes Csaba Károlyné, Glück Rozália, Budainé Balogh Zsuzsanna.

Szeptember 29-én tartott rendkívüli ülésen a képviselő-testület
elfogadta a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2019 évi egyszerűsített beszá-
molóját, döntött a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú
Egyesület 500 ezer forintos támogatásának felhasználásról, a
Balatonfűzfői Hírlap választási különszámáról, melynek költségét
idén a jelölteknek kell kifizetniük, negyedik napirendként az
önkormányzat véleményezte az általános iskolai felvétel körzetének
kijelölését.

SZENDI PÉTER
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2000 június elsején, belügyminiszteri előterjesztésre Bala ton -
fűzfő nagyközségnek városi címet adományozott Göncz Árpád
köztársasági elnök. A város kulcsának szeptember 30-i átadásán
akkor részt vett Dr. Kontrát Károly politikai államtitkár, Dr.
Varjú Lajos polgármester, és Dr. Bóka István a térség országgyű-
lési képviselője, akik most is megjelentek és beszédet mondtak. 

Fűzfő értékei címmel kiállításra került sor a művelődési központban,
melyet Veszeli Lajos, a magyar érdemrend tisztikereszt, Príma- és
Balaton-díjas festőművésze nyitott meg. A tárlat fő kompozícióját
Fujszné Kőnig Zsuzsanna fotós alkotásai adták. „Ki gépen száll fö-
lébe, annak térkép e táj” - kedvenc idézetem Radnóti Miklóstól - tud-
tuk meg Zsuzsától, aki azt is elmondta, hogy amikor nézi a tájat, a
Balatont, a felhőket, közben mindig mindent többnek lát. Véleménye
szerint elcsépelt kifejezés az „életérzés”, mégis azt gondolja, hogy neki
a szeme többet mutat, ő érzi az eléje táruló képet. Szeretné ezt az
érzést a fényképezőjén keresztül másoknak is átadni, és talán van,
hogy sikerül is, vallja szerényen. 2015-ben elnyerte, A város fotósa –
A fotós városa Balatonfűzfő díjat. 2016-ban első nyertes fotója, az E-
ON 2017-es országos naptárának címlapfotója lett, és a naptár borí-
tóját Balatonfűzfő felirat díszítette, melyre a mai napig büszke.
Veszeli Lajos festőművész méltatta Zsuzsa munkásságát, a kiállítást

pedig jóértelemben véve egyszerűnek, ugyanakkor sokrétűnek titu-
lálta, hiszen a jelenlévők megtekinthették a város kulcsát, az alapító-
okiratot, a fűzfői krónikát, és három könyvet, melyek Balatonfűzfő
értékeit és múltját mutatják be. Az egyik Szőnyeg János: Fejezetek
Balatonfűzfő történetéből, a másik dr. Varjú Lajos: A gyár szülte
város – rövid jegyzetek Balatonfűzfő történetéhez, és Kovács Tibor:
Majdnem 100 év… - A Nitrokémia története 1921-2010-ig.
Ugyanakkor az érdeklődők szemrevételezhették a Balatonfűzfői
Hírlap bekötött számait 1998-tól, illetve a városi újság kiadásában
megjelent naptárakat.  A kiállítás végén Veszeli Lajos festőművész
három festményt adott át, egyet Szanyi Szilvia polgármesternek, ket-
tőt pedig Kiss Irén megbízott igazgatónak. Mindegyik kép
Balatonfűzfőről készült, a nagyobbik a gyártelepi részről, ez lesz kiál-
lítva a városházára, a kettő kisebb pedig a tobruki strandról, melyek a
művelődési központba kerülnek. 
Közben már gyülekeztek az emberek az Országzászlónál, akiket lege-
lőször Szanyi Szilvia polgármester köszöntött. Elmondta, hogy az
elmúlt húsz évben hatalmas változások történtek rossz és jó értelem-
ben is. - Láttuk összeomlani az iparunkat, pedig erre alapozta megélhe-
tését a településünk. Az itt élők összefogásának, hosszú, kemény munká-

Húsz éves lett Balatonfűzfő – nívós családinapot is tartottak 
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jának köszönhetően ismét talpra állt a város. A település szellemi és gaz-
dasági élete megújult, a település vezetői új irányt határoztak meg,
melyben a turizmus nagyobb létjogosultságot kapott. Megújultak
strandjaink, sportlétesítményeink. Parti sétány és csillagvizsgáló épült.
Népszerű, új turisztikai fesztiválok váltak hagyománnyá. Dr. Varjú
Lajos a városi cím adományozásának idején volt Balatonfűzfő polgár-
mestere. Számára sosem volt kérdés, hogy miért jó fűzfőinek lenni.
Az egyedülálló földrajzi fekvés, a történelmi múlt, az oktatási, szoci-
ális, egészségügyi, közművelődési és sportlétesítmények mind városi
szintű szolgáltatásokat nyújtanak. Dr. Bóka István Balatonfüred pol-
gármestere Balatonfűzfő városi címének átvételekor a térség ország-
gyűlési képviselőjeként dolgozott. Beszédében felidézte a rendszer-
váltás és az önkormányzatiság harminc éves jubileumát. Elmondta,
hogy Balatonfűzfőt akkor nagyon jó helyzetben lévő településnek
látta. Visszatekintve mégis Balatonfűzfő került talán a legnehezebb
helyzetbe. Teljes váltást kellett megvalósítani, új utakat keresni.
Szerinte a lehetőségek most is óriásiak a városban, meg kell ragadni
őket. Dr. Kontrát Károly a városi cím átadásakor a belügyminisztéri-
um politikai államtitkára volt. Felidézte a várossá nyilvánításban
nyújtott segítségét, és elmondta, hogy akkor és azóta is szívesen
működött együtt a város képviselő testületeivel és polgármestereivel,
elfogadta és támogatta a törekvéseiket. Az ünnepségen Keil Norbert
képviselő, a Balatonfűzfői Atlétikai Klub elnöke méltatta a klub éle-
tében évtizedekig jelentős szereppel bíró, nemrég elhunyt Tóth János
munkáját. A fűzfői sportért tett érdemei elismeréseként Tóth János
számára a Fűzfői Atlétikai Klub örökös tiszteletbeli elnöki címét ado-
mányozták, melyet özvegyének Sárfalvi Péter a Sportért Felelős
Államtitkárság helyettes államtitkára adott át. Ezután Nyírő Bence
20 éves fiatalember állt a pulpitus mögé. - 20 év rengeteg idő, mégis
úgy érzi az ember, mintha az a 20 év csupán csak egy nap lett volna.
Egyik nap még anyáink szerető kezei között dédelgetnek minket, másik
nap pedig már a szárnyainkat bontogatjuk, pont, mint a többi 20 éves
fiatal. De mi mások vagyunk, mint a többi 20 éves. Mi, balatonfűzfői
20 évesek együtt nőttünk fel egy várossal. Azzal a várossal, ami a biz-
tonságot nyújtja számunkra, és az otthonunknak nevezhetünk. Minden
évben mindketten egy évvel idősebbek leszünk. Minden évben ugyan az
a szám áll mindkettőnk tortáján. És minden évben eszünkbe jut, hogy
egy idősek vagyunk az otthonunkkal.
Az ünnepségen köszöntötték a város húszéveseit, és felvágták a város

tortáját a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár előtt,
miközben a megjelentek Karácsony Julianna festő fűzfői életfájára
elhelyezhették az ujjlenyomatukat. Az este további jó hangulatáról az
Irinyi Fúvószenekar, a Kenderfűz Néptánccsoport, a Balaton Dalkör
és a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub gondoskodott.
Másnap családi napot tartottak a közösségi ház színterében, de előtte
volt a Fűzfői 20+20 jubileumi körtúra. Az időjárás is nagyon kegyes
volt, így gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat. A népi
hagyományőrző ügyességi játékokat sokan kipróbálták, de nagy sike-
re volt Frici bohóc műsorának is. A Mézengúz gyermekzenekar kon-
certjére már kishíján megtelt a színtér. Őket követte a közösségi ház-
ban a Sunset Lux zenekar, akik nagy sikert arattak. Most először, de
gyanítjuk, hogy nem utoljára lépett fel a FunThomas Band, akik
örökzöldslágereket adtak elő.  A koncert különlegessége az volt, hogy
a Balatonfűzfőn élő Prei Gábor ült a szintetizátor mögött. Ismét
bebizonyosodott, hogy az élőzenének még mindig varázsa van. 

SZENDI PÉTER

***

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár külön köszö-
netét szeretné kifejezni Béres Istvánnénak, Kontics Ferencnének
és Veszeli Lajos festőművésznek a kiállításban nyújtott segítsé-
gért. A Tradeorg Nyomdának, a városi újság kiadásában megje-
lent naptárakért, továbbá a Mitsch Kertészetnek, akiknek a dísz-
növényei ékesítették a művelődési központ előtti teret.

Jól haladnak a felújítási munkálatok a fűzfőfürdői Közösségi Házban

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támo-
gatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Közösségi Ház LEADER
szellemiségű fejlesztésére, amelynek eredményeként 9.544.710 Ft
összegű vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású euró-
pai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program (VP) „Helyi
identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatá-
sa” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi felhívás keretében.
A projekt közvetlen célja Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői Közösségi
Ház földszinti épületrészének felújítása, amely magában foglalja a
szélfogók, az előcsarnok, a mosdók felújítását, akadálymentes
mosdó kialakítását és a felújítandó épületrész teljes körű (fizikai és

infokommunikációs) akadálymentesítését a közösségi tevékenysé-
gek, a helyi fejlesztési igények támogatása és elsősorban a 12-26 éves
korosztály részére szervezhető közösségfejlesztő programok színvo-
nalasabb megvalósítása érdekében.
A munkaterület átadásával, 2020. július 16-án kezdődtek meg a fel-
újítási munkálatok. Az épület földszinti részén – a bontási munká-
kat követően –, új burkolatot kapott az előcsarnok és a szélfogók,
megtörtént a helyiségek festése. Jelenleg az akadálymentes mosdó
kialakítása zajlik, de ezzel is hamarosan végeznek a kivitelezők. A
felújítás megkezdése előtt felvettük a kapcsolatot a projekt együtt-
működő partnereivel, a Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. július 10-én támoga-
tási kérelmet nyújtott be a Balatonfűzfő, Tobruk városrészben
található, Radnóti utcai óvoda felújítására, amelynek eredménye-
ként 30.000.000 forint összegű vissza nem térítendő hazai támo-
gatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.” című
pályázatán.

A projekt átfogó célja a Balatonfűzfő Tobruk városrészben található,
egy óvodai és egy bölcsődei csoporttal működő épület felújításával,
modernizálásával felkészülni a lassú demográfiai bővülésre. Olyan
óvodai/bölcsődei feladatellátási hely kialakítása, ami alkalmas és ott-
honos gyermekbarát környezetet biztosít. A beruházás célja továbbá
a működési költségek csökkentése. A projekt megvalósítása során
elsősorban a város ellátási kötelezettségére vonatkozó feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében foglaltakhoz
kapcsolódik. Elvárt eredmény, hogy a beruházás következményeként
csökkenjen az épület energiafogyasztása és a karbantartás költsége. A
projekt megvalósítása során a felújítás eredményeként gyermekbarát
intézményegység jön létre, amely kialakításában a gyermekek életko-

ri sajátosságainak mindenben megfelelnek, a személyzet számára
optimális munkakörnyezetet biztosítanak.
A jelenlegi épület a nyolcvanas évek elején valósult meg, óvodának
épült, vázas szerkezetű lapostetős épület. Tartószerkezeti állapota
megfelelő, teljes külső-belső korszerűsítésre, felújításra szorul. Az
ingatlan (1139/4 hrsz.) területe 4754 m2, jelenleg a beépített épüle-
ten kívül jelentősebb területen füves, kisebb részén fákkal beültetett,
az óvodához tartozó játszóeszközökkel részben betelepített. A telek a
Radnóti és Széchenyi utca sarkán áll a város súlypontjától délre, tisz-
tán lakó- és üdülőtelkek között található.
Az épület bruttó (falakkal növelt) alapterülete 476 m2, hasznos alap-
terület 441,75 m2, a jelenlegi beépítettség 10%. A vasbeton vázas épü-
let falai nem hőszigeteltek, a lapostető beázik, a fűtési szekunder
rendszer teljes egészében elavult, csakúgy, mint a külső nyílászárók. A
kivitelezési munkák során a lapostető új víz- és hőszigetelést kap. A
külső nyílászárók teljes cserére szorulnak, bontásuk után korszerű
műanyag ajtók és ablakok kerülnek beépítésre. A belső helyiségek
(csoportszobák) felújítására is sor kerül.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Megújul a tobruki óvoda

Vágányzár lesz szeptembertől. A munkálatok miatt szeptember 28-
tól nem lehet majd vonattal utazni Balatonfüredig. Szé kes fehér -
vártól, vagy Lepsénytől vonatpótló busszal lehet majd Füredre jutni.
Az észak-balatoni vasútvonal villamosításának látványos szakaszába
érkeztünk. A mintegy 55 kilométeres szakasz villamosításának
köszönhetően halkabbá, korszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé vál-
hat a vo natközlekedés. A dízelmozdonyok helyett környezetbarátabb
elektromos szerelvények közlekedhetnek. Fontosnak tartom, hogy
Balatonfűzfőn is akadálymentesen lehet majd felszállni a vonatokra.
A Szabadbattyán-Balatonfüred közötti első szakaszon már elkez-
dődtek a munkálatok, teljesen átépítik Polgárdi, Balatonkenese,
Balatonfűzfő és Alsóörs ál lomásait is. A szakaszon január közepétől
április végéig tartó vágányzárra volt szükség, de áprilistól már kiszol-

gálta az új vonal az utazókat. Bízom benne, hogy a második ütem is
ilyen zökkenőmentesen fog lezajlani.
Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni a Nemzeti Infra struk túra
Kft-nek, a Vasútvill Kft-nek és R-Kord Kft-nek az együttműködő
hozzáállásáért. Mindannyian igyekeztek az építkezés során a leg -
optimálisabb megoldásokat megkeresni, amelyben a lakosság és az
utasok érdekeit is figyelembe vették. Köszönöm a lakosság türelmét és
együttműködését! Bízom benne, hogy jövő nyáron már, a turisztikai
szezonban, megújult vasúti közlekedéssel várhatjuk vendégeinket. Így
a főváros és a Balaton között kulturált és kényelemes körülmények
mellett utazhatnak a turisták, és ezáltal erősödik a belföldi turizmus.

