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Balatonfűzfő városának képviselő-testülete 2020. augusztus 18.-
án tartotta a soron következő testületi ülését, amelyen az alábbi
határozatok születtek, a teljesség igénye nélkül.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a „RIMMED” Egészségügy
és Szolgáltató Bt. között a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállal-
kozás keretében történő ellátására kötött feladat-ellátási szerződés-
tervezetet jóváhagyta.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy nem fogadja el a jelentést a két ülés közötti fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy nem fogadja el a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény
74. §-a alapján titkos szavazással nem támogatta azt a javaslatot,
hogy Lajkó Frigyes képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármes-
terré válassza.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi
hozzájárulását adja a Balatoni Horgászegyesület Szövetségének a
IV. Balatoni Horgászok napja rendezvényhez.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális
Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét
támogatja.
1. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális
Szolgálat szakmai munkájának támogatása céljából az intézmény –
Balatonfűzfő településre vonatkozó - 2020. évi költségvetésének
módosítását az alábbiak szerint támogatja: 
- a személyi juttatások kiadási előirányzatának 1.165.000. Ft-tal
történő emelését,
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó elő-
irányzatának 179.413. Ft-tal történő emelését,
- a dologi kiadási előirányzatának 469.900. Ft-tal történő emelését,
mindösszesen működési kiadási előirányzatának 1.814.313. Ft-tal
történő emelését a 305/2020. (VI.30.) Korm. határozat alapján
Balatonfűzfő településre jutó támogatás (2.090.100. Ft) terhére
biztosítja. A Képviselő-testület a Balatonfűzfő településre jutó
támogatásból fenn maradó 275.787. Ft-tal csökkenti Balatonfűzfő
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében „Balatonalmádi
Szociális Társulás részére pénzeszközátadás Balatonalmádi Család-
és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevétel és kiadás
különbözete” megnevezésű kiadási előirányzatot.
2. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2020. évi költ-
ségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
döntött, hogy a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetői álláshelyére pályázati kiírás című napirendi pon-
tot az intézményvezetői pályázat kiírásának, benyújtásának és érté-
kelésének rendjét meghatározó jogszabályok hatályba lépését köve-
tő ülésen tárgyalja.  

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő ala-
pító okiratát a határozat 1. számú mellékletét képező 53-19/2020.
számú módosító okirat szerinti tartalommal módosítja,  ezen
módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
53-20/2020. számú alapító okiratot elfogadja. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mel-
lékletét képezi.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jog-
alkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el. 1. §

• Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kép -
viselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép: „(8) A képviselő-testület összehívá-
sára Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendel-
kezéseit kell alkalmazni. A sürgős, halasztást nem tűrő esetekben
legkésőbb 24 órával a rendkívüli ülés előtt is kiküldhető a meghívó.
Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az
írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni
kell.” 2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy felkéri Szanyi Szilvia polgármestert arra, hogy a kez-
deményezzen egyeztetést az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál a
„Balatonpart közterületei partvédő műveinek rendezése” tárgyú
beruházással kapcsolatban az engedélyezési tervdokumentáció
készítésének időszakában. A tárgyi beruházással érintett Ba la ton -
fűzfői parti sétány állapota rohamosan romlik. A kikagylósodott,
elhabolt part veszélyezteti a „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn” című, KDOP-
2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázati projekt kereté-
ben kialakított parti sétányt, amely projekt 4. fenntartási évében
van. A fenti veszélyhelyzet figyelembevétele szükséges az engedé-
lyezési eljárások során. Az engedélyezési eljárások során
Balatonfűzfő Város Önkormányzata tegyen nyilatkozatot, arról,
hogy ügyféli jogállásával élni kíván, és tegyen jelzést a hatóságok
felé a fenti veszélyhelyzetről.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy felkéri Szanyi Szilvia polgármestert arra, hogy a kez-
deményezzen egyeztetést az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál a
„Balatonpart mélyfekvésű területeinek feltöltése” tárgyú beruhá-
zással kapcsolatban a tervezés alatt lévő engedélyezési tervdoku-
mentáció műszaki tartalmának, tervezett technológiának megis-
merése céljából. Az egyeztetés során a tárgyi beruházással érintett
ingatlanok, mint potenciális zagyterek pontosítása szükséges az
egyéb önkormányzati pályázatokkal, beruházásokkal való össze-
hangolás érdekében.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Volánbusz Zrt. által bevezetett Volánbusz
Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás Balatonfűzfő város helyi közös-
ségi közlekedésében továbbra is fenntartható, alkalmazható.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Volánbusz Zrt-t
értesítse. 

A képviselő-testületi ülésen történt



Polgármesteri beszámoló

Tisztelt Balatonfűzfőiek!
Azzal kezdeném, hogy mérhetetlenül sajnálom azt az állapotot,
amely a testületben kialakult. A munkánkat és az életünket is nehezí-
ti ez az egyet nem értés. Azonban a munka folyik és bár éppen az
ellentétek miatt nem olyan ütemben, mint ahogy azt szeretném,
mégis örömömre szolgál, hogy ennek ellenére több komoly fejlesztés-
ről is be tudok számolni. Polgármesteri jelölésemkor tett ígéreteim-
ből az alábbiak valósultak meg. 
Infrastruktúra fejlesztések:
• Felsővillasor, Völgy utca pályázatból való fejlesztése megtörtént. 
• A Zombor utcának a felújítására és Gyártelepen a fiú kollégium és

a Szakközépiskola közötti járdára is elnyertünk a pályázati támoga-
tást, így hamarosan azok is elkészülnek. 

• A Gyártelep Gagarin utcájának parkolási problémáinak megoldásá-
ra tervek készültek. A következő pályázatokból a járdák, parkoló
megépítése lesz a cél egyeztetve az itt élők igényeivel.

• A Rákóczi utca ügyében lobbizom. A napokban fogunk egyeztetni
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel arról, hogy eltereljük a
strandi forgalmat erről az útszakaszról egy új útszakasz megépítésé-
vel.

• Ebben az évben három utca lesz felújítva. Minden évben az a
célunk, hogy minden településrészen legyen egy-egy utca felújítva.
Folyamatos fejlesztést tervezünk.

• Az Árpád utcai szennyvíz probléma miatt a DRV közgyűlésén fel-
szólaltam és hatására 2021 évre betervezték az Árpád utcában egy
új szennyvíz vezeték beépítését. Ideiglenes megoldásként visszacsa-
pó szelepeket szereltek be a rendszerbe, hogy ne öntse el a szenny-
víz a lakásokat.

• Az esővíz elvezetésének problémájának megoldására elkészültek a
tervek, melyek alapján a fejlesztések megindulhatnak.

• A következő évek tervei között kiemelt fontossággal szerepelnek az
úttervek, amelyeknek kivitelezéséhez szintén pályázati forrásokra
számítunk.
Szolgáltatások bővítése:

• Fűzfőfürdőn a Béke téren lévő ABC új tulajdonosa teljes felújítás-
ra készül, márciusban tervezi az üzlet megnyitását. A felújítás során
egy egészévben működő korszerű üzletet, és felette egy szezonáli-
san üzemelő reggelizőt kíván megvalósítani.

• Tárgyalásban vagyunk több helyi vállalkozóval, akik a szolgáltatása-
ikat, üzlethelyiségeiket és választékukat is bővíteni szeretnék,
Gyártelepen, Tobrukban és Fűzfőfürdőn egyaránt.

• Megkerestem a LIDL Üzleteket üzemeltető vállalatot egy nagyobb
méretű élelmiszerüzlet nyitásával kapcsolatban. Ebben a pillanat-
ban is folynak az egyeztetések, melynek reményeim szerint egy
minden igényt kielégítő bolt lesz az eredménye.

• Egyeztetések folynak egy a káptalantóti piachoz hasonlatos vásár-
tér kialakításáról, amely nem csak a helyieket és az itt nyaralókat, de
az átutazókat is kiszolgálhatja.
Intézmények korszerűsítése:

• Az óvodáink fejlesztésére pályázatot adtunk be, amelynek a pozitív
elbírálása esetén az Árpád utcai és Radnóti utcai intézmények meg-
újulhatnak. A gyártelepi óvoda teljesen új építést kíván, annyira
rossz állapotban van, hogy nincs értelme javítgatni.
Az általános iskola 500 milliós forintos EU-s támogatásához továb-
bi 500 millió forintot kaptunk a kormánytól, így már van forrásunk
a felújításhoz. Ez a támogatás is, mint több másik dr. Kontrát Károly
parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes segítségével valósult meg.
Színvonalas kulturális élet támogatása, civilekkel való együttműködéssel:

• A járványhelyzetben, másfél hónap alatt 12 rendezvény, 5 helyszí-
nen, 6 sztárvendéggel, több száz nézővel valósult meg. Fellépők vol-
tak: László Attila, Sasvári Sándor és Gregor Bernadett, Csuja Imre,
Koltai Róbert, Sipos F. Tamás, Veszprémi Színház előadói. A vírus
helyzet alatt mindhárom településrészen helyet biztosítottunk a
veszprémi színház színészeinek, akik az utcákon énekeltek.
Szeptemberben elindulnak a színházi előadások is.

• Újra színvonalas városi szilvesztere van a településnek, köszönhető-
en a civilösszefogásnak. 

• A Borzongás Fesztivál a település egyik legnagyobb rendezvényévé
nőtte ki magát.
Fiatalok letelepedésének ösztönzése

• A gyári utcai telkek építési telek kialakításán dolgozunk. 
• Az óvodák, iskola fejlesztésével vonzóbbá tesszük a fiatalok számá-

ra Balatonfűzfőt
• Munkahely teremtéséről tárgyalunk cégekkel, akik az ipari terület-

re szeretnének üzemet építeni.
Környezettudatos szemlélet:

• Tárgyalásokba kezdtünk az új ÉBH vezetővel. A Kft mindent meg-
tett azért, hogy a szaghatás megszűnjön, és hogy megelőzzön egy
újabb öngyulladást. Továbbra is azon dolgozunk, hogy ne érezze
Balatonfűzfőn senki a szomszédságunkban lévő telep hátrányait.