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Vágányzár

6. oldal 2020. október

Egyesü lettel (VEGASZ) és a Mozgássérültek Veszprém Megyei
Egyesülete – Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek Cso -
portjával és folyamatosan tartottunk a projekt megvalósítási helyszí-
nén bejárásokat, egyeztető megbeszéléseket az elvégzett, illetve a
még elvégzendő felújítási munkálatokról. Ezúton is köszönjük segít-

ségüket, hogy kéréseikkel, ötleteikkel és építő kritikájukkal hozzájá-
rultak a projekt sikeres megvalósításához.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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Valamennyi munkatársam nevében nagy szeretettel köszöntöm a
Hírlap olvasóit a 2020/2021-es nevelési évben. A kialakult helyzet
miatt kicsit hosszúra nyúlt szünet után végre gyerekzsivajtól hango-
sak intézményeink. 
Az új óvodai évet Fűzfőn 140 kisgyerekkel kezdjük meg. Közülük
92 kisgyerek és annak szülei már ismerősen léptek be óvodáink
kapuján és örömmel üdvözöltük egymást szeptember elején. Negy -
vennyolcan vannak, akik először jöttek közénk. Nagyon örülünk,
hogy egészen jól sikerültek az első napok, hetek itt az óvodában. A
gyerekek magabiztosan érkeznek, mára már alig akadt egy-két sírás.
Reméljük, hogy akinek az elválás egy kicsit nehezebben sikerült,
azoknak is hamarosan felszáradnak a könnyei és csakis mosolygós,
boldog kisgyerekkel találkozhatunk.
Rendhagyó módon és időben búcsúztunk el az iskolába menő 48
gyermektől. Reméljük, hogy jó szívvel gondolnak vissza ránk és meg-

őrzik emlékükben a szivárványos éveket. Kívánunk nekik boldog és
sikeres iskolai éveket. 
A járványhelyzetre való tekintettel mindent megteszünk, hogy a hoz-
zánk járó családok és kollégák is biztonságba érezhessék magukat.
Folyamatos a fertőtlenítés, a szülők maszkban és kézfertőtlenítés
után kísérhetik a gyerekeket a lázmérés pontjáig. Október 1-től köte-
lező a lázmérés az intézménybe való belépéskor. Az Árpád úti óvoda
új játékeszközökkel gazdagodott a Magyar Falu pályázati program
keretében. A gyártelepi óvodában is két új eszköz lett kihelyezve,
melyhez a szülői segítséget ezúton is köszönjük! Örömmel hallottuk,
hogy a Radnóti óvoda felújítása is megkezdődhet majd nyertes pályá-
zat útján. Reméljük, hogy a jövőben nem lesz szükség az intézmény
kényszerű bezárására. Mindenki vigyázzon magára!

SALAMON TAMÁSNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Szeptemberen újra várnak az óvodák és iskolák
Szivárvány hírek

„Ha emberek vesznek körül, még nem élünk közösségben, a közössé-
get mi magunk alakítjuk. Olyan iskolát hívtunk életre 2013 szeptem-
berében, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők dönthessék el,
gyermekük számára melyik oktatási forma a legmegfelelőbb. Iskolánk
életfilozófiája: a nemesség kötelez, a kötelesség nemesít – ami azt
jelenti, hogy bármely oktatási formánkban kötelességre, becsületes-
ségre, nemes lelkűségre, hazaszeretetre oktatjuk gyermekeinket és
ennek szellemiségében alakítjuk ki közösségeinket.” Legyél te is pro-
aktív!- hirdeti az iskola. Ennek számos lehetőséget ad idén is a
2020/21-es tanév munkaterve, amiből most két, sikeresen lezajlott
eseményt emelünk ki, egyet pedig beharangozunk.
Szeptember 10-én került sor a már hagyományosan évente megren-
dezett Légierő Parancsnokság (LEP) és Csapatrepülő Parancsnokság
(CSRP) találkozójára, melyre meghívást kaptak az iskola apródjai és
kadétjai. A veszprémi sportpályán megtartott rendezvényen szolgála-
tot teljesítő apródok és kadétok feladata volt, az ünnepség megnyitó-
ján, a légierő zászlójának felvonása, őrzése, majd az ünnepség záróak-
tusaként a zászló levonása. A megjelent közszereplők, fiatal és idő-
sebb tapasztalt katonák elismerésüket fejezték ki a fegyelmezett, jó

kiállású munkáért, amelyet még értékesebbé tett ifj. Bárdi-Farkas
János azzal, hogy az eseményen rendezett légpuska lövészet ifjúsági
kategóriájában első helyezést ért el.  Köszönjük a szervezést és a
beszámolót és dr. Csutorás Gábor alezredes úrnak, aki a Magyar
Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) szervezetében az Apród
Program keretén belül iskolánkban ismerteti diákjainkkal a hazasze-
retet és a honvédelem fontosságát. Szeptember 11-én, „Őszi gasztro-
nómiai kalandozásban” vettek részt az iskola diákjai, Prohászka Béla,
Venesz- díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és
Hungarikumok Szövetségének alelnökének vezetésével, aki 3 tagozat
diákjai számára, több csoportban tartott műhelymunkát az iskola
tankonyhájában. A szezonális ételkülönlegességek elkészítése közben
számos ismeretanyag jutott a gyermekek birtokába, miközben az
addig tanultakat is hasznosíthatták, különösen a turisztika ágazati
képzésben résztvevők. 
Az iskola további értékes programokat tűzött ki feladatául. Többek
között a Világ legnagyobb tanórájához való csatlakozást is, melyet az
ENSZ 2015-ben indított útjára „Project Everyone” kampánynéven,
hogy a 17 újonnan megfogalmazott globális célját megismertesse a
gyerekekkel. Idén, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának
közreműködésével, szakembereinek ismeretterjesztő előadásaival
kívánjuk mindezt megvalósítani, amely az interaktív játékokat sem
fogja mellőzni, de megismerkedhetünk az újrahasznosítás gyakorlati
elemeivel is. Várjuk a folytatást! Önöket pedig arra kérjük, hogy keres-
sék fel honlapunkat, ahol az iskola működéséről számos információt,
ismertető anyagot találhatnak https://balatonfelvideki-iskola.com. 
(Az idézet forrása: https://balatonfelvideki-iskola.com/bemutatkozas/)

BÁRDI- FARKAS JÁNOS

BANONA
ALAPÍTÓ TÁRSELNÖK

Lendületes tanévkezdés a balatonfűzfői 
Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában



Szeptember elsejét nem csak az elsős diákok várják izgalommal,
hanem a 9. osztályosok is. Új iskola, új közlekedés, új osztálytár-
sak és tanárok. Az idei évben a helyzet is új, hiszen a világjárvány
kihívásaival is szembe kell néznünk. 

A diákokat idén is a Csipetke táborban vártuk ismerkedésre. A
GINOP623 projekt keretében szervezett foglalkozásokon igyekez-
tünk színes tartalmat összeállítani. Közelebbi és távolabbi kirándulá-
si célpontokat választottunk és önismereti, csoportfejlesztő foglalko-
zásokat tartottunk. Így a tanévnyitóra már sok ismerőssel együtt
érkezhetett mindenki. A megnyitóbeszéd George Bernard Shaw idé-

zetével kezdődött: „Célunk, hogy a gyerek szenvedélyesen hajszolja
a tudást, és ne a tudás hajszolja a gyereket.” A hangulatot két nem
várt nyári esemény említése fogta vissza. Egy tanár kolléga és egy fia-
tal diák is meghalt a nyári szünetben, előbbi betegségben, utóbbi
balesetben. 
A szeptemberi hónapban több intézkedést is meghoztunk, hogy a
járványügyi követelményeknek megfeleljünk. Minden belépő ven-
dégtől nyilatkozatot kérünk az egészségi állapotáról és minden sze-
mély testhőmérsékletét megmérjük a portán. A betegség gyanús ese-
teket kizárjuk az intézményből. Munkacsoportok dolgoznak azon,
hogy az oktatást egészséges körülmények között, vagy online formá-
ban is tudjuk biztosítani. Több, népszerű programunkat későbbre
halasztottuk. Az ünnepélyeket online formában tervezzük megtarta-
ni. A szakkörök és diákkörök létszámát korlátoztuk és az osztályki-
rándulásokat is külön mérlegelést követőn engedélyezzük.
Az új tanév új lehetőséget rejt. A tanári karba Rehák Zsuzsanna,
Süveges Zoltán és Bódis Mihály érkezett, akiket ezúton köszöntünk,
mint ahogy kezdő diákjainkat is szeretettel fogadjuk. Új eszközök is
érkeztek főleg informatikai területre és a CNC oktatáshoz. Ettől a
tanévtől a szakképzés fejlesztése kapcsán az iskola neve is megújult,
már Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium a helyes
megnevezés. Részben változtak telefonszámaink, amelyek honla-
punkon megtalálhatóak. A 9. és 13. évfolyamon új tantervek és új
oktatási módszerek léptek be. Célunk, hogy a diákok a gyakorlaton
keresztül tudják a választott szakmát elsajátítani. Ezt támogatja
ReactiVet projektünk, amelyben 4 ország 7 szakképzésért elkötele-
zett szervezetével dolgozunk együtt és idén a munka a kipróbálás
fázisába lépett. Várjuk a következő tanévre a jelentkezőket, hogy
részesei lehessenek a folyamatnak. Hamarosan ezekkel az informáci-
ókkal is jelentkezünk.

TÓTH LAJOS PÉTER, 
IGAZGATÓ

A képen: A Centrum vezetői köszöntik az új dolgozókat. 
Balról sorban Süveges Zoltán, Rehák Zsuzsanna, Bódis Mihály

tanár, Pap Máté kancellár, Kavalecz Gábor főigazgató.                  
A képet Tóth Lajos Péter készítette.

2020. szeptember 1-én megszólalt a várva várt csengőszó, és a Ba -
latonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola ismét megtelt vidám gyermekszóval, kacajjal, élettel. A diákok
boldogan léptek be a tudás birodalmának ajtaján, örültek, hogy újra
üdvözölhetik barátaikat, társaikat, tanáraikat. Mindenkin úrrá lett a
megnyugtató, őszinte érzés, végre a padokban ülünk, újból miénk a
szeretett iskolánk: a diákoké, a tanítóké, a tanároké. 
A tanévnyitó ünnepélyen Dudás Zsolt igazgató úr mondata, misze-
rint: „A 2020-21-es tanévet megnyitom!” – azt a semmihez nem fog-
ható, boldog érzést kelltette diákban, szülőben, tanárban egyaránt,
hogy a kilencvenhárom éves iskolánk újra működik, s ellátja a napi,
nagyon fontos feladatát, neveli és oktatja a diákjait. Beindult a művé-
szeti iskolánk, a növendékek ismét kezükbe vették hangszereiket, és
felcsendült a zene. Az Irinyi Fúvószenekar újra szép dallamokkal éke-
sítette a városi rendezvényeket. A sportolóknak elindultak az edzé-
sek, s hamarosan jönnek is a szép sportsikerek. Többek között gratu-
lálunk Pap Edvinnek (6.A) és Pap Edvinának (7.A), akik birkózásban,

korcsoportjukban bajnokok lettek. Elindultak az iskolai szakkörök,
az ökoiskolai programok, szigorúan betartva az egészségügyi szabá-
lyokat, egymást védve, egymásért.  Sikeresen felavattuk a Zöld Diá k-
önkormányzat osztályképviselőit, lebonyolítottuk az őszi szelektív
hulladékgyűjtésünket. Kihirdettük iskolánk legügyesebb sulikerté-
szét, Takács Adél Gyöngyi nyolcadikos tanulót, akinek gratulálunk
egész éves kitartó, lelkes munkájához az Irinyi Sziklakertben. Nagyon
szépen szerepeltek a technika tehetséggondozós diákjaink „Az Irány
a csillagos ég!” országos, alkotói pályázaton. Gratulálunk a szép he -
lyezéseikhez! 
Izgalmas jövő elé nézünk, hamarosan felújítják az iskola épületét.
Ehhez bizony el kell hagynunk a termeket, de tudjuk, hogy jó helyek-
re költözünk ideiglenesen, s reméljük, hogy a szép épület, az új művé-
szetis termek és a nagy, korszerű tornaterem mindenért kárpótolja az
iskola használóit. Addig is teljes erőbedobással, lelkesen szervezzük és
éljük az iskolai mindennapokat. 

HORVÁTH IRÉN

Ismét az iskolapadban

Az Öveges iskolakezdése

8. oldal 2020. október
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Sok-sok éve már, hogy a Balatonfűzfői Családsegítő- és Gyer mek -
jóléti Intézmény a szülők és a gyermekek gondtalan nyári szabadidő
eltöltését és felügyeletét segítik. Az idei nyáron az egészségügyi és
higiéniai előírások mellett tarthattuk meg a nyári táborainkat, négy
héten keresztül. Reméljük, hogy örömben és vidámságban volt a
gyermekeknek része a hosszú otthoni „tavaszi szünet” után. Végre
együtt játszhattak kortársaikkal és újra elhagyhatták lakásaikat és a
digitális oktatás kényszerűségét.
Az első héten Erzsébet tábor keretein belül, a többi három hétben

pedig nyári napközis táborként működtünk, amelyhez naponta
háromszori étkezést biztosítottunk. Az időjárás  kedvezett a szabad-
téri programoknak, ami kiemelten fontos volt tavaszi bezártság után.
Egy alkalommal a Szentkirályszabadjai Családsegítő munkatársainak
meghívására közös kiránduláson vettünk részt a Kereki madárrezer-
vátumba, érintve a Siófokon található „Fordított Házat”.  Többször
ellátogattunk Veszprémbe, végigjártuk a Kolostorok és kertek szép
útvonalát, megnéztük a Margit – romokat, valamint a veszprémi
állatkert látogatása is a programjaink között szerepelt. Hatalmas sike-
re volt a fűzfői bobozásnak, majd a pálya mellett önfeledten játszot-
tak a gyerekek. A négy hét folyamán többször voltunk a Balaton
Pláza mozijában, ahol közösen megtekintettünk egy-egy mozifilmet.
Focizni és kosárlabdázni a helyben található sportpályára látogattunk
el rendszeresen, a közös játék a gyermekek számára nagy öröm volt.
Szerencsénk volt több olyan külső és belső szemléletformáló foglal-
kozáson részt venni, ami a gyerekek képességeit növelte. A teljesség
igénye nélkül egy kis ízelítő a programokból: kutyaterápiás foglalko-
zás (bobtail, újfunlandi), az EFI közreműködésével sportfoglalkozás,
a Tűzoltóság és Rendőrség meglátogatása, izgalmas szirénázásokkal,
a Vakok és Gyengénlátók Egyesületénél érzékenyítő foglakozása,
Halas Adelaida színművésznő zenés örömkéje, Dr. Mongyiné
Istvánovits Judit mentálhigiénés foglalkozása, amely az önismeret és
stressz oldásának technikáit mutatta be, Czoma-Szegedi Nóra bábja-
ival mesét játszottak el. Köszönjük a napi ebédet a Nike étterem dol-
gozóinak akik, igény szerint kiszállították a finomságokat a Bala -
tonfűzfői Családsegítő épületébe. A tábor hangulata családias volt, a
gyerekek az életkori sajátosságaiknak megfelelő játékos fejlesztést
kaptak. Élvezték a vakációt, hiszen olyan programokban vehettek
részt, amelyeket a családok önerőből biztosítani nem tudtak volna. A
programjaink sokszínűségét az elkészült gyermekrajzok is illusztrál-
ják, melyből egyet mutatunk most önöknek. Hálásak vagyunk min-
denkinek, aki lehetővé tette, hogy ez a négy hét napközis tábor 2020
-ban is megvalósulhatott Balatonfűzfőn.

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS KÖZPONT

BALATONFŰZFŐI CSOPORTJA

Nyári napközis tábor Balatonfűzfőn 

A Polgármesteri Hivatal 
az alábbi népességi adatokat szolgáltatta 

a 2020. szeptemberi lapzártától 
a 2020. októberi lapzártáig:

Szeretettel köszöntjük városunk újszülöttjeit, 
Dietzel Szofit, aki szeptember 5-én született, 

édesanyja neve: Dietzel Edina. 
Keller Ákost, aki szeptember 15-én született, 

édesanyja neve: Keller-Szombathelyi Nikolett. 
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!

Dietzel Szofi

Keller Ákos

Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt négy balatonfűzfői lakosoktól. 
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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Balatonfűzfő Tobruk városrészen évek óta a Baráti Körként működő,
civil szerveződésünk célja, a településrész élettel (programokkal) való
megtöltése. Több mint 15 éve szervezzük és rendezzük tagjaink saját
költségén a májusi tobruki majálist. Kicsit úgy érezzük, hogy a tobru-
ki rész mostohagyermek. Kevesebb program jut ide, mint a többi
településrészre, pedig vendégek, nyaralók és itt lakók szempontjából
is lenne rá igény. Mi évek óta azon fáradozunk, hogy programjaink-
kal népszerűsítsük településrészünket és a várost is. Programjaink
mindig ingyenesek, és több korosztálynak szólnak, mindenki számá-
ra hozzáférhetőek. Sajnos idén elmaradtak a szokásos tobruki rendez-
vények, a Majális, Juniális és a Szüreti felvonulás, ezért úgy gondol-
tuk, hogy egy nyárbúcsúztató programmal mégis szeretnénk kedvez-
ni a Balatonfűzfőieknek és persze a tobrukiaknak. 
Úgy gondolom, hogy a jó idő, a sok-sok segítség elérte a célját egy
sikeres, minden korosztályt kielégítő napot rendezhettünk. Egész
nap ingyenes ugrálóvár program várta a gyerekeket, délután pedig
számukra rendezett versenyszámokban lehetett kisebb ajándékokért
versengeni. Volt ügyességi és táncverseny is. A színpad előtti terület

folyamatosan tele volt a gyerekekkel. Egy hatalmas doboz sütemény,
édesség és dobozos gyümölcslé talált gazdára a nyerteseknél. A fel-
nőttek kedvenc programja a főzőverseny 10 órakor kezdődött és 15
órakor volt az eredményhirdetés. Összesen 10 csapat nevezett a ver-
senyre. Mindenki a saját ötletét valósította meg, A csapatok szabadon
választott étellel nevezhettek. Volt halászlé, pörkölt és gu lyás is. A 4
tagú zsűri 3 tagja végzett szakács, tehát mondhatjuk, hogy profi íté-
szek alkottak véleményt a produktumokról. Minden csapatot értékel-
tek és az eredményhirdetésnél mindenki kapott egy-egy emléklapot.
Hiszen lett legszebb tálalás, legfűszeresebb étel, legvidámabb csapat
díj is.  Az első, a második, és a két harmadik helyezett külön jutalom-
ban is részesült. Egy-egy üveg bort, egy feliratos főzőkanalat és emlék-
lapot kaptak jutalomként. A délután folyamán a CSEBSZALTO
nyugdíjasklubnak köszönhetően a „Köszönjük Ma gyarország” prog-
ram jóvoltából a Magyar Polgárok Népi Ze nekara adott egy fergete-
ges koncertet. A közönség együtt énekelt velük. Remek hangulatot
teremtettek a strandon. Az este pedig Süle Gábor DJ szolgáltatta a
zenét a bulihoz. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szerve-
zőknek, segítőknek, támogatóknak: a fő szervezőnek, a Tobrukért
Baráti Társaságnak és az önkénteseinknek, Szanyi Szilvia polgármes-
ternek és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft-nek, hogy a helyszínt rendelke-
zésünkre bocsájtották, Balatonfűzfő Város Önkormányzatának anya-
gi támogatását, melyet a Civilalapból a Bala tonfűzfőért Alapítványon
keresztül kaphattunk meg, a Művelődési Központnak, a
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületnek a hangosításért, pado-
kért, engedélyek intézéséért, Orosz Katalinnak és Gál Szabinának,
hogy hozzájárultak a költségeinkhez és mindenkinek, aki támogatta
és segítette a rendezvényt.

JENEI SÁNDOR

Tobruki Strandi Vigadalom

Címmel hirdetett harmadik alkalommal, országos, egyéni, alkotói
pályázatot a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont, a
Technikatanárok Országos Egyesülete (TOE) és a Balatonfűzfői
Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ) 2019
októberében. A közös munka 2016. augusztusában kezdődött el,
amikor a TOE XXI. konferenciáját szervezte a Balatonfűzfői Irinyi
Iskolában. Ekkor sikerült egy gyümölcsöző kapcsolatot kiépíteni a
két szervezet között. A pályázat keretében olyan fantáziadús térbeli
alkotásokat, maketteket, modelleket vártak a diákoktól, amelyek az
égbolt jelenségeit, a Tejút rendszert, a bolygók világát, az emberi űrte-
vékenységet, az űrkutatás fejlődését, jövőjét jeleníti meg. Szeptember
12-én, a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban ennek
a gyümölcsöző munkának az eredményét élhették át a résztvevők. Az
ünnepi alkalmat Horváth Irén a projekt szervezője nyitotta meg,
majd Kontics Ferencné, a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesülete elnöké-
nek, Lajkó Frigyes képviselő úrnak és Dudás Zsolt, az Irinyi Iskola
igazgatójának köszöntője követte. Megható perceket varázsolt Erdősi
Janka és Takács Adél Gyöngyi a csillagok meghódításáról szóló, szép
szavalataival. A pályaművek alapos szakmai értékelését Velner
András, a TOE elnöke, a Sz. I. E. Kaposvári Campus főiskolai docen-
se vidám lelkesítéssel és köszönettel tette meg. Összesen huszonhá-
rom remek pályaművet tekintettek meg a kiállításon az érdeklődők.

A legjobb pályaművek alkotói serleget, oklevelet, ajándékcsomagot
vettek át a rendező egyesületek elnökeitől: 
- LEGFANTÁZIADÚSABB MODELL -Kovács Márton (Móra F.
Ált. Isk. Budapest – Fk.: Csépes Beatrix) / LEGÖTLETESEBB MO -
DELL - Stefanics Eszter (Csabrendeki Ált. Isk. Fk.: Májer Mária) /
LEGPRECÍZEBB MODELL - Ódor Laura (B.fűzfői Irinyi. Isk. Fk.:
Horváth Irén) / LEGÉLETHŰBB MODELL – 2. hely - Séllei Bog -
lárka Éva (Gyulai Dürer A. Ált. Isk. Fk.: Kempfné Gácsi Erzsébet) /
LEGÉLETHŰBB MODELL - Takács Nóra (B.fűzfői Irinyi Isk. Fk.:
Horváth Irén) / LEGKREATÍVABB MO DELL - Magyari Levéd -
Érdi Batthyány Sportiskolai Ált. Isk.) / LEGÖSSZETETTEBB
MODELL - Erdősi Janka (B.fűzfői Irinyi Fk.: Horváth Irén) / LEG -
SZÍNESEBB MODELL – 2. hely - Kui Hanna (Érdi Bolyai J. Ált.
Isk. Fk.: Magyari Krisztina) / LEGSZÍNESEBB MODELL - Kiss
Rebeka (B.fűzfői Irinyi. Fk.: Horváth Irén) / LEGFUTURISZTI-
KUSABB MODELL - Kötél Barbara - Kötél Bálint (Csabrendeki
Ált. Isk. Fk.: Májer Mária) / LEGÜGYESEBB MODELL – 2. hely
Takács Adél Gyöngyi (B.fűzfői Irinyi Fk.: Horváth Irén) / LEG -
ÜGYE SEBB MODELL - Perényi Hanna (B.fűzfői Irinyi Fk.: Hor -
váth Irén) / LEG TECH NIKÁSABB MODELL - Varga Dóra Anna
(B.fűzfői Irinyi Fk.: Horváth Irén).
Emléklapot vett át: - Romhány Péter (Eötvös József Ált. Isk. Bu da -

„Irány a csillagos ég!” 2020

Fotó: Árvai László
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Harminc éve az Úr szolgálatában – Balatonfűzfőért-díjat kapott 
Steinbach József püspök

Steinbach József, jelenleg a Magyarországi Református Egyház
Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke. Ezt a tisztsé-
gét 2009 óta tölti be. Augusztus 1-jén volt, hogy 30 éves szolgál a
Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközségben.
Augusztus 20-án Balatonfűzfőért-díjat vehetett át. 