• Közösségi zöldhulladék udvar megvalósításán dolgozunk.
A vaddisznó probléma:
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• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program
keretében az „Óvodaépület felújítása” című alprogramhoz meghir-
detett, MFP-OEF/2020. kódszámú pályázati kiírás keretében a „A
balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai telephe-
lyének fejlesztése” tárgyú projektjére. A projekthez a pályázat kere-
tében bruttó 50.000.000 Ft keretösszegig vissza nem térítendő,
100%-os támogatási intenzitású hazai támogatást igényel. A képvi-
selő-testület elrendelte a pályázati dokumentáció összeállítását és a
pályázat benyújtását.

• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dön tött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program
keretében „Építési telek kialakítása, közművesítés” című alprogram-
hoz meghirdetett, MFP-TKK/2020 kódszámú pályázati kiírás kere-
tében „A balatonfűzfői Gyári utcai építési telkek közművesítése” tár-
gyú projektjére. A projekthez a pályázat keretében bruttó 15.000.000
Ft keretösszegig vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitá-
sú hazai támogatást igényel. A képviselő-testület elrendelte a pályáza-
ti dokumentáció összeállítását és a pályázat benyújtását.

• Szeptemberben 15-én lesz a következő testületi ülés.

SZENDI PÉTER



Tisztelt Választópolgárok!
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.
július 2. napján megtartott képviselő-testületi ülésén 138/2020. (07.
02.) Kt. határozatával, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdésében megha-
tározottak szerint önmagát feloszlatta.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 20. § (6) bekezdése értelmében, ha az
önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott, idő-
közi választást kell tartani.
Balatonfűzfő Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302. §-ában biztosított jogkörében
eljárva az 1/2020. (VII. 30.) számú határozatával 2020. október 18.
napjára időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester
választást tűzött ki.
A Helyi Választási Bizottság fenti határozata 2020. augusztus 2-án
emelkedett jogerőre.
Az időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásá-
val kapcsolatos általános tudnivalókról a Balatonfűzfői Közös Helyi
Választási Iroda Vezetőjeként – a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvényben (a továbbiakban: törvény) valamint az időközi
helyi önkormányzati képviselő és polgármester 2020. október 18.
napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról szóló Balatonfűzfő Város Helyi Választási Bi -
zottságának 1/2020. (VII. 30.) számú határozata alapján – az alábbi-
ak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

Névjegyzék/átjelentkezési kérelem
A Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól a
választás eredményének jogerőre emelkedését követő tizenötödik
napig a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok köz-

ponti névjegyzékben nyilvántartott adatait – a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva – a törvényben
meghatározott adattartalommal szavazóköri bontásban hozzáférhe-
tővé teszi a HVI számára.
Egy választópolgár csak egy szavazóköri névjegyzékben szerepelhet.
Az a polgár, aki legkésőbb a szavazás napján betölti tizennyolcadik
életévét, a választás kitűzésének napját követő naptól szerepel a szava-
zóköri névjegyzéken.
Azt a választópolgárt, aki 2020. augusztus 12-én a szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésé-
vel tájékoztatja 2020. augusztus 28. napjáig a szavazóköri névjegy-
zékbe vételéről.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 12. napját követően kerül
a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a
továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoz-
tatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi válasz-
tásán az a személy rendelkezik szavazati joggal, aki az érintett válasz-
tókerületben (településen) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkezik, és a 2019. évi általános önkormányzati választáson vagy azt
követő időközi választáson legutóbb 
- ugyanezen választókerület valamelyik szavazókörének a névjegyzé-

kén szerepelt, vagy
- máshol szerepelt ugyan a névjegyzékben, de abban a választókerü-

letben már nincs sem lakóhelye, sem tartózkodási helye, vagy
- sehol sem szerepelt a névjegyzékben.
A választókerületen belüli, de szavazókörök közötti költözés esetén a
választópolgárt az aktuális címe szerinti szavazókör névjegyzékébe
kell felvenni.
A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsem-
misül/elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.

TÁJÉKOZTATÓ
időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 

2020. október 18.
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• Többször leültem a vadásztársaságokkal és a rendőrséggel.
Bejárásokat és civilfórumokat szerveztem ezzel kapcsolatban. 

• Jelenleg egy vadkerítésről tárgyalunk, és egy mögötte lévő magasles
kialakításáról.
További terveim:

• A településrészek összekötése kerékpárúttal. Mind a négy település-
részt összekötnék ezek az utak, és ez által könnyebben és biztonsá-
gosabban elérhető lenne az újonnan létesített LIDL üzlet is.

• Bringapark
• Kutyafuttató (elkerített, kutyák számára akadálypálya)
• A kulturális, közösségi, szabadidős programok támogatása
• Közösségi horgászstég kialakítása
• Az útjaink minőségének javítása
• A településkép javítása, vonzóbb arculat. Virágos, tiszta, rendezett

közterületek! Több pad. 
• Szervezettebb, hatékonyabb városgondnokság.
• Új házi orvosi, gyermekorvosi, védőnői rendelő megvalósítása

• Parti sétány partvonalának megerősítése
Újabb Magyar Falu program pályázatot nyertünk, így 15 millió
forint összegben a közterületek fenntartását szolgáló gépeket vásá-
rolhatunk. (traktort, fűkaszákat, ágvágókat…stb). Eddigi polgár-
mesterségem alatt nyolc pályázatot nyertünk meg, ebből hetet eza-
latt az idő alatt írtunk. A Felsővillasor és Völgy utca és a Föveny
strand csúszdafejlesztése és a parti sétány mellett lévő új kerékpárút
elkészült. Hamarosan a Közösségi Ház felújítása is befejeződik. A
temető fejlesztése, az Árpád utcai óvoda játszóterének felújítása, a
Tobruki strand felújítása, Zombor utca felújítása, a gyártelepen
járda megvalósítása, a közterületek karbantartására szolgáló eszkö-
zök vásárlása folyamatban van. Az óvodák felújításáról szóló pályá-
zatoknak az elbírálására várunk jelenleg.
„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani,
mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” (Albert
Einstein)

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER



Az átjelentkező választópolgár
Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezésre csak abban
az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási
helye ugyanazon választókerületben van, egyéni listás képviselő-válasz-
tás vagy polgármester-választás esetén ugyanazon településen.

Mozgóurna iránti kérelmet

a) HVI-hez
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2020. október 14-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2020. október 16-án 16.00 óráig, vagy
ac) 2020. október 16-án 16.00 órát követően elektronikus azonosí-
tással elektronikus úton legkésőbb 2020. október 18-án 12.00 óráig
lehet benyújtani.
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező sze-
mély általi kézbesítésével 2020. október 18-án, legkésőbb 12.00
óráig lehet benyújtani.

Jelöltállítás, választási kampány

A törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a pol-
gármesterjelölt állításához, képviselőjelöltséghez az ajánlások száma
2020. augusztus 13-án az alábbiak szerint került meghatározásra:
A 2020. évi időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlá-
sok száma Balatonfűzfő településen: 114
A 2020. évi időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelölt-

séghez szükséges ajánlások száma Balatonfűzfő településen: 38
A HVI az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2020.
augusztus 29-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándé-
kozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 
Az egyéni listás jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2020.
szeptember 14-én 16.00 óráig kell bejelenteni.  
A választási kampányidőszak 2020. augusztus 29-től 2020. októ-
ber 18-án 19.00 óráig tart.
2020. október 18-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában fogla-
ló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tar-
tózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon.
2020. október 18-án választási gyűlés nem tartható.
2020. október 18-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
2020. október 18-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épület-
ből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredmé-
nyét (exit poll) csak 2020. október 18-án 19.00 óra után szabad nyil-
vánosságra hozni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,
2020. november 17-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni a választás napján (2020. október 18-
án)  6.00 órától 19.00 óráig lehet a választópolgár részére megkül-
dött értesítőn megjelölt szavazókörben.
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1. szavazókör: Közösségi Ház
Balatonfűzfő, József Attila u. 10.

2. szavazókör: volt Jókai Mór Általános Iskola
Balatonfűzfő, Jókai u. 19-21.

3. szavazókör: Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.

4. szavazókör Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.

5. szavazókör: Cseberei Óvoda
Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.

Vezető: Soltész Attila jegyző telefonszám: 88/596-910

általános helyettes: Székelyné Tóth Barbara aljegyző 
telefonszám:88/596-911
általános információk
szavazatszámláló bizottságok tagjainak bejelen-
tése

informatikai helyettes: Vargáné Mátics Zsuzsanna
telefonszám:88/588-650
ajánlóívek átadása
jelöltek bejelentése
névjegyzék vezetése
átjelentkezési és mozgóurna kérelmek 
átvétele/intézése

Balatonfűzfő városban működő szavazókörök:

Kapcsolat/információk
Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
telefonszám:  88/596-900

email-cím: jegyzo@balatonfuzfo.hu



Augusztus 20-án délután, a Fövenystrandon Balatonfűzfő Város
Önkormányzata családi napot szervezett a klímatudatosság és a környe-
zeti szemléletformálás jegyében. A rendezvény során a kisebbek játszó-
házon vehettek részt: a három állomáson a hulladék kezelésétől, a vízta-
karékosságon át, a klímához kapcsolódó több témakörben szerezhettek
új ismereteket a résztvevők korosztályuknak befogadható módon.
Aki mind a három állomást végigjárta és bemutatta a megszerzett
pecséteket, egy szerencsekerék segítségével tehette próbára a szeren-
cséjét különböző ajándékokért (matrica, foglalkoztató füzet, mese-
könyv). A játszóház mellett bábos Öko-mesekuckó foglalkozás kere-
tén belül ismerkedhettek a gyerekek a zöld gondolatok fontosságával.
A felnőttek számára lehetőség nyílt klímatudatossági kérdőív kitölté-
sével tudásukat, a mindennapokban végzett tevékenységeiket tesztel-
ni, hogy mit és milyen gyakran tesznek a környezetük megóvása érde-

kében. Ezen kívül lehetőség volt visszajelzést adni Balatonfűzfő
készülő klímastratégiájához.
A kérdőívek elérhetőek a Városháza bejáratánál és online is a balaton-
fuzfo.hu oldalon, illetve a következő címeken:
18 éven aluliak számára:
https://forms.gle/Yw4ynjWhDqHVRLwW6