- Szüleink kisgyerekkorunk óta vittek bennünket istentiszteletre, öcsém-
mel együtt meghatározó gyerekkori emlékeink közé tartoztak ezek. Még
akkor is, ha akkoriban nem voltak külön gyerekistentiszteletek, hanem
a felnőttek között lehettünk részesei egy hagyományos református isten-
tiszteletnek. A vasárnap délelőttünk csak ezzel telt, mert a szomszéd
településen volt csak református gyülekezet, oda átbuszoztunk, és vissza-
fele gyalog tettük meg a négy kilométert, még télen is. Ez egy gyereknek
nem mindig volt nagy élmény, de akkoriban a szülők más módon nevel-
ték a gyermekeiket, mint ma – tekint vissza a múltba Steinbach József,
akinek meghatározó élmény volt mindez, mint mondja „belenőt-
tünk” az egyházba. Most is szívesen emlékszik vissza a zengő énekre,
a lelkész hanghordozására, az istentisztelet hangulatára, a bibliai tör-
ténetekre, és egy-egy ma is eleven bibliai üzenetre. Milyen érdekes,
hogy akkoriban zsúfolásig megteltek a templomok, minden tiltás
ellenére. Beszélgetésünk során megemlíti, hogy édesanyja reformá-
tus, az öccsét is reformátusnak keresztelték. Édesapja azonban katoli-
kusként gyakorolta hitét, így a saját lakóhelyükön gyakran vettek
részt katolikus misén is. Számára ez is meghatározó volt, ebből követ-
kezően a keresztyén hit, értékrendszer, kultúra élete alapja lett.
Szerinte manapság nagyon hiányzik ez a gyerekkori templomélmény
a most felnövekvő nemzedék esetében. A neveltetésből fakadó egy-
házi kerethez középiskolás korába jutott el, számos területet érintő

olvasás, érdeklődő tájékozódás után, a Biblia és a keresztyén hit tanul-
mányozásáig, amely hittel és a lelkipásztori szolgálatra való elhívással
ajándékozta meg. Az elhatározás helyére, idejére is emlékszik és mai
napig hálás ezért az Úrnak. A keresztyén hit és a szolgáló szeretet
élete értelmét adja.
Augusztus 1-jén volt 30 éve, hogy megkezdte szolgálatát Balaton -
almádiban és Balatonfűzfőn. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
Milyen emlékei vannak az elmúlt 30 év alatt? Teszem fel a kérdéseket
Steinbach Józsefnek. - Első szolgálati helyem, soha máshol nem szol-
gáltam, csak itt. Nagyon szeretem ezt a két gyülekezetet, családommal
együtt ez a két város és az itt található két gyülekezet az otthonunk, lelki
értelemben is. Sokfelé járhattunk már a világban, a lelkészi és egyházve-
zetői szolgálat okán is, amely csakis abban erősített meg bennünket,
hogy számunkra a világ legszebb helyén vagyunk. A zsoltáros énekel
erről, ami naponta eszembe jut: „Az én részem kies helyre esett.” A gyü-
lekezet a nagycsaládunk, rengeteg szeretetet kaptunk tőlük, nem is tud-
juk megszolgálni mindazt, amit adnak nekünk, de igyekszünk.
Hálásak vagyunk a sok fiatal családért, gyerekekért, megújuló épülete-
inkért, a fűzfői táborunkért, az almádi új gyülekezeti házért, az épülő
református óvodáért, miközben templomaink, parókiáink is megújul-
hattak. Gyülekezeteink a legnehezebb időkben, 1942-ben jöttek létre, és
akkor a semmiből kellett elindulni. Szóval csodákat éltünk meg, mind a
mai napig. Három évtized alatt szinte kicserélődött a gyülekezet, szá-
mos kedves arc van előttem, akikre az örök élet reménységében gondo-
lunk, de azok gyermekei, unokái, dédunokái most gyülekezetünk tag jai,
miközben sok érdeklődő is keres bennünket, és a lelkigondozói szolgálat
ennél is szélesebb léptékű. 
Nagy meglepetés volt számára, amikor feleségével együtt megemlé-
keztek a harminc éves szolgálatukról. Nem tagadja, hogy elérzéke-
nyült. Nem számítottak rá, de nagyon jól esett tapasztalni a gyüleke-
zetek szeretetét, ragaszkodását, annak ellenére is, hogy más irányú
feladatai nagyon sok időt elvesznek mostanában a gyülekezeti szolgá-
lattól. Megköszöni a gyülekezetek türelmét, és azt, hogy számos terü-
leten elkötelezett gyülekezeti tagok vezetnek alkalmakat, gyülekeze-
ti csoportokat, miközben felesége mindenben a segítségére van.
Bensőséges ünnepség volt, családias, amely örök emlék számukra, és
sok erőt, buzdítást adott ez a nap a további szolgálatokra. 
Augusztus 20-án Balatonfűzfő díjat vehetett át a Mámai templom-
romnál, melyet meghatódva vett át, és nagyon hálás a fűzfői önkor-
mányzatnak, hogy kitüntették. Úgy érzi, hogy ez a díj azt jelenti, hogy

pest Fk.: Bozóky József ), Molnár Eszter, Nagy Hunor Máté,
Csibrák Tibor, Nagyváradi Alexandra, Tóth Andor (Érdi Bolyai J.
Ált. Isk. Fk.: Magyari Krisztina), Pálmai János (Kecskeméti Corvin
Mátyás Ált. Isk. Fk.: Szabóné Berente Katalin), Hegedűs Alexandra,
Kovács Dominik, Marton Luca (Balatonfűzfői Irinyi Fk.: Horváth
Irén). A felkészítő tanárok munkáját emlékplakettel, Balaton könyv-
vel és füzetcsomaggal köszönték meg az elnökök. De a legnagyobb
díj: az Élményprogram-csomag Balatonfűzfőn - csak ezután kez-
dődött. A szép őszi időben bobozás, a Balaton – parti sétával egybe-

kötött Bolygókvíz, a finom, családi pizzavacsora a Szitakötő étterem-
ben. A nap megkoronázása Kocsis Antal tanár úr előadása majd
Gubicza László csillagásszal a kupolalátogatás és az éjszakai távcsöves
csillagnézés volt. A pályázat kitűzött céljait elérte. Köszönjük a
támogatást a Balatoni Bob Szabadidőparknak, a Fűzfői Papír
Kft-nek, Lajkó Frigyes vállalkozónak.  
Gratulálunk a diákoknak, felkészítőiknek, a pályázat szervezőinek!
Bízunk a folytatásban!

HORVÁTH IRÉN
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elismerik itteni jelenlétüket, szolgálatukat, fontosnak tartják, megbe-
csülik. Hálás azért, hogy harminc éven át számos támogatást és bizta-
tást kaptak a várostól, az itt lakóktól. Ők is igyekeznek mindenki felé
nyitott, krisztusi szeretettel közeledni. Meggyőződése, hogy az egyház
nem azért van, hogy elvárásokat fogalmazzon meg az amúgy is túlter-
helt emberek felé, és ezáltal újabb terheket rakjon rájuk. Ők azért van-
nak, hogy erőt, örömöt adjanak, biztatást és reménységet az élet küz-

delmei között, valamint konkrét segítséget azoknak, akik hozzájuk
fordulnak, miközben könyörögnek mindenkiért, azokért is, aki egé-
szen mást gondolnak a világról, mint ők. Az egyház soha nem lehet
tolakodó, ugyanakkor egy bizonytalan világban tapintatos, de határo-
zott szeretettel kell hitvallást tennie Isten megváltó szeretetéről, az
örök élet és a földi élet harmonikus egységéről. 

SZENDI PÉTER

Balatonfűzfő város augusztus 20-i városi ünnepségén Balatonfűzfőért
díj, valamint Balatonfűzfő Díszpolgára cím adományozására került
sor. Papp József 1949. november 25-én született Pécsett. Általános
mechanikai műszerészként végzett, majd a sorkatonai szolgálat után,
1972-ben a veszprémi tűzoltóságnál kezdte meg szolgálatát. A tűzol-
tótisztképző iskola elvégzését követően, az akkori NDK-ban lévő
Magdeburg városban tűzoltómérnöki képesítést szerzett. Felsőfokú
német nyelvvizsgát tett, amelyet későbbi munkája során hasznosított.
1978- ban megnősült, felesége Hantó Juditot, akivel azóta is tartó
boldog, házasságban élnek. Két gyermekük született, Judit és Miklós.
A Veszprém Megyei Tűzoltóparancsnokság tűzmegelőzési előadója-
ként kezdte meg aktív tevékenységét, majd - akkori nevén – a
Fűzfőgyártelepi Üzemi Tűzoltóparancsnokságra vezényelték, ahol
előbb parancsnokhelyettes, majd parancsnok beosztásban szolgált,
2006. november végéig. A Balatonfűzfői Önkormányzati tűzoltóság-
tól vonult nyugdíjba. A tűzveszélyes üzemek (Nitrokémia, Papírgyár)
több komoly tűzzel és robbanással veszélyeztették Balatonfűzfőt,
valamint a közeli és távoli településeket is. Ezekben az időkben a tűz-
oltóság helytállása igen fontos volt. Az emlékezetes 1985-1986-os
földrengés-sorozat komoly erőfeszítéseket kívánt az irányítása alatt
működő tűzoltóságtól. 1996-tól a Balatonfűzfői Önkormányzat
önálló intézményeként komoly fejlődési lehetőséghez jutott a tűzol-
tóság. A parancsnok kezdeményezésére a parancsnokság illetékességi
és működési területén lévő 10 önkormányzat Tűzvédelmi Ala -
pítványt hozott létre, amelyet vállalkozások is támogattak (legna-
gyobb mértékben az akkoriban még komoly ipari bázisként működő,
Nitrokémia, valamint a Papírgyár). Az Alapítvány pályázat útján
nyert támogatása képezte az alapját a tűzoltósági épület felújításának,
valamint új, korszerű, Európában a legmodernebb tűzoltó gépjármű-
vek beszerzésére is sor került. Papp József munkáját több kitüntetéssel

értékelték: Tűzbiztonságért kitüntetésekkel és Veszprém Me gyéért
érdeméremmel. Parancsnokként, majd a nyugdíjazását követő évek-
ben is kurátora volt a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105”
Közalapítványnak. Papp József a Balatonfűzfői Önkormányzat mun-
kájában is részt vállalt. Az 1994-1998-s ciklusban a Terköb bizottság
külső tagjaként, az 1998-2002 és 2002-2006 ciklusokban mint képvi-
selő, és ezen bizottság elnökeként. 2006-2010 között pedig, mint kép-
viselő, valamint a Humán Bizottság elnöke volt. A későbbiekben
2015-2019 között külsős tagként vett részt a PTHB munkájában.
2007. óta elnöke a Balatonfűzfői Nyugdíjas Tűzoltók klubjának.
Alapítóként és elnökhelyettesként is meghatározó tagja volt, több,
mint tíz esztendőn át, a Vendégváró és Gasztronómiai Egyesületnek,
amely a Gombócfesztivál megszervezésével és az Arany kapu
Fesztivállal sokat tett városunk ismertté tételéért, az idegenforgalom
fellendítéséért. Papp József tagja a Balaton Nyugdíjas Klubnak, ahol
rendszeresen tart előadásokat. Aktív tagja a Balaton Dalkörnek, amely

egyik élő kapcsolata testvértelepülésünknek, Nagycéténynek. Papp
József emberi megítélése szűkebb és tágabb környezetében egyértel-
mű: higgadt, józan magatartása, a minden ember irányában megmu-
tatkozó segítőkészsége és tevékenysége közismert. Bala ton fűzfő Városa
Papp Józsefnek a város fejlesztésében és a közéletben tett munkája elis-
meréséül, a  „Balatonfűzfőért” díj kitüntetés adományozta.
Mihályfi István, a Nitrokémia nyugalmazott vegyésztechnikusa, osz-

Kitüntetettek

Fotó: Árvai László

Fotó: Árvai László



Aranydiplomát vehetett át Kovács Attila nyugalmazott református lelkész

Kovács Attila nyugalmazott református
lelkész húszéves volt, amikor egy lelki for-
dulatnak köszönhetően a teológiai pályát
választotta. Előtte hajólakatos szakmát
szerzett, majd elvégezte a gimnáziumot is.
Nemrégiben vehette át az 50 éves arany-
diplomáját. 
Kocsev Miklós a Károli Gáspár Református
Hittudományi Karának dékánja és Szabó

István a Dunamelléki Egyházkerület püspö-
kének aláírásával, ünnepélyes keretek között
vehette át az aranydiplomáját Kovács Attila,
miután 1970. szeptember 16-án jeles ered-
ménnyel letette az első lelkészképesítő vizs-
gát. Nyugalmazott lelkészként szükségét érzi
annak, hogy Balatonalmádiban és Balaton -
fűzfőn is alkalmanként gyakorolja a lelkészi
hivatást. Isten adott és ad számára erőt, mind
szellemileg, mind fizikailag. Élete végéig
szolgál. Ezért nemcsak az említett két helyre,
hanem más gyülekezetek és egyéb közössé-
gek meghívására is örömmel megy szolgálni.
Mindig van aktuális mondanivalója és kész-
sége mindazok segítésére, akik ezt igénylik.
Ezért nagyon hálás Istennek. 
- Csodálatos érzés volt átvenni Budapesten az
aranydiplomát, jó volt ismét találkozni az osz-
tálytársakkal, feleleveníteni a régi, szép időket,
hála a Jóistennek lélekben még mindig fiatalok
vagyunk. A hitem továbberősödött, ugyanaz a
lendület, erő van bennem, mint ötven évvel
ezelőtt. Ez egy gyönyörű hivatás, örömmel hirde-

tem Isten igéjét, mert meg vagyok győződve, hogy
anélkül nincs lelki ébredés, nincs lelki megújulás
– vallja Kovács Attila, aki szerint szol ga lélek-
kel nem lehet jövőt építeni. Ez az isteni jelenlét
tart meg bennünket. Megele veníti naponta a
hitünket, hogy a legnagyobb világi zajban és
megpróbáltatásaink között is rátaláljunk arra a
halk és szelíd hang ra, amely által megtapasztal-
hatjuk Isten Szentlelkének a vezetését. 
A mostani fiataloknak, - akik a teológia sza-
kot választják - azt üzeni, hogy kérjenek Is -
ten  től olyan élő hitet, amelyben vezetést
nyer nek, hogy helyt tudjanak állni zűrzava-
ros világunk sodró eseményeiben. Legyen
számukra erőforrássá az élő hit, hogy megta-
pasztalják a mindennapjaikban Isten segítő
jelenlétét. Ha ez nincs meg, káoszba és ka -
tasztrófák sorozatába süllyednek a társadal-
mak. Jelenleg ennek a tanúi lehetünk.
Ahhoz, hogy ezt meglássuk, nagy szüksé-
günk van Isten igéjének az ismeretére. 

SZENDI PÉTER

2020. október 13. oldal

tályvezetője. 1954-ben került a Nitrokémiához. 1998-ig dolgozott a
gyárban, mint ballisztikus, majd a labor csoport vezetője volt. 1962-
1977-ig vezető pirotechnikusként tevékenykedett. A sport jelenléte
az életében meghatározta a mindennapjait. Balatonfűzfőn az
Atlétikai Klub elnökségi tagja volt 1957-1970-ig. 1960-1968-ig a
kosárlabda szövetség titkára volt. Majd 10 évvel később a kosárlabda
szakosztály vezetője lett 1970-1980-ig. Ugyanekkor az atlétikai szak-
osztály  vezető edzőjeként is tevékenykedett. 1980-1985-ig az
Atlétikai Szövetség elnöki tisztjét töltötte be. 1985-2003-ig a
Veszprém Megyei Úszó Szakosztályt vezette. 1998-2002-ig a Megyei
Sport Tanács elnöke volt. 1996-2001-ig a Magyar Úszó Szövetség

alelnöki posztját töltötte be. 1962-1975-ig ő szervezte a fővárosi tűzi-
játékokat, illetve 1970-1977-ig tervezte és vezette a budapesti tűzijá-
tékokat. Elismerései: Honvédelmi Érdemérem 1970, Magyar
Atlétikáért bronz fokozat 1985, Esterházy Miksa díj 1998, Veszprém
megye „Sportért” díj 2003. Balatonfűzfő Városa Mihályfi Istvánnak,
Balatonfűzfő hírnevét és rangját emelő kiemelkedő tevékenysége elis-
meréséül „Balatonfűzfő Díszpolgára” címet adományozta. Papp
Józsefnek és Mihályfi Istvánnak ezúton gratulálunk a rangos elisme-
résekhez. A közösségért végzett munkájukhoz további sok sikert, erőt
és jó egészséget kívánunk!

KOVÁCS-ÁRVAI ÁGNES

A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület, városunk egyik legláto-
gatottabb rendezvényét, a Borzongás Fesztivált 4 évvel ezelőtt indí-
totta útjára. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mivé kerekedett ki
az ötletünk. A rémes sütik, a leleményes álarcok, a vidámhangulat, a
tökfaragás élménye, ez mind-mind hozzátartozik ehhez az estéhez!
Idén a pandémiás szabályokhoz igazodva, biztonságos Borzongás
Túrát terveztünk október 24-re. Úgy érezzük, hogy bár a jelmezbe
öltözött maszkos boszik, zombik és egyéb rémek a lehető legbiz-
tonságosabban ijesztgethetnék egymást, most még sem tartjuk meg
a várva várt találkozót, mert nem szeretnénk, ha rendezvényünk
támadási felület lenne! Tudjuk, hogy sokan elkezdtétek már ter-
vezni a jelmezeket, készültök az izgalmas estére, most az egészsé-
günk óvása érdekében arra kérünk benneteket, bírjátok ki még egy

évig! Néhány képpel azért megemlékezünk itt az elmúlt évekről.
A hangulat felidézéséért, arra gondoltunk, hogy idén is kedvezmé-
nyes tökvásárlási lehetőséget biztosítunk a fűzfőieknek. Szeretnénk,
ha minél többen díszítenétek fel ingatlanjaitokat. A Közösségi Házba
várunk minden érdeklődőt 2020.október 14-én 16 órától 18 óráig.
Tervezzük, hogy megtartjuk a borzasztó süti- és tökfaragó szépség-
versenyt is, de online módon. Részletek később. Figyeljétek facebook
oldalunkat!  Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület. Iroda: Közösségi Házban,
Balatonfűzfő, József Attila utca 12, info@balatonfuzfoinfo.hu,
+36/20/341-5504. 

JÁNKA ANIKÓ

TURISZTIKAI EGYESÜLET TITKÁRA

Turisztikai híreink
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Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából,
melyet 1991 óta ünnepelünk minden év október elsején. Ez a nap
kiváló alkalom arra, hogy megemlékezzünk nagy- és dédszüleinkről.
Amennyiben még élnek, akkor szerencsések vagyunk, hiszen még
átadhatják emlékeiket és szeretetüket. Amennyiben már nem, úgy
eszünkbe juthatnak a közös emlékek, a nagyi finom sütije, vagy a
papa, aki imádott focizni.
A mindennapi tennivalók mellett sajnos, hajlamosak vagyunk arra,
hogy elfeledkezzünk róla: törődéssel tartozunk az idősek felé. Pedig
a figyelem kijárna mindennap, és nem is csak családi szinten. Ez az
alkalom mindenesetre kiváló arra, hogy szeretettel gondoljunk rájuk,
vagy a régen halogatott dolgokat megtegyük értük.

Müller Péter idézetével zárom soraimat. „Ősi és érett kultúrákban az
öregeket nem azért tisztelték, mert „fáradságos életükkel kiérdemel-
ték”, nem is abból a józan előrelátásból, hogy “egyszer én is öreg
leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!”, hanem
azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az
öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg,
amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! (...) Az öregem-
ber akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem
azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik ben ne!”

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER

Tisztelt Szépkorúak! Kedves Nagyik, Dédik!

Szeretettel köszöntöttem Bozsó Sándornét 90. születésnapján.
Joli néni elérzékenyülten mesélte, hogy a legszebb ünnep volt ez
az életében, hisz a családja is megünnepelte, és a vasárnapi isten-
tisztelet után a gyülekezet is megköszöntötte a lakásán, amire
nem számított. Azt mondta, hogy a legszebb ajándékot kapta,
amit ember kaphat. Szeretetet. Kívánom, hogy még sokáig éljen
ilyen szeretetben, egészségben!
95. évét töltötte be Répási Jenő, aki a Támasz Idő sek Otthona
lakója. Sajnos a ki-, bejárási tilalom miatt személyesen nem tud-
tam köszönteni, de ezúton is kívánok Neki, még nagyon sok
szeretetben, egészségben, boldogságban gazdag születésnapot!

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Születésnapi köszöntő

Bozay Attila 1939-ben született Balatonfűzfőn, máig ő városunk
egyetlen Kossuth-díjasa. Alig több, mint hatvan esztendősen,
1999-ben hunyt el, második nagy operájának, egyben utolsó
művének bemutatója előtt. Mindig szeretettel gondolt vissza gyer-
mekkora kisvárosára, az úttörőzenekarban töltött évekre, és főleg
nyaranta gyakorta látogatott vissza családjával a Balaton-partra.

Hagyományosan minden évben megkoszorúzzuk szülőházát a Bartók
Béla utcában, szeptember első felében. Így volt ez idén is, születésének
81., halálának 21. évfordulója kapcsán. A megemlékezésen elhangzott
Bozay Attila Op. 35. Gordonka-zongoraszonátájának első tétele,
melyet 1988-’89-ben komponált, négy szonátája közül utoljára. Egy

1998-as, Hollós Máténak adott interjúban így emlékezett vissza a ’80-
as években szorosan egymás után írt négy szonátára: „…hajdan … a kis
formákkal … jól elboldogultam, a szonátaformában azonban nem voltam
sikeres … lelkiismeretfurdalás munkált bennem: vajon soha nem fogok
tudni szonátaformát írni? …Ha nekem valamire azt mondják, nem lehet,
úgy érzem meg kell próbálnom.” Ezt követően Liszt Ferenc Szerelmi
álmok című ciklusának legismertebb tételét hallhatták a megjelentek.
A muzsika után röviden beszélgettem az előadókkal, Bozay Melinda
zongoraművésszel és Pólus László gordonkaművésszel. Melinda az
édesapjával töltött időkre emlékezett, azokra a művekre, amiket a
zeneszerző neki ajánlott, együtt gyakoroltak, tanultak, játszottak.
László 1998-ban találkozott a komponistával, amikor Op. 40. III.
Vonósnégyesét tűzték elsők közt repertoárra a Somogyi Vonós -
négyessel, vállalva a mű ősbemutatóját és lemezre játszását is. A sze-
rény, de határozott alkotóról kialakult képet erősítette és gazdagítot-
ta a közös munkáról való beszámolója. Az akkor készült felvétel
(hasonlóan az első és második vonósnégyeshez) megtalálhatók
YouTube-on, jó szívvel ajánlom meghallgatásukat! A zeneművek közt
konferált, és az azt követő beszélgetést moderálta jelen cikk írója.
Az alkalom zárásául koszorút helyezett el Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata, a Bozay Alapítvány, a Bozay család, az Irinyi János Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár.

VARGA ÁRON

Koszorúzás Bozay Attila szülőházánál

Fotó: Árvai László
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A „21” -es

Természetesen, nem a kártyajátékról kívánok írni, habár a magyar
kártya lapjai sok férfitársam kedvencei, azonban ez esetben egészen
másról van szó! A közelmúltban kezembe került képek adták az apro-
pót ahhoz, hogy felelevenítsek néhány, ma már sokak számára kevés-
bé ismert tényt, továbbá, hogy néhány megjegyzést fűzhessek a mel-
lékelt felvételekhez!
A fotókat Szalay Zoltán készítette, aki az akkoriban M1/b házszámú
– ma Bugyogó forrás utca 6-os számú - épületben lakott, s mint
szomszédunkat, kisgyerekként jól ismertem. Ritka dolog volt, hogy
akkoriban valakinek fényképező gépe lett volna, különösen a gyárte-
lepen volt kockázatos a fényképezés, azonban, mint szenvedélyes
fotós, rengeteg felvételt készített: elsősorban mi, a házbeli srácok vol-

tunk a modelljei, jórészt ennek köszönhetőek gyerekkori képeim!
A strand azonban, amely a 21-es vasúti őrházról kapta a köznéptől a
nevét, fotózási szempontból szabad terület volt. Az ott készült képek-
ből válogattam néhányat, olyanokat, amelyeknek apropóján ma már
nem látható dolgokra hívhatom fel a figyelmet! A strand neve egyéb-
ként a mai Tó vendéglőt építő kőművesmester nevéről volt: „Berényi
strand”, aztán „Nitrokémiás strand”, hiszen a háború után a vállalat
volt a fenntartó, s az ott dolgozók ennek okán a gyári belépővel
ingyenesen látogathatták, aztán volt „Fővenyfürdő”, ezt a nevet kapta
vissza az 1970-es évek felújítása után, ekkor már tanácsi kezelésben.
Érdekesség, hogy a 21-es vasúti őrház egyúttal feltételes vasúti meg-
álló is volt! Az 1960-as években a terület csúszás veszélyessége miatt
a 71-es főközlekedési utat és a vasúti pályatestet a mai nyomvonalra
helyezték át, maradványaik a Kenese felé vezető kerékpárúton és kör-
nyezetében fellelhetőek.

Ami a felvételeken azonnal szembeötlik, az két dolog: a parkosított-
ság szinte teljes hiánya és a kevés vendég. A kisfiú – feltehetően a kép
készítőjének fia - gondtalanul homokozik, miképpen a másik helyszí-
nen is a gyerekek, akik a Balatonból hordják a vizet. Az egyik kép hát-
terében jól látszik a kabinsor, amely karéjszerűen ölelte körbe a stran-
dot, s szolgált egyúttal kerítésként is. A kabinajtók különböző színek-
re voltak mázolva, vidám, nyári hangulatot teremtett látványuk. Az

egyik képen a vaslábakon látható tartály volt a zuhanyzó: a naptól fel-
melegedett víz egy lánc meghúzása után zuhanyrózsán keresztül érke-
zett a strandolóra. Két képen a kornak megfelelő fürdőruhákban
napozó, illetve strandoló nőket láthatunk, akik bizonyára örömmel
tettek eleget a felkérésnek, hogy legyenek alkalmi modelljei a fotós-
nak. A strand területét és a tómedret beton partvédőmű választotta
el egymástól: ezen ül egy kisebb csoport, a kép jobb szélén a cikk szer-
zője, 15 évesen. A háttérben jól kivehető a mai Tó vendéglő épülete.   

DR. VARJÚ LAJOS

Ide kívánkozna egy felhívás, 
hogy akinek előkerülnének ilyen 

vagy hasonló, helyi témájú képei a múltból, 
ossza meg a szerkesztőséggel, 
akár kísérő szöveggel együtt! 
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Immáron hagyománnyá nemesedik, hogy Balatonfűzfő római kato -
likus templomainak valamelyikében szolgálunk. Az elmúlt évekhez
hasonlóan Horváth Eszter klarinét-, és Varga Áron orgonaművész
adtak koncertet, azonban ezúttal először nem a Jézus Szíve Plé bá -
niatemplomban, hanem a gyártelepi Szent László Templomban.
Ahogy az előző években is, most is a szentmise előtt egy órával kezd-
tük koncertünket, amely így a liturgia előtti elcsendesedést is segítet-
te. Természetesen repertoárunkat is ehhez igazítottuk, javarészt egy-
házzenei kompozíciók hangoztak el. Templomi alkalomról lévén szó
bibliaolvasással kezdtük alkalmunkat, a 80/81. zsoltárral imádkoz-
hattunk, melynek első versei így biztatnak mindünket: „Örvendezze-
tek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!
Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával
együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk nap-

ján; Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.”.
A hangverseny alatt felváltva játszottunk. Johann Sebastian Bach két
orgonás korál feldolgozása, az Ich ruf zu dir és a Herzlich lieb hab ich
dich o Herr mellett elhangzottak a mester 3. C-dúr Csellószvitjének
1-2. Bourré tételei klarinéton, és egészen különleges ízként a kortárs
Kovács Béla műve: Hommage á J. S. Bach. A java barokk után a
romantika felé fordultunk, Liszt Ferenc „Angelus! Ima az őrangyal-
hoz” című meditációjában mélyedhetett el a nagyérdemű. Négy ma
élő zeneszerzőtől is felcsendültek kisebb-nagyobb opuszok: Kovács
Béla Bach előtti tisztelgése mellett megszólalt másik műve:
Hommage á Kodály Zoltán is klarinéton, Kovács Szilárd Ferenc tol-
lából az Intrada orgonán, Ante Grgin No. 1. Capriccio-ja klarinéton,
illetve Derecskei András szerzeménye, az Isten vég nélkül szeret szin-
tén orgonán. Mint sok koncertünkön, most is igyekeztünk nagy
hangsúlyt fektetni arra, hogy a konferálás során valóban közelebb
hozzuk a remekműveket közönségünkhöz. E célból hangzottak el
apró zenetörténeti szemelvények és anekdoták.
A vírushelyzet ellenére is szép számmal, de felelős magatartást tanú-
sítva megjelent közönség láttán, és személyes visszajelzések alapján
Nagytiszteletű Laposa Norbert Plébános Úrral és Vántus Gábor
Kántor Úrral megegyeztünk, hogy a következő években is folytatjuk
alkalmainkat Városunk mindkét katolikus templomában… szeretet-
tel várjuk Önöket!
Ezúton is köszönjük a támogatást Balatonfűzfő Város Önkormányza-
tának, a Balatonfűzfőért Alapítványnak, valamint a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtárnak!