18-65 év közöttiek számára:
https://forms.gle/asFfvDLvW8ziPHo89

Szépkorúak számára: https://forms.gle/qP7fbP65CnaxpLUs8

NÓTI ATTILA
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„Tegyél Fűzfő klímájáért!”
Családi nap a klímatudatosság jegyében
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jogi helyettes: Kázár Ernőné
telefonszám:88/596-922
általános információk
jelöltek bejelentése
átjelentkezési és mozgóurna kérelmek átvétele

pénzügyi helyettes: Pékné Deák Brigitta
telefonszám:88/588-650
pénzügyi ügyintézés/elszámolás

A Képviselő-testület a 99/2019. (08. 27.) számú határozatával a
Helyi Választási Bizottság tagjait/póttagjait az alábbiak szerint
választotta meg:

Lublóy Géza tag
Polniczky József tag
Némethi Tamás Géza tag

Kovácsicsné dr. Dózsa Katalin póttag
Molnár Imre póttag

SOLTÉSZ ATTILA SK.
BALATONFŰZFŐI KÖZÖS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

Újabb nyertes pályázatok a Magyar Falu Programban

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. május 6. és június 3 között
3 db pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Programban, amelynek
eredményeként 3 db projektre összesen 49.878.235 Ft összegű visz-
sza nem térítendő, hazai támogatást nyert.

A balatonfűzfői Öveges József szakközépiskola és a fiú kollégium
közötti járda felújítása
A megítélt támogatás összege: 4.969.002 Ft
Saját forrás összege: 4.702.302 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 9.671.304 Ft.
A projekt tartalma: A projekt keretében az Öveges középiskola és a
fiú kollégium közötti szilárd burkolatú járda felújítására kerül sor. A
járdát a helyi lakosokon kívül a városban tanuló diákok, kollégisták
használják, de jelenlegi állapota leromlott, mondhatni balesetveszé-
lyes, felújítása halaszthatatlan. A gyalogos forgalom számára térkő

burkolatú, 130 méter hosszú, 1,5 méter széles, 210 m2 felületű járda
épül, amely a biztonságos és kulturált gyalogos közlekedést biztosítja
mind az itt élők, mint a kollégisták számára.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021. 01.
01 – 2022. 06. 30.

A balatonfűzfői Zombor utca felújítása
A megítélt támogatás összege: 29.999.998 Ft
Saját forrás összege: 4.607.581 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 34.607.579 Ft.
A projekt tartalma: A projekt keretében az önkormányzati tulajdon-
ban lévő, Fűzfőfürdő városrészben az 575 és a 661 hrsz.-ú ingatlano-
kon található Zombor utca összesen 820 méter hosszú szakaszának
felújítása valósul meg. A fejlesztéssel érintett utca leromlott aszfalt
burkolatú út. Az elmúlt évtizedekben ezen utakat érintően jelentő-



Alig egy év telt el az 1998-2002-es önkormányzati ciklusból, még
éppen csak kezdett összerázódni az új képviselő testület, s máris
rohamléptekkel közeledett a 2000-es év, az Ezredforduló, ez a
mágikusnak tűnő, kettővel kezdődő évszám!
Többen világvégét jósoltak, egyesek Nostradamus jövendöléseit

emlegették, vagy éppenséggel a digitális világ összeomlását s a nyomá-
ban kitörő káosz lehetséges hatásait ecsetelték! Önkormányzatunk

képviselő testülete azonban józan maradt: folytattuk, azt a ciklusok-
kal korábban megkezdett munkát, amelynek végső célja a városi cím
elnyerése volt. (A cím önmagában nem jár semmiféle előnnyel: csu-
pán annak deklarálása, hogy az adott település fejlettségi szintje meg-
haladja egy községét, s ez egyúttal fontos erkölcsi elismerés is!)
Világos volt, hogy sürgősen lépni kell, hiszen ezt a jelentős eseményt
- nem kis merészséggel - az ezredforduló évére terveztük! Tudtuk,
hogy alapos szakmai alátámasztással pályázatot kell benyújtanunk,
tudtuk, hogy a szokásosnál jóval több lesz a pályázó, s tudtuk, hogy
számosan többedik alkalommal próbálkoznak. Tartottunk attól is,
hogy Balatonalmádi közelsége és városi státusza hátrányt fog jelente-
ni, ezért arra törekedtünk, hogy a kizárólag Fűzfőre jellemző erőssé-
geket emeljük ki: így különösen a nagyszámú ipari munkahely, a tele-
pülés központos fekvése, a teljes közműellátottság, az országos beis-
kolázású Öveges Szakmunkás és Szakközépiskola és Kollégium, a
Balaton uszoda és a Sportstadion, a kistérség egyetlen kőszínháza,
szakorvosi ellátottsága kapott nagyobb hangsúlyt!
Mivel sürgető volt az idő, több helyről - elsősorban tervező irodáktól -
kértem be pályázat írására ajánlatot: a 3 millió forintos ajánlattól felfe-
lé érkeztek is szép számmal, azonban ekkora összeg nem állt akkor ren-
delkezésünkre. Egyébként is az volt a tapasztalatom, hogy legyen szó
bármiféle, a települést érintő tervezésről, kivétel nélkül, minden alka-
lommal mi szolgáltattuk a szükséges információkat. Ezért aztán, kon-
zultálva Dr. Kecskés Ferenc jegyzővel, Csala József képviselővel, aki
akkor a Településfejlesztési Bizottság elnöke volt, elhatároztuk, hogy
mi magunk fogjuk a pályázatot elkészíteni! Így aztán, kiegészülve
Mohos Máris polgármesteri referenssel, Agg Z. Tamás Sal-X Kft.
ügyvezető igazgatóval, Dalmadi Zoltán tervező főépítésszel, nekilát-
tunk a munkának. A tíz fejezetből álló pályázatot, talán nem lenne
haszontalan, ha a Hírlap folytatásokban leközölné! Addig is, a fejezet
címek: I. Balatonfűzfő rövid bemutatása, II. Balatonfűzfő múltja,

Visszaemlékezés a várossá nyilvánítás kezdeményezésére
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sebb javítás, átfogóbb felújítás sajnos nem történt, csupán az úthibák
kátyúzása, foltszerű javítása készült a járhatóság fenntartása, jármű-
kár, gyalogos és kerékpáros balesetveszély elhárítása érdekében.
Az útfelújításokkal az önkormányzat célja, hogy a helyi lakosság és az
ide látogató turisták számára a helyi közterületeken kulturáltabb,
kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételeket biztosítson.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021. 01.
01–2022. 06. 30.

Munkagépek beszerzése Balatonfűzfőn
A megítélt támogatás összege: 14.909.235 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 14.909.235 Ft.
A projekt tartalma: Balatonfűzfő Város Önkormányzata – saját esz-
közpark hiányában – mai napig külső szervezetek (vállalkozás) meg-
bízásával végzi el az utak és közterületek karbantartásához, kezelésé-
hez, állapotjavításához kapcsolódó feladatokat jelentős pénzeszközök
igényének felmerülésével. A saját eszközök megléte esetén gyakorlati-
lag önköltségi áron teljesítheti az önkormányzat a törvényből fakadó
kötelező feladatait, melynek hatékonysága, költségtakarékossága
házon belül kerülhet szabályozásra.

Jelen eszközbeszerzés már évek óta esedékes és szükséges, mert az
önkormányzat gépei évekkel ezelőtt használhatatlanná váltak, új
gépek beszerzése sajnos pályázat útján sem sikerült eddig a település-
nek. Ráadásul Balatonfűzfő a Balaton parti települések közül az egyik
legnagyobb zöldterülettel rendelkező város, a kézi munkavégzéssel
nem kivitelezhető a közterületek kezelése.
Az új gépek beszerzésével hatékonyabbá válik a munkavégzés, hiszen
az eddigi kézi munkavégzést váltja ki, az utak, közterületek folyama-
tos karbantartásával javul a településkép, rendezettebbé válik a kör-
nyezet, ami az idelátogatók és az itt élő családok életminőségét pozi-
tívan befolyásolja.
14 db munkagép beszerzésére nyertünk támogatást, amelyből 4 db
erő-, illetve munkagép, 10 db kisgép. 1 db traktor, 1 db rézsű szárzú-
zó, 1 db hótoló, 1 db fűnyíró, 4 db fűkasza, 2 db motorfűrész, 2 db
sövényvágó, 1 db ágvágó és 1 db lombfújó.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021. 01.
04–2021. 12. 31.

NÓTI ATTILA
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igazgatási szerepköre, III. Balatonfűzfő népességének alakulása, IV.
Balatonfűzfő gazdasági egységei, a foglalkoztatottság jellemzői, V.
Balatonfűzfő infrastrukturális fejlettsége, VI. Balatonfűzfő település-
szerkezete, arculata, fejlesztési koncepciói, rendezési, szabályozási ter-
vei, VII. Balatonfűzfő intézményei, igazgatási és rendészeti egyéb
létesítmények bemutatása, VIII. Balatonfűzfő szellemi, kulturális és
sportélete, társadalmi szervezettsége, civil szerveződések, mindezek
hatása a térségre, IX. Az önkormányzati vagyon és gazdálkodás
bemutatása, X. Balatonfűzfő önkormányzat működése, tár -
sulásos,térségi szervező munkája, fejlődésének főbb jellemzői.
Az elkészült pályázatot 15 db melléklettel láttuk el, melyek között ott

volt az 1999. november 23-i közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv
is, ami a jelenlévők nagy többségének a városi cím elnyerését célzó
pályázat benyújtását támogatta! Az utolsó pillanatban elkészült
pályázatot Csala József bizottsági elnökkel együtt, személyesen nyúj-
tottuk be a Belügyminisztériumban: a szerény, papírkötéses pályáza-
ti anyagunk kirítt a sok, bőrbe kötött, aranyozott feliratokkal ellátott

pályamunka közül. Azonban esetünkben is igazolódott a mondás:
„Nem a külcsín, a belbecs a fontos!”