VARGA ÁRON

BFMK-koncert a Szent László Templomban

Szeptember 18-án a Botrány című filmdrámát néztük meg a 
Mi Nők Filmklubban. A férfiak hatalommal történő visszaélését,
a női beosztottak zaklatását feldolgozó film, megtörtént esemé-
nyen alapul.

A világhírű Fox News hírcsatorna alapítója Roger Ailes ( John
Lithgow) erőskezű, igazságosnak tűnő vezető volt, aki támogatta a
fiatal női tehetségeket karrierjük előmenetelében. Az igazság azon-
ban az volt, hogy pozíciójával és hatalmával visszaélve zaklatta női
beosztottjait. A médiamogul bukását, Gretchen Carlson (Nicole
Kidman), a csatorna egyik műsorvezetője döntötte meg, amikor
szexu ális zaklatás vádjával beperelte. Az eleinte abszurdnak hitt

vádak bizonyságot nyertek, amikor a csatorna ellen indított belső
vizsgálat alkalmával több nő vallott hasonló „élményekről”, köztük a
csatorna sztár műsorvezetője Megyn Kelly (Charlize Theron) is.
Bár Alies lebukott és a csatorna súlyos kártérítéseket fizetett a sértet-
teknek, felmerül a kérdés, mégis mire gyógyír a kártérítés? Hány nő,
férfi és gyermek él hasonló súlyos titokkal a világban? Fejlett civilizá-
ciónk mikor jut el arra az értelmi szintre, amikor általánossá válik az
EMBER tisztelete függetlenül életkorától, faji, szexuális vagy vallási
hovatartozástól? Elérhető az ítélkezés, diszkrimináció és megbélyeg-
zés nélküli világ?

KOVÁCS - ÁRVAI ÁGNES

Botrány

Fotó: Árvai László

„Arcodon a napsugár fényes mosolya,
szívedben az ifjúság örök illata.
Kívánom, álmaid mindig elérhesd,
vágyak szárnyán lelkedet magasba repíthesd.
Ragyogjanak fényesen rád a csillagok,
kívánok nagyon boldog születésnapot.”

Motiva zenekar

Árvai Lászlót a Balatonfűzfői Hírlap fotósát,
65. Születésnapja alkalmából 

szeretettel köszönti Családja, barátai és munkatársai!
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A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egye -
sülete (VÁCISZ) 2007 szeptemberében alakult 38 részve vővel.
Tagjai helyi vállalkozások, egyesületek, nyugdíjas klubok és ma -
gánszemélyek.

- Az élhetőbb Balatonfűzfőért kívánunk tevékenykedni. Alapszabály
szerinti céljaink: a vállalkozások érdekképviselete, a hagyományok fel-
kutatása, őrzése, oktatás, környezetvédelem. Az önkormányzattal és a
többi civil szervezettel együttműködve kívánunk részt venni a település
közösségi életének alakításában – kezdi a beszélgetést Kontics
Ferencné, miközben a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr -
központ előadótermében megmutatja Fujszné Kőnig Zsuzsanna gyö-
nyörű fotóit, melyek Balatonfűzfő nevezetességeiről, egy-egy csodá-
latos pillanatról készültek. Első tettük, a város két körforgalmában
fűzfák ültetése volt, melyek a város jelképei. Több éven keresztül
megrendezték a Vidám Május 1. retró majálist, felelevenítették a
falusi disznóvágás szokásait, a régi hagyományokkal rendelkező
Hópehely bált, amit az 1930-as években rendeztek először. 
A fiatalokhoz való közeledés jegyében közösen takarították a játszó-
teret. Immár hagyományos alkalom az újszülöttek köszöntése, amely-
re meghívják és üdvözlik a város új lakóit és szüleiket. Kezdeti műkö-
désük óta folyik a Szünidei programok elnevezésű rendezvény, mely-

nek keretében a téli és a tavaszi szünetben madáretetőt és madárodút
készítettek közösen a megjelent gyermekekkel, felnőttekkel, ezen
kívül minden nyáron gyermektáborokat is szerveztek. Ancsa – kérte,
hogy így szólítsam – nagyon büszke arra, hogy az elmúlt években
nagy sikerrel megrendezték a babakocsis túrát, melyre évről évre töb-
ben jelentkeztek. Mára már az egyesület egyik legnépszerűbb rendez-
vénye, mely több civil szervezet együttműködésével valósult meg.
Idén sajnos a koronavírus miatt a rendezvény elmaradt, pedig nagyon
készültek rá. A VÁCISZ konstruktív együttműködést ápol a helyi
általános iskolával. Három éve szervezik, az Irinyi Iskolával, a
Technika Tanárok Országos szövetségével közösen az „Irány a csilla-
gos ég2 országos technika makett pályázatot. Az szeptember 12-i
eredményhirdetésen 24 pályázatot díjaztak. Az ünnepségnek a
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont adott helyet. 
- Nagy és komoly feladatot vállaltunk fel, amikor pályázat útján elnyer-
tük és megvalósítottuk a volt Nitrokémia Csillagvizsgáló épületének fel-
újítását. 2012 márciusában ünnepélyes keretek között átadásra került
ez a csodálatos épület. Jelentős turisztikai vonzerőt jelent a térségben ez
az új szolgáltatás. Este csillaglest, nappal, naptávcsöves bemutatókat,
kulturális és szakmai előadásokat ajánlunk az érdeklődőknek - folytat-
ja tovább Kontics Ferencné, aki elmondja, hogy a távcsöves bemuta-
tójuknak hatalmas közönség sikere van. Két amatőr csillagász,
Gubicza László és Kocsis Antal tart interaktív előadásokat, az érdek-
lődők megelégedésére, örömére.
Ancsa büszke arra, hogy az egyesület, az elmúlt évek során, számos si -
keres rendezvényt szervezett, ugyanakkor szomorúan tapasztalja, hogy
a fiatalokat nehéz bevonni, mozgósítani, a közösségi munkára, pedig a
jövő az övék. Igyekeztek programjaikat úgy alakítani, hogy felkeltsék a
fiatalok érdeklődését. Nagyon fontosnak tartja az elvégzett munkák
erkölcsi elismerését, ezért létrehozták a Civilek Balatonfűzfőért, az Év
vállalkozója és a Balaton Csillagvizsgálóért erkölcsi elismeréseket.
Mindezeket az elmúlt években azon személyek és civil szervezetek kap-
ták meg, akik önzetlenül dolgoztak a városért. Továbbra is hisznek a
közösség erejében, mert csak ez viszi előre Balatonfűzfőt. 

SZENDI PÉTER

Több mint tíz éve dolgoznak „AZ ÉLHETŐBB BALATONFŰZFŐÉRT”

Általános iskolába édesanyám beíratott, hogy zongorázni tanul-
jak, majd jött a szolfézs, ami egy kicsit megrémített, de folytat-
tam tovább a tanulást. Három évet tanultam zongorázni, majd az
Irinyi iskolába jött Fűke Ákos, aki megszerettette velem a szinte-
tizátor sokszínűségét, ekkor váltottam arra – kezdi a beszélgetést
Prei Gábor jazz zongorista. 
Gábor sokáig futballozott, de eljött az a pillanat az életében, amikor válasz-
tania kellett a sport és a zene mellett. Hat évvel ezelőtt az utóbbi mellett
tette le a voksát, melyet egyáltalán nem bánt meg. 2014-ben a bodajki
Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolába iratkozott be jazz zongora szakra. Ezt
követte egy két éves klasszikus zongora képzés Győrben, ami azért volt jó,
mert itt megtanulta a modern és klasszikus zenének az alapjait. Több zene-
karban is játszott az elmúlt években, jelenleg a FunThomas Band billentyű-
se. Az együttes több fesztiválon fellépett hatalmas sikerrel.

- A jazz zongoráról tudni kell, hogy odaülök egy billentyűs hangszer
mögé, és elkezdek egy történetet mesélni, erre használom a kezeimet,
ezzel próbálom a maximumot kihozni a hangszerből. A szintetizátor

Öt évvel ezelőtt megtalálta az Istenben való hitet 
– a zenében teljesedik ki az érzelmi világa



Végre ismét színdarabot láthattak a nézők
a Veszprémi Petőfi Színház jóvoltából, a
művelődési központ színháztermében.
Eddig operettet, vígjátékot, drámát te -
kinthettek meg az érdeklődők, most vi -
szont egy pszichothrillert, nevezetesen a
Tortúrát, mely Stephen King regénye
alap ján készült.

Izgatottan várta már a közönség az előadást,
egyrészt a különleges darab miatt, másrészt,
hogy a tavasszal elmaradott színdarabot vég -
re megtekinthették. Nem csalódtak a nézők,
hiszen Módri Györgyi és Keller János fan-
tasztikusan játszotta a szerepét. Fokról fokra
nőtt a feszültség a Tortúra előadás alatt, és a
végén még hosszú percekig odaszegeződtünk

a székekhez a Keller–Módri páros félelmetes
játékának köszönhetően. 
A több mint két és fél órás színdarabot Tas -
nádi Csaba Jászai Mari-díjas rendező mun-
káját dicséri. Aki olvasta a könyvet vagy látta
a filmet, mást kapott az előadásban. Ter mé -
szetesen az alapmű megmaradt, miszerint
egy eldugott kis hotelben a népszerű regényí-
ró, Paul Sheldon (Keller János) éppen befe-
jezte legújabb könyvét, és fittyet hányva a
zord téli időjárásra, boldogan útnak indul.
Ám a néptelen coloradói országúton Paul
autója szakadékba zuhan, és lassan be is te -
metné a sűrű hó, ha egy környékbeli nő,
Annie Wilkes (Módri Györgyi) nem találna
rá, aki kihúzza a roncsból a mozgásképtelen
írót, és hazaviszi, hogy ápolni tudja. Úgy
tűnik, Paulnak tényleg elképesztő szerencsé-
je van, hiszen élve megúszta a balesetet, és
Annie nemcsak szakképzett ápolónő, de
saját bevallása szerint az író legnagyobb
rajongója is. Amíg nem tud lábra állni, Paul
kénytelen Annie házában maradni, hiszen az
állandó hóviharok miatt lezárták az utakat,
és még a telefonkapcsolat is megszakadt a
külvilággal. Paul tehát teljesen Annie-re van
utalva, aki persze repes az örömtől, hogy
imádott írója pont az ő vendégszeretetét él -

vezi. Lehet, hogy megúszta a balesetet, de
Paulnak lassan rá kell jönnie, hogy a megpró-
báltatásainak koránt sincs vége: egyre több a
furcsa jel, a nyomasztó körülmény, és Annie
lelkesedése is sokkal mélyebb, démonibb,
mint egy egyszerű kamaszlányos rajongás.
Keller János a sérült és kábult foglyot olyan
élethűen alakítja, hogy végig sajnáljuk, és
szurkolunk neki, szabaduljon meg mielőbb
rabságából. Erre azonban majd három órát
kell várnia a nézőnek, aki végig feszülten,
lélegzetvisszafojtva figyeli vergődését, mi -
közben beleéli magát az áldozat szorult hely-
zetébe, és sokszor megborzong szenvedésé-
től, a parádés színészi játéktól nehezen szaba-
dul. Módri Györgyi, a tébolyult Annie
Wilkes bőrébe bújva terrorizálta kedvenc
íróját, Paul Sheldont, szintén olyan hitelesen
és meggyőzően, hogy végig elhisszük neki, ő
egy valódi pszichopata. Eszünkbe sem jut
ebben kételkedni, pedig csak játssza a szere-
pét. A színésznek a legnagyobb dicséret,
amikor a színpadról nem a foglalkozása jön
le, hanem az az alak, amelyet megformál.
Mindketten maradandót alkottak a nagyo-
kat és legendás előadásokat idéző játékukkal. 
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Fokról fokra nőtt a feszültség a Tortúra előadás alatt
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Fotó: Árvai László

Tisztelgés

Öreg diákként most újra összejöttünk,
hisz 90 éves lett az iskolánk,
és büszkék vagyunk, hogy mi ebben az
iskolá ban tanulhattunk.
Mennyi tudásra szomjazó indult innen út nak!
Életek, sorsok sokfelé futottak.

Te reád, iskolánk, dicsőséget hoztak.
De sok éve már nem indult életútnak innen diák,
Bár elcsendesült körötted minden,
a kultúrát éltetően évek óta éledőben.
Kapud kitárult az embereknek,
jöhet bárki, van itt mit látni.
Gazdagabb lesz, ki itt szétnéz,
megannyi érték, minden csodás.

De hol vannak a szeretett tanárok?
Sok harc és küzdelem után nyugalomban.
Elmentek sokan egy hosszú útra,
s a márványtáblán a nevek egyre sokasodnak.
Egy név, dr. Papp Lajosné, akit most búcsúz-
tattak.
De köszöntsük őket, kik még velünk vannak,
köszönjük meg az átadott tudást!

Hagyományőrző diáktalálkozó, rendkívüli pedagógusnap 

abban más, hogy ott rengeteg különféle hangszín van, amit saját kezű-
leg lehet előállítani. Az elektromos zongora pedig abban jó, hogy a bil-
lentése hasonlít az eredetihez. A zongorába ráadásul sokkal jobban bele
tudom vinni az érzelmeket, jobban ki tudom fejezni önmagamat, mint
dinamikailag, mind technikailag – avat be a hangszerek világába
Gábor, aki többször fellépett már fűzfői rendezvényeken. Elég, ha
csak a tavalyi romkerti estéket említjük, amikor Gubás Gabi és az
Éjszakai Nesz zenekar előtt adott koncertet a Mámai templomrom-
nál. A színművésznő meg is jegyezte, hogy nehéz dolguk lesz ezután,
hiszen egy profi előadót hallhatott a szépszámú közönség. 
Gábor raktárosként dolgozik egy multi cégnél. Egy ideig remélte,
hogy a zenélésből meg lehet élni, de erről inkább letett, majd az éle-
tében jött egy fordulat, nevezetesen az istenhit. Ekkor rádöbbent

arra, hogy a folytonos, főállású zenélés a magánélet rovására mehet.
Nemrég nősült, családot szeretne, így a zene iránti szeretet hobbi
szinten, de továbbra is megmarad. – Öt évvel ezelőtt ismertem meg a
Teremtőt. A dolog érdekessége, hogy a munkahelyemen egy kolléganőm
nyitotta fel a szememet erre. Meghívott a gyülekezetbe, nem volt erősza-
kos, rámenős, szabad akaratomat tiszteletben tartotta, ez nagyon tet-
szett. Itt nagyon sok értékes emberrel találkoztam, itt tudatosult ben-
nem, hogy az Isten egy élő személy, akivel lehet kapcsolatom. Ráadásul
a gyülekezetben ismerkedtem meg a feleségemmel, ami szintén azt erő-
síti bennem, hogy jó úton járok. Jelenleg a Szent Pál Akadémia teológus
hallgatója vagyok – fejezi be Gábor a beszélgetést, akiben egy kie-
gyensúlyozott, boldog embert ismertem meg. 

SZENDI PÉTER



A zenei tapasztalatokat egyedfejlődésünk első pillanatától gyűjtjük,
rögzítjük. A magzati lét, a méhen belüli élet első zenei élményeit az
anyai szívdobogás ritmusa, a véráramlás moraja, a bélmozgás, vala-
mint a külvilág szűrt hangjai adják. A hangélményt a magzat jóval
korábban képes érzékelni a bőr multiszenzorális tulajdonsága miatt,
mint ahogy a hallás központi szerve működni kezdene.
Az anyai szívhangok jelentőségét több kutató is felismerte és vizsgálta.
Beigazolódott, hogy az anyai szívhang pozitív, a születés után még
hosszú ideig tartó nyugtató hatású. Egyenletesebb a légzésük, mélyebb
és hosszabb az alvás, erőteljesebb a súlygyarapodásuk, ritkábban
betegszenek meg. A magzati korban hallgatott zene pozitív hatást fejt
ki a baba agyának fejlődésére, a későbbiekben pedig elősegíti, illetve
megkönnyíti bizonyos ismeretek elsajátítását. 
Kodály is felismerte, hogy a zenei fejlesztés nemcsak a megszületés
után fontos, hanem a várandósság alatt is. A magzat kb. 5-6 hónapos
kortól hall, kapcsolatba kerül a zene és a beszélt nyelv elemeivel, a rit-
mussal, az ütemmel, a pulzálással és az édesanyja hangjával. Az anya-
méhben mozgással reagál a zenére. A klasszikus zenétől rendszerint
megnyugszik, élénkebb ritmustól ideges reakció lesz, gyorsul a szívve-
rés, gyorsabban mozog a magzat. Pl. Mozart és Vivaldi zenéjére lassul
a szívhang, Beethovenre, Brahmsra, rockzenére, heavy metalra pedig
élénken rugdalózik. Tévesen néhányan azt gondolják, örül neki a

baba, holott a nyugtalanságát jelzi felénk. Az egyensúlyérzékelő rend-
szert is ingerlő zene lényegesen nagyobb hatással van a magzatra, mint
a csak hallott zene. Születésük után nem csak édesanyjuk hangját,
hanem azokat a dallamokat is felismerik, amiket magzatként hallot-
tak, ezt a sírás abbahagyásával hozzák a tudomásunkra. Ajánlatos a
kismamáknak naponta legalább fél órán keresztül komolyzenét hall-
gatni, mivel ez áll legközelebb az anya szívdobogásához, jótékony
hatással van a babára és mamára egyaránt.
Az énekek, mondókák, ritmikus zene hallgatása bizonyítottan fejlesz-
ti, gyorsítja a gyermekek beszédtanulását. Ilyenkor ugyanis több agyi
terület kerül egyidejűleg ingerületi állapotba: a rövid távú memória,
az érzelmi területek és a motoros területek egyaránt „dolgoznak”.
Formálja az értelmet és az érzelmeket, tökéletesíti a mozgást, az észle-
lést, segíti a szociális érést. A már ismert zene hatására pozitívan rea-
gálnak: mosolyognak, megnyugszanak, könnyebben alszanak el, biz-
tonságban érzik magukat, érzelmileg kiegyensúlyozottabbakká vál-
nak, intenzívebb az interakciójuk a szüleikkel. Ha egy dalt az anyuka
rendszeresen énekelt vagy sokat hallgatott, a néhány hetes csecsemő is
mosolyogva reagál rá. Az édesanya éneke a babának a legszebb hang a
világon, oldja a feszültséget, örömet ad. 

TÖLGYES BEÁTA, TERÜLETI VÉDŐNŐ

A zene szerepe a gyermek fejlődésére

Fűzfő ízei fazékban, sütőben üstben

2020. október 19. oldal

Tanáraink, diáktársaink előtt tisztelegjünk!
Köszöne tünk, hálánk mindenért.
Emlékük őrizzük és sohasem feledjük.

Augusztus 29-én, 17. alkalommal rendeztük
meg hagyományos öregdiák találkozónkat,
ünnepeltük az aktuális évfordulókat és meg-
koszorúztuk elhunyt tanáraink emléktábláit.
Az ünneplés kissé eltért a szokásostól mind
az időpont megválasztása, mind a fennálló

korlátozó intézkedések miatt. De mindezek
ellenére nagyon szépen sikerült, az idő is ke -
gyes volt hozzánk, így a szabadban ünnepel-
hettünk. A megjelentek nagyon jól érezték
magukat, megcsodálták az öreg iskola muzeá-
lis értékeit, Fűzfőfürdő „megszületésének”
körülményeit, a Klebelsberg-iskola szellemi
és történelmi örökségeit. Köszönjük az elő-
adók érdekes, az aktuális témákkal foglalkozó
részletes beszámolóit, és nem utolsó sorban

dr. Makra Ernőné, Jutka hatalmas erővel
befektetett munkáját, aki mindezt megte-
remtette. Ugyancsak köszönet illeti az önzet-
len segítőket, akik áldozatos tevékenységük-
kel hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a már évről
évre hagyományosan megrendezendő ünnep-
séget ez évben is méltóképpen megtarthat-
tuk. Reméljük, hogy még találkozunk. 

M. MÉSZÁROS ÉVA

Sokan mosolyoghatnak „biztos fogkrém íze van”. Hát kérem, nem!
Üdítően finom. Egy gon dot fedeztem fel kóstolása közben.
Mégpedig azt, hogy eteti magát.

Mentás túrógombóc:
50 dkg túró, 4 evőkanál búzadara, 1 tojás, csi pet só, 3 szál menta.
A menta leveleket ösz szeaprítottam, mintha petrezselyem lenne.  Az

összes hozzávalót összedolgoztam, hogy formázható anyagot kapjak. A
gombócokat enyhén sós vízben kifőztem és pirított mor zsába forgattam.

Sárgadinnye öntet:
Egy fél sárgadinnye belsejét (mag nélkül ter mé szetesen), 2 evőkanál
mascarponéval, 1 e vő   kanál tejföllel, 1 evőkanál porcukorral és kb. 0,5
dl főzőtejszínnel összeturmixoltam.

Ennek az ételnek elkészítése, egy közösségi médián lévő ismerős által
megosztott videóból indult ki. Kicsit felturbóztam. Pár szem bur-
gonyát és egy nagy cukkinit karikákra vágtam. Amíg a burgonya a
hideg vízben, a cukkini pedig sózva várt, elkészítettem a húspogá -
csákat. A húspogácsákhoz egy alap fasírozott receptet használtam. 
Kivajazott magasabb falú tepsibe a cukkini-burgonya-húspogácsa
„sorozatot” szorosan belefektettem. Sajtmártással leöntve toltam a
sütőbe. Sütés vége előtt pár perccel kivettem és reszelt sajttal meg -
szórtam, majd visszaraktam, hogy rápiruljon.

Sajtmártás: 8 dkg vaj, 3 evőkanál liszt, 8 dl tej, 1 kiskanál só, 1 mok -
káskanál őrölt fehérbors, 1 mokkáskanálnyi őrölt szerecsendió,
15 dkg reszelt sajt. A vajat felolvasztottam, kevergetve beleraktam a
lisztet, majd a tejet. Folyamatosan keverve hamar sűrű mártás lett,
közben sóztam, borsoztam, és a szerecsendiót is beleszórtam, majd a
sajtot. Régi bevált recept, a carbonara-hoz és a lasagne-hoz is ezt
használom.

LŐRINCZ-HORVÁTH VERONIKA

Húsos cukkini sajtmártással

Nyár ízei édes-gombócban, avagy mentás túrógombóc sárgadinnye öntettel
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Gerebics Roland olimpikon koronglövő
életét a sport és a mozgás jellemezte. 
Gyermekkorának nagy részét testvére baráti
társaságával töltötte, ahol Ő volt a legfiata-
labb, ami bizonyításra késztette. Biciklizni,
fára mászni is Velük tanult meg, de a legmeg-
határozóbb időket a „Kis teniszpályán” töl-
tötte, ahol fűzfői gyerekek játszani és sportol-
ni gyűltek össze. Télen fellocsolták a pályát és
azon korcsolyáztak, nyáron pedig fociztak.
Édesanyja is sportoló, kézilabda kapus volt. A
kis Roland gyermekként elhatározta, hogy
anyukája nyomdokaiba lépve kézilabdakapus
biztosan lesz. Rengeteg sportot kipróbált
atletizált, úszott, triatlonozott és a „Legjobb
kapus” díjat is többször megszerezte. 1989-
1990-s tanévben Veszp rém Megye Legjobb
Atlétája volt három tusában, Általános
Iskolai Diák Olimpia megyei és országos ver-
senyeken indult, csapatban és egyéniben is jó
eredményekkel, sőt a Nitrokémia kereteiben
focizott is, de ez a sport nem fogta meg.
Édesanyja és bátyja motiválta a sportra, akik-
re büszkén nézett fel. Rolandnak nem voltak
poszterei a szobájában, nem voltak példaké-
pei. Családja sport iránti szeretete mutatta
pályafutása során az utat. Már korán ráérzett
a versengés ízére. Ahogy mondta sokkal job-
ban élvezte a sikerhez vezető utat, a versenyt,
mint magát az eredményeket. 
A lövészettel 13 évesen véletlenszerűen talál-
kozott. Kerékpározni indult és a megszokott
útról a hangos durrogások hallatán letért. A
lőtér kapujában megállva csodálta a lövész
edzést, amikor Székely Dénes, az akkori veze-
tőedző felfigyelt rá és megkérdezte mit sze-
retne. Roland bevallotta, hogy a hangos fegy-

verek és a kerítés miatt, nem mert tovább
menni, de nagyon tetszik Neki, amit lát.
Ekkor Dénes behívta és lehetőséget adott,
hogy próbálja ki a lövést. Bár az első koron-
got elhibázta, az edző meghívta a következő
tavasszal induló edzésre. Roland fél év múlva,
ott állt a kapuba és bár ezt akkor még nem
tudta, azon átlépve 27 éves pályafutása és a
lövészet iránti szenvedélye vette kezdetét. A
lőtéren nagyon jó közegbe került, ahol min-
denki ismert mindenkit, egy jó összeszokott
egyesületi légkör volt. A rendszerváltás utáni
időszak a Klub életében is komoly változást
hozott. A sportolóknak maguknak kellett
már megfizetni a lőszert. Korábban 30-40
ember edzett a pályán, de a változásnak
„köszönhetően” már csak 1-2 sportolónak
tudtak ingyenes felkészülést biztosítani.
Roland tehetsége hamar megmutatkozott így
Ő is a támogatott sportolók közé került.
1995-ben egy évnyi felkészülési idő után az
első Világkupáján vett részt Olaszországban.
25 éven keresztül foglalkozott életvitel szerű-
en a lövészettel. Az edzéseket fizikai, mentális
és szakmai részre osztja. Éveit a Világ baj -
nokságokra, Európa bajnokságra és Világ ku -
pákra való felkészülés fényében élte meg,
onnantól pedig, hogy bekerült az olimpiai
körforgásba, 4 éves ciklusok határozták meg a
felkészülést és így Roland életét is. Heti 2-3
egész napos szakmai lövészedzést, a kiegészí-
tő edzések váltották, mint úszás, futás és
egyéb tornatermi edzések, illetve hetente leg-
alább egyszer foglalkoztak sport pszicholó-
gusok segítségével, a mentális egészséggel.
Ilyenkor a meditáció, a koncentráció, meg-
nyugvás vagy a felspannolás különböző tech-
nikáit sajátította el. Roland a sportnak élt.
Hétvégenként versenyre és nem bulizni járt.
Nyaranta külföldön vagy az ország valame-
lyik lőterén edzett. Fiatalkori lemondásait
mégsem tekinti negatívumnak, mert szerette,
amit csinált. 13-14 évesen már határozottan
és világosan tudta, hogy mit szeretne elérni,
Olimpiai és Világbajnok akart lenni és ezért
mindent meg is tett. 1989-90-ben kezdődött
az értékelhető sport karrier, amikor az Általá-
nos Iskolás Diákolimpián „Veszprém Megye
Legjobb Atlétája” címet nyerte el. Roland
nagyon büszke kézilabda kapus múltjára.
Lövész karrierje 1995-ben kezdődött. Junior
korosztályban 15-16 évesen már a felnőttek
között versenyzett és kimagasló eredménye-
ket ért el országos, nemzetközi és világszínvo-
nalon is. Az 1996-s Atlantai Olimpián már,