DR. VARJÚ LAJOS

Közművelődési szakember képzésem záró
dolgozatát a Vágfalvi Ottó Művelődési Köz -
pont és Könyvtár működéséről írtam, közben
betekintést nyerhettem Balatonfűzfő történe-
tébe Dr. Varjú Lajos, Kovács Tibor és Szőnyeg
János könyvei, valamint Gyuricza Laci bácsi
„Gyár és emberek” kordokumentum filmje
alapján. Sajnos találkozókra a veszélyhelyzet
alatt nem kerülhetett sor, így Gyuricza Laci
bácsival, Kiss Irénnel, Szendi Péterrel és Bóna
Veronikával beszélgettem sokat telefonon.
Laci bácsi történetei olyan egyedi, pezsgő
közösségi sport- és kulturális életet varázsoltak
a szemem elé, amelynek lenyomatai, értékei ma
is megtalálhatóak Balatonfűzfőn, és már csak

arra várnak, hogy csokorba rendeződjenek és
bekerüljenek a települési értéktárba.
A kutató-feltáró munka megvalósítása csapat-
munka eredménye lehet: a Gagarin utcában
felcseperedő Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
néprajzos közművelődési szakember, Szendi
Péter a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztője és
Varga-Szeli Orsolya Sára blogger már igent
mondott az értékfeltáró munka támogatására.
Történeteket, fotókat, tárgyakat, alkotáso-
kat, az egykori közösségi életben aktív szere-
pet vállaló személyiségeket keresünk, akikkel
és akikről a gyerekeik, unokáik, dédunokáik
segítségével interjúkat készíthetünk. Az
összegyűjtött kincseket folyamatában szeret-

nénk rendszerezni, hogy egy szép összeállí-
tással, gyűjteménnyel gazdagíthassuk a
várost, annak érdekében, hogy Balatonfűzfő
jövőbeli kisiskolásai, lakosai, turistái is képet
kaphassanak a város múltjáról. A Bala -
tonfűzfői Hírlap segítségével a történeteket
a város lakosságával is megosztjuk.
Köszönettel várom kedves, vidám, izgalmas
vagy megható történeteiket, fényképeiket,
tárgyaikat, emlékeiket, valamint ajánlásaikat
az interjú alanyok tekintetében.

SZELI DÓRA RÉKA

SZOCIOLÓGUS - KÖZGAZDÁSZ

szelidora@gmail.com
+36 30 338 6051

Gyártelep kincseit keressük
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Szeretném hálámat kifejezni, hiszen a nagy meleg ellenére is sokan
segítettetek vérük leadásával. 27 fő volt aktív, sajnos 7 főt kiszűrt a
doktornő, viszont ami ismét példaértékű, hogy 3 új véradót köszönt-
hetünk köreinkben. Köszönet támogatóinknak: Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár (helyszín), Klári boltja, Böröczky
Zsolt, László Gábor (Bigyu), Borsos József ( Jóker kisbolt).
Köszönöm szépen minden megjelentnek! Találkozunk a következő
véradáson, időpontját a következő lapszámban olvashatnak.

Köszönettel: Pongrácz Ágnes (önkéntes szervező)

Sikeres véradás!



Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az augusztusi Balatonfűzfői
Hírlapban található információk tévesen jelentek meg, alábbiak-
ban közöljük a helyreigazítást az őszi zöldhulladék-gyűjtés mene-
téről.
Az őszi házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés az eddig megszokott
időpontokban, a 41. 43. 45. és 47. héten, ürítési napon, vagyis
10.07-én 10.21-én 11.04-én és 11.18-án történik. A gyűjtés az
idei évben matricák használatával valósul meg, melyeket, a
Közszolgáltató és Balatonfűzfő Város Önkormányzata között történt
megállapodás szerint, Ügyfeleink díjmentesen vehetik át az alábbiak
szerint:
• állandó lakosok előfizetőnként összesen 12 db,
• üdülőingatlan tulajdonosok előfizetőnként összesen 6 db Balkom

emblémás zöld matricára jogosultak.

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

Zöld matrica átvétele:
A zöld matricák kiosztását Balatonfűzfő Város Önkormányzata végzi.
Helyszín: Közösségi Ház (Balatonfűzfő, József Attila u. 12.), idő-
pont: augusztus 31-től november 16-ig hétfőnként 9.00-12.00 óra

között, szerdánként és péntekenként 13.00-18.00 óra között.
Lehetőségük van a matricákat házhoz kérni, bruttó 500 Ft-os díj
(postaköltség) ellenében tudjuk kipostázni.

Zöld matrica használata:
A lágy szárú zöldhulladékot max 120 l-es, bármilyen áttetsző zsá-
kokban kell gyűjteni, a matricát ezekre a zsákokra kell jól látható
helyre felragasztani (1 db matrica/zsák).
Társaságunk csak a matricával ellátott, bármilyen áttetsző (NEM
fekete) zsákokba és a többlet zöldhulladék elszállítására szolgáló
Balkom emblémázott zöld zsákban kihelyezett lágy szárú zöldhulla-
dékot gyűjti be! 

Nyomatékosan kérjük, hogy fás szárú kötegelt zöldhulladékot
egyáltalán ne helyezzenek ki, nem áll módunkban összegyűjteni,
azokat telephelyünkön vesszük át!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti házhoz menő szolgáltatáson
túl, telephelyünkön zöldhulladék-gyűjtőpontot üzemeltetünk.
Telephelyünkön zöldhulladékot átveszünk az alábbiak szerint:
fás szárú zöldhulladékot (ágakat, ágnyesedékeket…), háztartásban
keletkező mennyiséget, továbbá
lágy szárú zöldhulladékot (falevelet, füvet…). Maximális mennyiség:
150 kg/ingatlan (ügyfél)/év, ez 10 db, 120l-es zsáknak felel meg.

Telephelyi zöldhulladék átvétel nyitva tartása:
hétfő: 6.00-14.00,
péntek: 6.00-16.00.

2007-ben kezdődött az a közös munka, amelynek eredményeként
sikeres LEADER programot hajtottunk végre a 2007-2013-as prog-
ramozási időszakban és folytathatjuk ezt a munkát a jelenlegi progra-
mozási időszakban is. Lelkes, térségi szervezetek, és a mögöttük álló
aktív vidéki emberek munkája és sikere, hogy egy igazi közösség, egy
alkotó együttműködés alakulhatott ki a térségben.
Egyesületünk programjairól a www.bakonyesbalaton.hu oldalon
keresztül tájékozódhat.

LEADER (francia betűszó: Liaison  Entre  Actions pour
le  Developpement de l’Economie  Rurale) =  Közösségi kezdemé-
nyezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által
1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, társadalmi
és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a fenntartható
fejlődést Európa vidéki területein. A helyi részvétel, a valódi összefo-
gás és együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítő jelleggel
jelenik meg, itt a működés fő sajátossága 

A LEADER hét alappillére:
1. Területalapú fejlesztés
2. Alulról építkező megközelítés
3. Háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és közszféra
4. Innováció
5. Integrált ágazatközi megközelítés
6. Hálózati működés
7. Kooperáció

A LEADER program keretében a Balatonfűzfői „Kreitli Ferenc”
Veterán Autós és Motoros Egyesület 952.495.- Ft vissza nem téríten-
dő, 75% intenzitású támogatást nyert eszközbeszerzésre a Bakony és
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület működési területére
meghirdetett „Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő
beruházások, programok támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-3-17
kódszámú felhívás keretében. Az alábbi programot valósítja meg a
2014-2020-as programozási időszakban. 

Mi hiszünk a vidékben, hiszünk a vidék erejében!
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
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Egyesületünk idén rendezte volna meg 10. alkalommal a Veterán
Jármű Találkozót, ahol tavaly már több, mint 250 kiállítóval büszkél-
kedhettünk és a látogatók száma meghaladta az ezer főt. A veteráno-
sok főleg 40-70 év közötti férfiak, de kísérőként női partnereik is
részt vesznek a rendezvényen, gyakran magukkal hozzák 5-15 éves
gyermekeiket. A találkozó rengeteg érdeklődőt vonz a helyszínre: a
régi korok járműveire kíváncsi fiatalokat, érdeklődő gyerekeket,
nosztalgiázó idősebb korosztályt. 
Ennyi ember vendégül látásához már kevés volt az eszközállomá-
nyunk, ezért pályáztunk az eszközök beszerzésére. Szerettük volna,
ha vendégeink jó emlékekkel térnének haza tőlünk, Balatonfűzfőről,
ezért egy kellemesebb környezet kialakításához sörpad garnitúrákat
és páraventillátorokat vásároltunk, illetve a gyorsabb, zökkenő men-
tesebb lebonyolításhoz, valamint változatos programok nyújtásához
pop-up sátrakat és asztalgarnitúrákat szereztünk be. 

Az eszközök az augusztus 2-i tervezett nagy rendezvényünkre teljes
mértékben beszerzésre kerültek. Sajnos a Covid járványhelyzet miatt
- mivel rendezvényünk látogatottsága valószínűleg meghaladta volna
az 500 főt -, nem nyílt lehetőség a Találkozó megtartására. Szűkebb
körben egy Veterán Motoros Túrát szerveztünk, ahová nagy örö-
münkre sokan eljöttek, így az eszközöket már idén be is vetettük. 
Remélhetőleg jövőre meg tudjuk tartani jubileumi rendezvényünket,
és fejlesztésnek köszönhetően Balatonfűzfő kulturális élete tovább
gazdagodik, az idegenforgalmi szezonban tartalmas programkínálat-
tal szolgálunk a helyieknek, az itt nyaralóknak, az idelátogató turist-
áknak. Mindez szervesen kapcsolódik a helyi kulturális fejlesztési
stratégiához. 

FEJES KÁROLY, ELNÖK

BAVAME

Hálaadás van a szívünkben, mert csodákat tapasztaltunk meg
Balatonfűzfő városának református gyülekezetében. Ezt a csodát az
Isten cselekvésének tulajdonítjuk, köszönve, hogy ebben Ő emberi
eszközöket is felhasznál. Én lelkipásztorként így szeretném megkö-
szönni minden gyülekezeti tag hűségét. Köszönjük a város támogatá-
sát, köszönjük a város intézményeinek segítségét. Köszönjük mind-
azok segítségét, akik valamilyen formában távolabbról figyelték

munkánkat és szeretetükkel, „szurkolásukkal” bíztattak bennünket.
Köszönjük azoknak is, akik direkt módon soha nem jelezték jelenlé-
tünk fontosságát, de nem akadályoztak bennünket. Számunkra min-
denki fontos. Köszönjük, minden jóakaratú embernek! Ezeken túl
külön, személy szerint is köszönöm a gondnokoknak, presbitereknek
és a gyülekezet magjának odaadó szolgálatát, hiszen ez a mag volt az,
amelyik mindig erő felett hordozta a gyülekezet terheit, alkalmain-
kon való jelenlétével közösséget vállalt velünk és az Isten ügyével,
valamint a látható egyházzal. Ez a gyülekezeti mag mindig erő feletti
áldozatokat hozott. Az örök élet reménységében gondolunk azokra,
akik elmentek már az örök hazába közülünk, hiszen 30 év alatt telje-
sen kicserélődött a gyülekezet. Annyi kedves arc van előttem, akikért
hálás vagyok! A minket megelőző generáció emlékét áldom! Erről
még külön szólok.
Csodaként éltük meg azt, hogy gyülekezetünk a 30 év alatt nem
fogyott el. Az akkori, általam tisztelt és odaadó gondnokunk ugyan-
is úgy fogadott engem 1990-ben, és félelme emberileg jogos volt,
hogy ha így fogy a gyülekezet, akkor 10 év múlva nem leszünk.
Ehhez képest 30 év alatt nem fogytunk el és nemcsak ugyanannyian
vagyunk, mint 30 évvel ezelőtt, hanem a templomba járók száma is
lassú erősödést mutat, miközben hittanosaink száma folyamatosan
emelkedik és az első évtizedek négyszeresére emelkedett azok száma.
Ezt a tényt valóban csodaként, az Isten megtartó kegyelmeként éljük
meg. Nem látványosak ezek az eredmények, de annyira megváltozott
körülöttünk a világ, hogy ma már igen vitatható, hogy mi számít lát-
ványos eredménynek, hiszen a virtuális világban minden látványossá
lett, minden hangsúlyt kaphat, de ettől minden le is értékelődik. Ez

„Az úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!” (Zsoltárok 118,3)
Rövid összegzés a Balatonfűzfői Református Egyházközség utóbbi 30 évéről 

(1990-2020)



Fűzfői 20+20 Jubileumi Körtúra

A Balatonfűzfőért Alapítvány a várossá válás 20 éves évfordulója tisz-
teletére szervez egy jubileumi kőrtúrát. Ezzel szeretné színesíteni az
ünnepi programokat és az évfordulót még emlékezetesebbé tenni.

Rendező: Balatonfűzfőért Alapítvány
Vezető szervező: Pintér István

Időpont: 2020. október 3.
Gyülekezés: Fűzfőgyártelep, Országzászló, 9 óra
Megállók, pihenők:  
1. Turista Bázispont (meglepetés vendég)
2. Tobruki Harangláb (a három látnivaló rövid története)
3. Templom rom (meglepetés köszöntő)
4. Jánoshegy (tízórai és gyümölcs fogyasztás, jubileumi kitűző és

Emléklap átadás)
5. 710-es főút kereszteződés (meglepetés ajándékozás)
6. Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár (célállomás, elköszönés)

Meghirdetés: Balatonfűzfői Hírlap, Balatonfűzfőért Alapítvány hon-
lapja, facebook. Jelentkezés, regisztráció: 2020. szeptember 15-től,
kizárólag e-mail vagy sms üzenetben. Résztvevők: a túrán csak 40 fő
vesz (vehet) részt, 6 éves kortól. Őket a jelentkezés időrendi sorrendjét
figyelembe véve határozzuk meg és igazoljuk vissza szeptember 28-án.
Egyéb információk:
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!
Időtartam kb. 3,5 óra
Tízórait és ívóvizet célszerűen mindenki hozzon magával!
Jelentkezéskor meg kell adni egy telefonszám elérhetőséget.
A túra eső vagy viharos idő esetén elhalasztásra kerül!
További info, illetve regisztráció:
Pintér István telefon: 06/20/3535-029, e-mail: gyerkoc@invitel.hu 

Balatonfűzfőért Alapítvány részéről 
PINTÉR ISTVÁN

KURÁTOR, SZERVEZŐ
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egy teljesen más világ, mint amibe 30 évvel ezelőtt ide kerültem,
amely az egyház számára is új feladatokat és új kihívásokat jelent, de
mindig ugyanazzal az evangéliumi üzenettel. Figyelünk a következő
generációra, hűséggel tesszük a dolgunkat, de ebben a másfajta világ-
ban az evangélium hirdetésének, az egyház szolgálatának betöltése a
következő generáció felelős feladata lesz református egyházunk helyi
gyülekezeteiben is, így Balatonfűzfőn is.
Csodaként éljük meg, hogy gyülekezetünk „lelki házának” épülése
mellett az infrastruktúránk is folyamatosan fejlődött. Ezeket csak
tényszerűen tudom felsorolni, de mindegyik mögött rengeteg
munka, odaadás, sok ember szolgálata, imádság és küzdelem rejtőzik.
1991 óta építjük az itteni hittanos és családos táborunkat, amelyet
méltóképpen az idei esztendőben tudtunk befejezni. Közel 30 éve a
Kárpát-medence minden területéről érkeztek ide gyerekek, fiatalok,
családok, olyanok is, akiknek más módon nem lett volna esélyük a
Balaton partján nyaralni. Ezek a táborok a felüdülés mellett mindig
lelki és hitbeli épüléssel jártak, számunkra pedig missziós szolgálatot
jelentett. Nem kis munka és felelősség egy ilyen tábort építeni, felépí-
teni, fenntartani, üzemeltetni, miközben a befolyt adományokat 30
év óta 100%-osan visszafordítjuk a továbbfejlesztésre. 1996-ban meg-
vásárolhattuk a mellettünk lévő ingatlant, amely egykori gondno-
kunk háza volt, aki a gyülekezetre akarta hagyni, hiszen gyermekei és
rokonai nem voltak, de váratlanul halt meg és az ingatlan az államé
lett. Az Isten visszaadta nekünk, mert a megvásárlásához szükséges
fedezetet is a kellő időben sikerült előteremtenünk. Köszönjük ebben
az akkori városvezetés és a Nitrokémia támogatását is. Ezt az ingat-
lant 2004-2005-ben szerkezetkészen kibővítettük és 2014-ben tud-
tuk teljesen befejezni. 2018-ban a tábor és a parókia külső területét
térkőburkolattal láttuk el. Szintén 2008-ban újulhatott meg a temp-
lomunk kívül és belül, valamint tornyot kapott a templom, így igazá-
ból a fűzfőgyártelepi imaházunk (mai posta épülete) helyett, 1949-
ben épült templomunk építése is ekkor fejeződhetett be igazán. Ezzel
kifejeztük az előző generáció iránti megbecsülésünket, akikről 2000-

ben egy hálaadó istentiszteleten külön is megemlékeztünk, hiszen ők
a legnehezebb időkben, 1932-től 1942-őn át, egészen 1989-ig itt
hűséggel gyülekezetet alapítottak, templomot építettek. 2020-ban a
felújítások záró ütemét valósíthattuk meg táborunk alvóházas részé-
nek felújításával. A következő időszak feladata a lelki építkezés lesz,
hiszen adósságainkat még vissza kell fizetni, ezért újabb beruházások
a következő generációra várnak.
Csodaként éljük meg azt is, hogy a Balatonfűzfői Református
Egyházközség 1942 óta közös lelkészi állást tart fenn a Balatonalmádi
Református Egyházközséggel, így a két egyházközség élete, szolgála-
ta, szorosan összetartozik és azt biztosan látjuk, hogy a két egyház-
község csakis együtt képes az Isten országát építeni ezen a területen,
református egyházunk rendjében. Hiszen mindkét egyházközség
valójában a Vörösberényi Református Egyházközség fiókegyházköz-
ségeként kezdte el szolgálatát, Balatonalmádiban 1925-ben,
Balatonfűzfőn pedig a Gyártelepen, 1932-ben. A következő generáci-
ót is kérnénk arra, hogy ezt az egységet mindig őrizzék meg, mert
csak egymást támogatva lehet áldássá mindkét egyházközség a maga
helyén. A Balatonalmádi Református Egyházközség 30 évének is
megvan a maga külön, mozgalmas története, de az egy külön írás tár-
gya lehet ebben a rövid műfajban.
Hálásak vagyunk Istennek azért a csodáért is, hogy ilyen szép környe-
zetben szolgálhatunk, mindig törekedve a békességre, a szeretetre és
az egységre. Így gondolunk katolikus és evangélikus testvéreinkre,
minden keresztyén testvérünkre itt a településen, de azokra is, akik
egészen mást gondolnak a világról, mint mi. Ezzel a hálával és szere-
tettel gondolunk városunkra, Balatonfűzfőre, annak minden lakójá-
ra, mindenkori vezetésére, az Úr gazdag áldását kérve erre a település-
re. Megéljük, itt lakva és szolgálva a zsoltáros örömét: „Az én részem
kies helyre esett!” (Zsoltárok 16,6)

STEINBACH JÓZSEF, 
REFORMÁTUS LELKÉSZ



Szent István király biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak – méltó
módon emlékeztek meg Balatonfűzfőn augusztus 20.-ról 

Az ünnepi szentmise és az új kenyér megáldásával kezdődött az
augusztus 20. programsorozat. A Mámai templomromnál beszé-
det mondott Szanyi Szilvia polgármester, illetve átadták a
„Balatonfűzfőért” és a „Balatonfűzfő díszpolgára” kitüntetéseket. 