mint tartalékos agyaggalamb lövészként je -
gyezték. Az 1998-ban első között szerezte
meg a 2000-s Sydnei olimpiára jogosító kvó-
tát, ahol 5. helyen végzett. 2004-ben nem
jutott ki Athénba, de felkészítője volt egy
külföldi lövész társának, aki meg is nyerte az
ötkarikás játékokat. A 2008-s Pekingi Olim -
pián a 9. helyet szerezte meg. A selejtezőben
még a hatodik helyen állt, három olimpiai
bajnokkal. Az ilyenkor szokásos „hirtelen
halál” szerinti szokásjogban szerencsétlen
indulással és egy hibával csúszott a hatodik
helyről a kilencedikre. Roland aktív sportolói
pályafutását 2018-ban fejezte be. A sportért
sok mindenről lemondott, ám ezekre Ő nem
negatívumként tekint. A legnagyobb áldozat-
nak talán azt tartja, hogy későn tudott elkez-
deni stabil egzisztenciát építeni. A sport,
amit választott, nem egy siker és pénz orien-
tált sport. Visszagondolva merész döntésnek
tartja, hogy erre a pályára lépett, de ma is úgy
gondolja, eredményeit nem érhette volna el,
ha munka mellett próbált volna felkészülni.
Az embernek 100, inkább 110 %-an kell cél-
jai felé fordulni, hogy elérje azokat.
Legmeghatározóbb edzője Putz István volt,
aki mindig ott állt Roland mellett, a mai
napig baráti kapcsolatot ápolnak. Ő az az
ember, akire igazán felnéz, akinél korrektebb
embert nem ismer, akire mind a mai napig
számíthat. Sok olyan személy lenne Roland
életében, akinek át tudná adni a sport szere-
tetét és tudását, de úgy érzi még nem jött el
ennek az ideje. Jelenleg stabil egzisztenciális
hátterének megépítésével foglalkozik, de
későbbi terveiben szerepel a tudás átadása. 
Sportsikereit nem igazán élte meg, nem volt
fontos számára. Rolandot a sport iránti sze-
retet, a cél eléréséhez vezető út hajtotta. A
kupák, az érmek csak hab volt a tortán. 
13 éves egykori mivoltát is jellemes embernek
tartja, aki már akkor tudta, hogy mit szeretne.
Mindazonáltal vallja, hogy a sport pozitívan
formálja a jellemet, főként a fegyveres sport,
ami veszélyes üzem. Rengeteg edzés, verseny
rendszert kellett magában kialakítania. Ezek
meghatározták mindennapjait és jellemét is,
ami saját bevallása szerint nem könnyű.
Önmagát örök maximalistának tartja. Mindig
arra törekedett, csak azt tudja elfogadni.
Kedves Roland Balatonfűzfő hálás a maxi-
malizmusodért, mert általa lettél Te is a Mi
büszkeségünk, a Mi Olimpikonunk.

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

„A kupák az érmek csak hab volt a tortán…”
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Kirándulni hívunk mindenkit! Nagyszülőket, szülőket, gyermekeket,
unokákat, együtt az egész családot! Egy meghívást nyújtunk át, ami
a TERMÉSZETBE hív! Az oxigénben gazdag és az évszakokkal
együtt változó természet rugalmas talajával a legtökéletesebb sportlé-
tesítmény a túrázóknak. Egy-egy családi kirándulás közös élmény. A
hegycsúcs meghódítása a középkori várrom megtekintése együtt a
családdal sokkal maradandóbb emlék, nem szólva a túra során
elhangzó beszélgetésekről, amelyekre a rohanós hétköznapokon alig
jut idő! A kirándulási ajánlatok változatosak, rövidebbek-hosszab-
bak, de mindegyik érdekes és szép tájra vezet.  A gyalogos kirándulá-
sokhoz nem kell különleges felszerelés. Az öltözetünk legyen az idő-

járásnak megfelelő, réteges és kényelmes. Esőköpeny vagy anorák
legyen minden túrázónál.
Sportegyesületünk minden év elején elkészíti és közreadja az adott év
programtervét, amely nemcsak a saját tagságnak, de azoknak is utat
mutat, akik még szervezett formában, együtt másokkal, más család-
dal vagy más egyesülettel nem kirándultak, közös rendezvényük
nem, vagy alig volt. 
Ma sokan a teljesítményhez kötött kirándulást kedvelik, a gyalogos,
kerékpáros vagy más szakághoz csatlakoznak, és a családos kirándulá-
sokat mellőzik. A szakosztály tömeget mozgató családi túrái és ren-
dezvényei ezt a célt is szolgálják.

Fűzfői természetjárók túrái

TÚRÁZZ VELÜNK!
Október 17.: Halápi hegy tanösvény Táv: 6 kilométer, szint: 147
méter. Találkozás: Veszprém, Volán pályaudvar. Indulás: 07:15 óra.
Átszállás Tapolcán! Túravezető: Pappné Puskás Valéria.
Október 24.: Tés – Kis-Futóné – Szunyog-völgy – Alsópere – Nagy-
Magyal – Eplény
Táv: 18 kilométer. Szint: 380 méter. Találkozás: Fűzfőgyártelep alsó,
busz indul: 06:10 óra. Veszprém, Volán pályaudvar busz indul: 06:15 óra.
Átszállás Várpalotán, busz indul: 07:00 óra. Túravezető: Horváth István,
Október 31.: Vinye – Likas kő – Pápalátó kő – Bodzás árok – Hálóvető

árok – Porva. Találkozás: Veszprém, MÁV pályaudvar. Indulás: 08:40
óra. Táv: 13 kilométer, szint: 363 méter. Túravezető: Papp Iván.
November 7.: Bakonykúti – Fehérvárcsurgó Táv: 10 kilométer, szint:
162 méter. Találkozás: Veszprém, Volán pályaudvar. Indulás: 7:30 óra.
Átszállás Székesfehérváron! Túravezető: Papp Iván. 
November 14.: BUSZOS TÚRA! (Tászler, 17 személyes kisbusz).
Csepegőárok – Szászvár (kőrtúra) Táv: 16 kilométer, szint: + 400 mé -
ter. Találkozás: Fűzfőgyártelep, Sport parkoló, 7:00 óra. Túravezető:
Horváth István

HORVÁTH ISTVÁN, SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

TISZTELT CSALÁDOK! KEDVES BARÁTAINK!

Sok év már annak, hogy egy csapat csillogó szemű, lelkes, várakozá-
sokkal teli fiatal lány és fiú egy kora nyári napon, az utolsó általános
iskolai tanév befejeztével, kilépett a balatonfűzfői iskola kapuján és
elindult szerencsét próbálni a számára még ismeretlen jövő felé. Az
itt eltöltött évekre, kedves tanárainkra és osztálytársainkra emlékezni
jöttünk össze 2020. szeptember 4-én.
Nyolc évig koptattuk együtt az iskolapadot, mely minket oly sok szép
élménnyel gazdagított.
Az évek gyorsan elszálltak, mára csak az emlékek maradtak. A mi
időnkben nem volt egységes 8 tantermes iskolaépület. Tanultunk a
központi épületben /ma Klebensberg iskola/ és a „Balaton szálló”
vagy a Tóth villa épületeiben is. Az akkori körülmények nem kényez-
tettek bennünket, tornaterem hiányában a testnevelés órák a tanter-
mekben vagy az udvaron zajlottak. Boldog gyermekek voltunk és ma
is nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a sors olyan
pedagógusokkal ajándékozott meg bennünket, mint osztályfőnö-
künk Werner Ottóné /Mimi néni/ és Werner Ottó tanár úr /Ottó
bácsi/. Egyengették utunkat, nyesegették vadhajtásainkat, formál-
ták az osztályközösséget. Példás nevelésüknek köszönhetően, közös-
ségünk szeretettel fogadott és befogadott minden újonnan érkező
tanulót. A mai napig összetartozunk, közös rendezvényeket szerve-
zünk, köszönhetően Soós Árpádnak és Papp Józsefnek. Osz -
tályfőnökeinkre, tanárainkra sajnos már csak a temetőben tudtunk
emlékezni. Ők nem csak a magyar nyelvet, matematikát és a többi
tantárgyat tanították, de általuk váltunk EMBERRÉ.

Felébresztették bennünk a tudásvágyat, képessé tettek bennünket a
továbbtanulásra, önmagunk képzésére. Példamutatásukkal mintául
szolgáltak. Szeretettel gondolunk rájuk. A találkozás során kettős
érzelmek töltöttek el bennünket. Az öröm, hogy újra együtt lehe-
tünk, ugyanakkor szomorúan emlékeztünk arra a nyolc osztálytár-
sunkra, akik már nem lehetnek közöttünk. Sírjukra elhelyeztük az
emlékezés virágait. A Sirály Étterem teraszán számtalan közös
élmény elevenedett meg előttünk. Egy délutánra ismét gyermeknek
éreztük magunkat.
Újra megéltük a múlt történéseit, a szép, közös emlékeket.
Diákcsínyek, iskolabálok, klubdélutánok, kirándulások, környékbeli
túrák, sportversenyek, néptáncbemutatók, énekkari próbák és sze-
replések mind, mind szép emlékek. Ifjúságunk idejében ragyogó volt
minden megvalósult álmunk, felhőtlen volt boldogságunk. Ameddig
csak tehetjük, találkozunk itt Balatonfűzfőn, hiszen gyermekkorunk
jelei itt maradnak életünk helyszínén.

„Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár
Csak az emlék marad meg a szívben
Halványan, mint a holdsugár.”

/Friedrich Schiller/

Osztálytársunk, Palóczi Mihályné, Bertha Lenke tollából

Emlékezés „egyszer volt” iskolánkra
A Balatonfűzfői Általános Iskola 1959/60. tanévben végzett tanulóinak

60 éves osztálytalálkozója
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OKTÓBERI JELES NAPOK

Október az első igazi őszi hónap, amikor
– ugyan néha még szép az idő – de már
hiába kacsintgat vissza nyár, elmúlt az
őszi napéjegyenlőség, az éjszakák már
hosszabbak, mint a nappalok, a lehűlt
Ba laton már nem melegszik vissza –
hiába dőlnek meg a melegrekordok. Néz -
zük, hogy eleink milyen jeles napokat tar-
tottak számon:

Szinte minden ünnep a szürethez, a beta-
karításhoz kötődik, kezdve október 15-el,
Teréz napjával, amely a Balaton-felvi -
déken és Ba ranyában is szüretkezdő nap
volt. Bánátban és Bácskában asszo nyi
dologtiltó nap, amikor sem sütni, sem
mos ni nem volt szabad. 

Szent Vendelt a jószágtartó gazdák és a
pásztorok védőszentjükként tisztelték, s
en nek magyarázata Vendel élet tör té neté -
ben lelhető fel. Ünnepét október 20-án
tartják. Göcsejben  ekkor  nem fogták be a
szarvasmarhát, hogy kár ne essék bennük.
Csornán Szent Vendel tiszteletére monda-
tott mise után hazavitt szenteltvizet a
jószág ivóvizébe öntötték, így igyekeztek
elérni, hogy Vendel minden bajtól megóv-
ja az állatokat.

Orsolya napja – október 21.– időjósló nap. 
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartot-
ták, hogyha Orsolya-napkor szép az idő,
akkor karácsonyig meg is marad. Szla -
vóniában Orsolya-napkor takarították be
a káposztát. Orsolya időjárása a téli időjá-
rás jelzője. Amilyen idő van ilyenkor, olyan
lesz a tél. A Somló-vidéken Orsolya-nap
volt a szüretkezdés hagyományos ideje.

Mind a szüret, mind pedig a kukorica-
fosztás októberi közösségi esemény, társas-
munka volt. Mindkettő jó alkalom volt
arra, hogy összejöjjön a falu apraja-nagy-
ja. Manapság, amikor már lassan a szom-
szédba sem me gyünk át bejelentés nélkül,
fura lehet, hogy a Bódva vidékén hívás
nélkül mentek, ha meghallották, hogy
valahol kukoricafosztás van. Nóta és tré-
fálkozás mellett dolgoztak. A háziaktól
főtt kukoricát kaptak. 
Ezek az események mind jó alkalmak vol-
tak arra, hogy egy nagycsaládot vagy egy
falut még jobban összekovácsoljanak. Jó
volna ebben a mai gyűlölködéstől, sárdo-
bálástól hangos világban elgondolkodni
azon, hogy régen mitől működtek jól ezek
a közösségek…

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. október



2020. október 23. oldal

„20 éves a Város Balatonfűzfő”

Fotó: Varga Teréz
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