A Jézus Szíve Plébániatemplomban, államalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepén, délelőtt megáldotta az új kenyeret Laposa Norbert
plébános. A kora esti órákban már szép számmal gyülekezet az
ünneplő közönség a Mámai templomromnál. A Himnusz eléneklése
után Szanyi Szilvia polgármester beszédében kifejtette, hogy általá-
nos iskolásként azt tanították, hogy ez az alkotmányuk ünnepe.
Aztán hívták még új kenyér ünnepének is, de később a középiskolá-
ban már az államalapítás ünnepéről és akkoriban még I. Istvánról

Kalandtáboraink a Balaton Csillagvizsgáló 
LEADER Kultúrközpontban

Öt évvel ezelőtt Bozzayné Pintér Krisztina és Kántor Magdi
keresett meg azzal az ötlettel, hogy szervezzünk gyermektábort a
csillagvizsgálóba. Az ötlet tetszett, a felvázolt programok és
elképzelések alapján Halmos György a Kalandtábor nevet talál-
ta ki, és öt éve ő foglalkozik a marketinggel, valamint az arculat-
tal és megjelenésekkel. 

Krisztina idén sajnos nem vállalta a táborvezetést, ezért most köszö-
nöm meg, a táborozók és a szülők nevében is a remek, ötletes és tar-
talmas négy évet. Igyekeztünk minden évben új elemeket bevinni a
programba az állandóak mellé. Bobozás, kalandpark, kézműves fog-
lalkozások, madáretető készítés, séta a Horgásztanyára, ügyességi
vetélkedők, daltanulás Pató Bálinttól, vagy éppen tánctanulás.  Az
elmúlt négy év során vendégeink voltak a tűzoltók, a rendőrök, és a
siófoki amatőr rádiósok, akiktől a morze-jelekről tanultunk.
Megismerkedhettünk a magyar Nobel-díjasokkal, hallottunk érdekes
történeteket magyar várakról, királyokról. Volt éjszakai túránk
Gyuricza Laci bácsi vezetésével, részt vettünk távcsöves bemutatón és
csillagászati előadáson Kocsis Antallal és Gubicza Lászlóval.

Autóbuszos kirándulást szerveztünk, ahová a szülök is eljöhettek.
Megnéztük Balatonfüred nevezetességeit, és kisvonattal körbejártuk
a várost. Láttuk az úszó Európa-bajnokság rendezvényét, persze csak
a kerítésen kívülről, és finom pizzát ebédeltünk a Kiserdőben.
Voltunk Jásdon, ahol megnéztük a helyi tájházat, kisállatokat simo-
gattunk, majd lovas kocsival ellátogattunk a még ma is működő vízi
malomhoz. Elutaztuk Dinnyésre a várparkba, Pákozdon pedig meg-
látogattuk Jancsi huszárt.
Az idei évben is változatos és érdekes programokat állítottuk össze. A
táborvezető Király Anita volt, segítője pedig Kántor Magdi. A fő téma
a felelős állattartás volt, ennek részeként megnéztünk egy kutyabemu-
tatót, aminek óriási sikere volt a gyermekek között, főleg, hogy simo-
gatni és pacsizni is lehetett a „vendégekkel”. Kiderült, hogy sok gyer-
meknek van otthon háziállata, elmondták hogyan gondozzák őket, ki
eteti, tisztítja a helyét, és a beszámolók alapján úgy tűnt, valóban
figyelnek a kedvenceikre. Beszélgettünk a Covid-19 vírusról Tölgyes
Bea védőnővel, a gyermekek meglepően tájékozottak és kíváncsiak is
voltak a témával kapcsolatban. Egy egész napot töltöttünk a
Veszprémi Vadasparkban, ahonnan élményekben gazdagon tértek
vissza kirándulók. A szentkirályszabadjai Sárkányosok segítségével
megtanultuk a papírsárkány készítésének trükkjeit, az elkészült sárká-
nyokat a focipályán reptettük. Az idei évben sem maradt el a meglepe-
tés produkció; míg tavaly Pató Bálinttal megtanulták a Pál utcai fiúk
egyik legnagyobb slágerét, idén Király Anita tanította be a Neoton
Família Santa Maria című slágerének kalandtáboros verzióját.
Azok, akik mind az öt Kalandtáboron részt vettek egy plakettet
kaptak ajándékba, amit feltehettek a lakatfára: Bakos Erik, Sipos
Zsombi táborozók, Csomai Kitti, Zongor Zéti csapakapitányok,
Kántor Magdi, Lugossy Magdi, Halmos György, Kontics Ferencné
segítők. Nagyon sok pozitív visszajelzést, köszönő szavakat kaptunk
a szülőktől és táborozóktól is, sőt minden évben vannak, akik már a
jövő évi táborra jelentkeznek.

KONTICS FERENCNÉ
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tanultak. Majd jött a rendszerváltás, I. Istvánból Szent István király
lett és az ünnep jellege is megváltozott. Az alkotmány ünnepéről ma
már egyáltalán nem beszélünk, visszatértünk Szent István alakjához.
– Szent István király hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alá-
zattal szolgálta nemzetét. Puritán jelleme, rendíthetetlen hite vezette
munkájában, amely nyomán alakja példaként állt a későbbi korok nem-
zedékei előtt, s állhat előttünk most is. De vajon ott van e nagy királyunk
eszmeisége mindannyiunk szívében? Hányan tekintjük valóban szolgá-
latnak a közért, a társadalomért vállalt munkát? Ott csengenek-e a
fülekben István király intelmei? – tette fel a kérdéseket a város előjáró-
ja.  Hangsúlyozta, hogy Szent István király nem a tőle függetlenül
zajló politikai eseményekre bízta a saját és országa sorsát, noha a
keresztény Európában lett volna jelentkező bőven, aki úgymond szár-
nyai alá vette volna újonnan született hazánkat. István király tetteinek
ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot,
sőt ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak. -
Mi vagyunk a haza. Nekünk kell ebben az országban békésen együtt
munkálkodni! Nekünk kell felülemelkedni ideológiai különbségeken,
pártérdekeken, megosztottságon. Mert csak így haladhatunk előre! Mert
csak így tehetjük jobbá ezt az országot és Balatonfűzfőt is. Sok évszázad-
dal később, nemzetünk sorsának egy nagy fordulópontján így fogalmaz-
ta ezt meg a legnagyobb magyar, Széchenyi István: „Egynek minden
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” – folytatta tovább Szanyi Szilvia
polgármester. Szerinte erre a szemléletmódra van talán legnagyobb
szükség a mai Magyarországon, s még inkább Balatonfűzfő városában
is. Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni családért, hazá-
ért, városért, s csakis így lehet tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepel-
ni, méltón az elődökhöz, méltón Szent István királyunkhoz.
Az ünnepi beszéd után Keil Norbert és Lajkó Frigyes képviselők lau-
dációjukban méltatták a „Balatonfűzfőért” és a „Balatonfűzfő dísz-
polgára” kitüntetéseket kapott személyeket. Díszpolgári címet
kapott Mihályfi István, a Nitrokémia nyugalmazott vegyésztechni-
kusa, osztályvezetője. Posztumusz diszpolgári elismerésben részesült
Szabóki Sándor, aki 12 éven át volt alpolgármestere
Balatonfűzfőnek, a felügyelő bizottság elnöke volt a Fűzfői Atlétikai
Klubnak. Balatonfűzfőért díjat vehetett át Steinbach József a
Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református
Egyházkerületének püspöke, aki augusztus 1-jén volt 30 éve, hogy
Balatonalmádi és Balatonfűzfő Református Egyházközséget szolgál-
ja. Szintén ebben az elismerésben részesült Papp József, aki a
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokaként
vonult nyugdíjba. A kitüntetéseket Szanyi Szilvia polgármester adta
át. A koronavírus járvány miatt idén elmaradt a pedagógusnap.

Salamon Tamásné Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde vezetője méltatta Pintér Istvánné munkásságát,
aki aranydiplomát vehetett át Szanyi Szilvia polgármestertől. Ezután
Módri Györgyi és Kőrösi Csaba a Veszprémi Petőfi Színház művészei
ünnepi műsort adtak elő, majd a Szózat eléneklése után Szanyi Szilvia
polgármester megszegte a délelőtti szentmisén megszentelt új kenye-
ret, melyet felszolgáltak az ünneplő közönségnek.
A programsorozat a Föveny strandon folytatódott, délután már csalá-
di napot tartottak a klímatudatosság jegyében a gyerekeknek. Este 8
órától a Pepita’77 zenekar játszott, majd jött Sipos F. Tamás a kilenc-
venes évek legnagyobb slágereivel és egy fantasztikus koncertet adott.
A rendezvény éjfélig tartott, a Pepita’77 zenekar a legismertebb világ-
és magyarslágereket hozta el az ünneplő közönség számára. 

SZENDI PÉTER

14. oldal 2020. szeptember

Szeretettel gratulálunk Horváth István és kedves felesége,
Horváth Istvánné ötvenedik házassági évfordulójára.

Egészségben és boldogságban gazdag mindennapokat kívá-
nunk a következő években. 

Házassági évforduló

Fotó: Árvai László
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A FŰZFŐI AK első itthoni mérkőzése előtt kérdeztem
Csucsánszky Zoltán edzőt a hirtelen véget ért tavalyi bajnokság-
ról, a felkészülésről és az idei tervekről.

- 17 mérkőzés után a kialakult járványhelyzet miatt márciusban
váratlanul ért véget a 2019/2020-as évad. Csapatunk hatodik helyen
zárt, mely eredmény teljes mértékben megfelelt az elvárásainknak.
Ezzel a helyezéssel közel tudtunk kerülni az elsőkhöz, és a mögöttünk
lévőket le tudtuk szakítani, kettészakadt a mezőny, viszont mi az
élbolyban végeztük a szezont. 
Ezután sajnos három hónapig nem tarthattunk edzést. A legtöbb csa-
pat hozzánk hasonlóan nem edzett, de vannak olyan klubok, ahol a
játékosok máshol, más formában sokkal többet tudtak mozogni.
Sajnos a mi játékosaink munka mellett szinte csak a saját edzéseinken
tudnak részt venni, ezen kívül kevés más lehetőségük van, ezért a

nyári felkészülést idén nem a nulláról, hanem még lentebbről kezd-
tük. Az elmúlt hat hét azzal telt, hogy próbáltuk egy kicsit felépíteni
magunkat, így aztán nem is tudtunk olyan állapotban kezdeni, mint
tavaly. A munkaért természetesen így is dicséret illeti a fiúkat, de még
nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy összecsiszolt és fizikálisan jó
állapotban lévő csapat lépjen újra pályára. 
Idén is voltak távozók és érkezők, Ihász Bence a munkahelye miatt
nem tudja nálunk folytatni, második kapusunk Dobai Pista Enyingre
távozott, és Szabó Patrik is szünetelteti jelenleg a labdarúgást, tehát az
ő jobb oldali védő posztja is üres volt. Visszatért Nyári Dani – aki
mindenképpen erősítés – és Zágor Mátét, valamint Liszi Márkot iga-
zoltuk le. Az első bajnoki mérkőzés Várpalota ellen győzelemmel
zárult, ezt mindenképpen jó jelnek tekintem. A jövőről azt gondo-
lom, hogy azok a csapatok, akik eddig elöl voltak, most is elöl lesz-
nek. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy akik hátul voltak nagyon
megerősödtek volna, egy-egy meglepetés csapat azonban mindig szo-
kott lenni – ezek tavaly mi voltunk és remélem idén is tartjuk a for-
mánkat – én most a Tapolcát tartom olyan csapatnak, aki az első hat-
hét helyezésbe bele tud szólni. A bajnokság mezőnye idén páratlan
csapatból áll (a Füred feljutott az NB III-ba, ám a megyei másodosz-
tályból senki sem jött fel). Ez azt jelenti, hogy minden fordulóban
lesz egy szünnapos csapat. A stadion infrastruktúrájában annyi válto-
zás történt, hogy immár véglegesen elkészült a műfüves pálya, ami a
téli felkészülésben nagy segítséget fog nyújtani, a füves pálya minősé-
ge nagyon jó, az edzéslátogatottság megfelelő, tehát – bár az első félév
mottója ismét a „majd meglátjuk” – minden adott ahhoz, hogy az
idei szezonban is megtartsuk a tavalyi pozíciónkat.

MOLNÁR ESZTER

Újrakezdés – elindult az őszi szezon a Megyei I. osztályban

2020. szeptember 15. oldal

1953-ban költözött Fűzfőgyártelepre, egyetemi tanulmányai után a
Nitrokémia Üzemgazdasági osztályán kezdett dolgozni, ez volt az első 

munkahelye és innen ment 1988-ban nyugdíjba. A városi kórus tagja volt, 
az alakulástól annak 

megszűnéséig. Születésnapját ünnepelte, két fia, öt unokája, 
egy dédunokája és családtagjai.

Szeretettel köszöntöttük a város nevében!

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER

Árvai Ferencné Judit néni 
90 éves

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi 
adatokat szolgáltatta a 2020. augusztusi lapzártától 

a 2020. szeptemberi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk újszülöttjeit, Molnár Fannit, aki
augusztus 1-jén született, édesanyja neve: Németh Edina, Boros

Mira Dáliát, aki szintén augusztus 1-jén született édesanyja neve:
Molnár Dóra, és Dénes Mátyást, aki augusztus 16-án született,
édesanyja neve: Dénes Gabriella. Gratulálunk a családnak, és jó

egészséget kívánunk!Boros Mira Dáliát Dénes Mátyás



2010-ben alakult a Balaton Vízilabda Klub, melynek 2013
óta vagyok az elnöke. Kezdetben negyven gyermekkel foglalkoz-
tunk, most már megközelítjük a 100 főt, amire úgy érzem, hogy
méltán büszkék lehetünk – kezdi a beszélgetést Kerekes Csongor
a klub elnöke. 

A TAO-s pályázati pénzből sikerült két buszt vásárolniuk, egy 17 és
egy 9 személyeset, melyekkel a mérkőzésekre járnak. Csongor szerint
a körülmények megfelelőek a sportoláshoz, hiszen minden adott
ahhoz, hogy jó vízilabdázók váljanak később a gyerekekből. A pályá-
zati támogatásból kapukat, labdákat, sapkákat, és egyéb felszerelése-

ket vásároltak még az elmúlt években. 
A pandémiás helyzet a gyerekeket és őt is nehezen érintette. – Amikor
március közepén félbeszakadt a bajnokság, abban reménykedtünk, hogy
néhány hét múlva folytatódhat. Sajnos nem így történt, ami azért is volt
elszomorító, mert három hónapig nem tudtunk edzeni, illetve a bajnok-
ságokat törölték, pedig dobogós helyeken álltunk. A gyerekek már
nagyon várták és természetesen én is, hogy újból elkezdődjenek az edzé-
sek. Júniusban kezdtük meg a felkészülést a bajnokságokra, voltunk
edzőtáborban is, volt olyan nap is, hogy kétszer tréningeztünk. Egyszer
a Balatonban, utána pedig az uszodában. Öröm volt nézni, ahogy a
gyerekek önfeledten játszottak, látszott rajtuk, hogy ki voltak éhezve a
vízilabdára – folytatja tovább Csongor, aki elmondta, hogy az orszá-
gos bajnokság szeptember elején kezdődik meg, a dunántúli pedig
szeptember végén, reméli, hogy a koronavírus nem akadályozza meg
mindezt.
Már öt éves gyerekek is „bontogatják a szárnyaikat”, akiknek elsősor-
ban az úszást oktatják. A különféle korosztályok 18 éves korig van-
nak, de van felnőtt csapata is Balatonfűzfőnek, amely a harmadosz-
tályban szerepel. Csongor büszkén mondja, hogy két lánycsapat is
van, akik szintén eredményesen szerepelnek. Természetesen a közel
100 gyerek nemcsak balatonfűzfői, hanem a környező településekről
és városokból is járnak edzeni, sőt Ajkáról és Zircről is. 

SZENDI PÉTER

Közel száz gyermek vízilabdázik Balatonfűzfőn

A BS-Fűzfő Vitorlás Klub bemutatkozik

A BS-Fűzfő Vitorlás Klub (a volt Nitrokémai Vitorlás Klub) a
Laguna Yacht Club területén működő vitorlás egyesület, mely-
nek elsődleges célja a vitorlázás népszerűsítése és versenyzői
utánpótlás kinevelése. 

Célunk elérésének első lépcsőfoka a legkisebb korosztály számára
szervezett táboroztatás. Táboraink nagy népszerűségnek örvende-
nek, mivel a nyári szünetben a családok lehetőséget kapnak arra,
hogy gyermekeik szabad levegőn, aktív sporttal, kellemes közösség-
ben töltsék idejüket. Táborainkban a gyerekek megtanulják a vitorlá-

zás alapjait, úszástudásuk fejlődik. A vitorlázáson kívüli pihenőidő-
ben a Laguna Yacht Klub hatalmas zöld területén csapatjátékokkal,
közös esti programokkal töltik idejüket. Ennek köszönhetően sok a
visszatérő gyerek, aki 3-4 táboron keresztül olyan tudásra tesz szert,
hogy később könnyedén szerzi meg a kishajó vezetői engedélyt és
válik a Balaton túravitorlázójává. A táborozás során az oktatók külö-
nös figyelemmel kísérik azokat a gyerekeket, akik tehetségesnek bizo-
nyulnak és később versenyzői csapatunk tagjává válnak. 
A legkisebb versenyző gyerekek a 8-11 éves korosztályból kerülnek ki
és a „B” csapatban Molnár Veronika vezetésével évi 55 napot vitorláz-
nak a tavon. Vera, aki főállásban pedagógus, a komoly vitorlásoktatás
mellett, türelemmel tanítja a kicsiknek a felszerelés karbantartását, a
hajók felkészítését a versenyekre. Az idei évben első és másodéves ver-
senyzőink közül többen az élvonalban végeztek a legkisebbeknek
szervezett Nádas-kupa versenysorozaton. Az „A” csapatban másod-
harmadéves vitorlázók versenyeznek, ők jellemzően 11-14 éves gye-
rekek. Edzőjük a fűzfői illetőségű Veenstra Jelmer, aki kisgyermek-
ként már klubunkban kezdett vitorlázni. Jelmer egyetemi tanulmá-
nyai mellett két éve végez edzői munkát klubunkban. Hamar megta-
lálta a közös hangot a gyerekekkel, mindamellett, hogy a versenyfel-
készítést nagyon komolyan veszi. Az „A” csapat évi 85 napot vitorlá-
zik, ami messze ugyan elmarad az élmezőny edzésnapjaitól, forrása-
ink és lehetőségeink korlátozott volta miatt, de sok munka és lelkese-
dés meghozza a gyümölcsét és az utóbbi években egy-egy gyerekünk
újra odaér a dobogóra

16. oldal 2020. szeptember



Klubunk rendszeresen vállalja évi egy ranglistaverseny megszervezé-
sét. Ilyen volt a legutóbb lebonyolított és pozitív visszhangot kiváltó
ADA-BAU kupa. Egy versenyen sajnos mindig vannak szélcsendes
napok, de ezek sem maradnak rossz emlékűek, mert a gyerekek foci-
zással, röplabdázással, bobozással tudták mulatni a parti halasztás
unalmas perceit. A versenyrendezés nem könnyű, a szabályok és a biz-
tonság miatt nagyszámú háttérszemélyzetre van szükség, 100-160
gyerek egyidejű vízreszállása, étkezése nagyfokú szervezettséget igé-
nyel, amelyhez az anyagi hátteret külső forrásból tudjuk csak biztosí-
tani. A fűzfői verseny mindig is jó emlék marad, mert helyi vállalko-

zók segítségével mindenki jópofa nevezési ajándékot, a legjobbak
pedig értékes díjakat vehetnek haza. Az idei versenyünk biztos támo-
gatói között tudhatjuk az ADA-BAU Kft-t és a Balatonfűzfőért
Alapítványt. Klubunk mindig is sok híres fűzfői vitorlázót adott az
élmezőnybe. Néhány éve tudatosan törekszünk arra, hogy a helyi gye-
rekeket egyre jobban bevonjuk a versenyzésbe. Jelenleg 14 verseny-
zőnkből hat fűzfőn vagy vonzáskörzetében él, de szeretnénk ezt az
arányt a jövőben megemelni.

PŐCZE GÁBOR

elnökségi tag

Rekord számú résztvevővel folytatódott augusztus 15-én az idén
60 éves kosárlabda Balaton Kupa. 20 csapat, 200 szenior korú
kosárlabdázói jöttek el a balatonfűzfői szabadtéri bajnokságra,
melyet 6. alkalommal írtak ki 40 év felettiek részére. 
A verseny érdekessége, hogy a résztvevők között többen már a 70-es
években is játszottak itt, valamint mindkét nem képviselői között

számos egykori válogatott játékos is eljött. A szabadtéri játék nehéz-
sége, hogy az időjárást is bele kell kalkulálni minden mozdulatba. Így
volt ez idén is, a délelőtti párás, 30 fokos hőséget követte a délutáni
zápor, majd eső, a csúszóssá váló pálya. Mindez könnyen boríthatja a
papírformát is, a gyorsaság és állóképesség helyett így az erő és a pon-
tosság válik elsődlegessé.
50+ férfi kategóriában az alapmérkőzések után a döntőt az érkező
zápor elmosta, a csapatok egy - helyben hozott - új szabály szerint
dobóversenyben döntötték el a helyezéseket. Az első helyet a HUN-
GARY 50+ csapata nyerte. 40+ női kategóriában az izgalmas cso-
portmérkőzéseket követően a csoportelsők már dobóversenyben
döntöttek a kupáról, melyet a „BB” csapata nyerte. 40+ férfi kategó-
riában a sérülések száma is jelezte, hogy senki nem veszi félvállról a
hosszú kényszerpihenőt követő megmérettetést. A csoportmérkőzé-
sek kemény csatákat hoztak, az aranyérem sorsát az esélyesek játékkal
szerették volna kiharcolni, amit az egyre rosszabb körülmények meg-
akadályoztak. A kupát holtversenyben megosztva a PVSK Öregfiúk
és „Gócs Lajos Barátai” nyerték. Az ország egyik, ha nem az egyetlen
szabadtéri egészpályás kosárlabda versenye különleges és maradandó
élményt nyújtott a résztvevők számára, egyedi hangulatával.

SIPOS TAMÁS

Balaton Kupa 2020
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Putz István traplövő olimpikon mesélt gyer-
mekkoráról, sportról, sikerekről és életfilo-
zófiáról.
István 1955-ben született Veszprémben és
Litéren gyerekeskedett, ahol most is él.
Kiegyensúlyozott családi háttere már akkor
meghatározó volt számára, ahogy későbbi
sport és magánéleti sikereihez is biztos ala-
pokat nyújtott. Iskolás évei Balatonfűzfőhöz
kötik. Kis túlzással első munkahelyéről, a
Nitrokémiától ment nyugdíjba, aminek nem
csak biztos állását, hanem sport karrierjének
kezdetét is köszönheti. Lövészet iránti tehet-
sége már gyermekkorában kitűnt, a fegyver-

rel és a lőszerekkel mégis a Nitrokémia bal-
lisztikai osztályán dolgozva került közelebbi
kapcsolatba. Hivatás és sport eggyé vált
István életében. Nevelő edzője Füzesséry
György volt, majd Székely Dénes és Szajkó
István kezei alatt is formálódott. Pista bácsi-
tól csapatnevelést és edzőséget is tanult.
Sportolói karrierje 1970-ben kezdődött és
egészen 2010- ig tartott, amikor hivatalosan
letette a fegyvert, de edzőként tovább folytatta
tevékenységét. Pályafutását számtalan élmény,
siker, sokszínű érem, ismertség és elismerés, de
természetesen néha kudarc is kísérte. 
Sikereinek se szeri se száma, mégis, az általa

említett legfontosabbakat, szeretném itt
kiemelni.
1971-ben a Brüno-i nemzetközi versenyen
juniorként aranyérmet nyert, ezt követte a
1973- s Torinói Európa bajnokság, ahol a
„Litéri hármak” – Gruber-Kiss-Putz csapat-
ban bronzérmet, Putz egyéniben negyedik
helyet szerzett. A bronzérem azért is volt
különleges Magyarország számára, mert a II.
Világháború után, hazánknak ez volt az első
Európa bajnoki érme. Első olimpiai élménye
az 1980-s Moszkva-i Olimpia volt, ahol az
előkelő kilencedik helyet szerezte meg. 1991-
ben Bologna-ban csapatban és egyéniben is

„Mert mi Magyarok vagyunk.”



„Absztrakció” címmel nyílt vándorkiállítás a
balatonfűzfői Közösségi Házban, július 31-én.
A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior
Alkotó Csoportjának témája különleges, mint
maguk az alkotások is. Az absztrakció szó hét-
köznapi fordításában elvonatkoztatást jelent,
mely során az alkotó a lényeges és a lényegtelen
tulajdonságokat választja el oly módon, hogy a
lényeges tulajdonságok kiemelésre, míg a
lényegtelenek elhanyagolásra kerülnek. 

A tárlatot Módos Gábor nyitotta meg, aki
Milos Józseffel közösen írta a fotósorozatot
bemutató katalógus előszavát. A fotóművé-
szek soraikban elégedettségüknek adnak
hangot a tárlatra összegyűlt anyag mennyisé-
ge és minősége tekintetében. Úgy tűnik a
téma, a fiatalabb és idősebb alkotók fantázi-
áját is megmozgatta. Végignézve a kiállítást a
látogató gondolatait is megával ragadják a
képek. Az olykor részletes, máskor pedig

elnagyoltnak tűnő fotók lekötik a szemlélőt.
Elmerengve az alkotáson láthatóvá válik a
művész által meghatározott lényeges, maga
az absztrakció.
A Magyar Fotóművészek Szövetségének
Senior Alkotó Csoportja mindig kiváló tár-
lattal kedveskedik a látogatóknak.
Alkotásaik sokatmondóak és élményt adóak.

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Az elmúlt két hónapban többször írtam a civil szervezetek, csoportok
vezetőinek, hogy küldjék el a programjaikat. Volt, aki ezt többszöri
kérésre sem tette meg, volt, aki arra hivatkozott, hogy nincsenek prog-
ramjaik. Később ugyanakkor tartottak rendezvényeket.
Az októberi számba, amennyiben a koronavírus „engedélyezi”, kérem a
tisztelt civil szervezetek és csoportok vezetőit, hogy legkésőbb szeptem-

ber 20-ig küldjék el az október 15.-november 15. időszakra vonatkozó
programjaikat, a szendipeti@gmail.com email címre. Szeretnék hama-
rosan egy programegyeztetőt is tartani, rajtam nem múlik, próbáljunk
meg együtt összedolgozni!

Köszönöm szépen: Szendi Péter főszerkesztő

A kiállítás útnak indult

Miért nincsenek programösszesítők a Balatonfűzfői Hírlapban?
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ezüstérmes lett. Az olimpiai kvótáért folyta-
tott harcban, egy hajszál választotta csupán el
az aranyéremtől és a kvalifikációtól. Hibáját a
2004-s Ciprus-i Európa bajnokságon küszö-
bölte ki, mely egyben az utolsó nemzetközi
versenye is volt. A ’91-ben „elpuskázott”
lövés okozta tüske a lelkében, Cipruson gyó-
gyult be. István azt mondta, már azért az egy
pillanatért érdemes volt sportolni. 
Nem ez az érem csillog a legfényesebben, de
ez az érem a legszebb, mert a mai napig emlé-
kezteti arra, hogy miért érte meg minden
edzés, fáradtság, siker és kudarc. Tudja miért
küzdött és azt is milyen erőt, kitartást és
emberséget adott Neki a sport. Hivatásos
sportolóként utolsó versenye a 2010-s hazai
országos bajnokság volt, ahol arany érmet
szerzett, amivel elbúcsúzott a versenysport-

tól. Természetesen a traplövészet élete része
maradt. Azóta is edzőként készíti fel a fiatal
tehetségeket. Legbüszkébb Gerebics Roland
olimpikonra, akivel sikerük egyik záloga a
tehetségen, kitartáson túl a jó baráti kapcso-
lat volt. Jelenleg három rendkívül tehetséges
tanítványa van. 
Istvánnak négy gyermeke született, akik bár
örökölték édesapjuk tehetségét, más életpá-
lyát választottak maguknak. 
A tizenéves fiatal tehetségek vízválasztója az
érettségit követő időszak. Ekkor döntést kell
hozniuk, mert az egyetemi tanulmányok sok
esetben az otthontól messze várják őket. Ez az
a pont, amikor a sportkarrier derékba törhet,
de ha elég erős az elhatározás, folytathatja
útját a siker felé, aminek sok záloga van. Nem
elég a tehetség, kell az elszántság, a kitartás, a
tartás és az alázat. Egy fiatal sportolónak sok
mindenről le kell mondania a jó eredményért,
de ha elég elszánt és nem téveszti szeme elől a
célt, akkor az áldozatok, amiket meghoz,
talán nem is áldozatok. A jó eredményekhez
rögös, de izgalmas út vezet, ami fontosabb,
mint maga a győzelem. A sportolónak min-
den nap, minden edzésen és versenyen le kell
győznie magát, és ha ez sikerül, az maga az
érték, a boldogság és a lendület, ami tovább
fog ja vinni az úton. A lövészet komoly fegyel-
met igényel, és szigorú szabályai vannak, ami-
ket ha betartanak, nem lehet baj. A lőtéren
van egy értékrend, amit a tanítványok ma -

gukba szívnak. Ezek az értékek jó útjelzők
lehetnek egész életük során és segítik őket, hogy
teljes és sikeres életet éljenek. – nyilatkozta
István.
- Kérdésemre, hogy mit tanácsolna a mai fia-
taloknak, azt mondta ő nem adhat tanácsot.
Annyit azonban mégis szeretne üzenni a fel-
növekvő generációnak, hogy higgyenek
magukban és szeressék magukat.
A balatonfűzfői lőtér egykor edzők és tanít-
ványok tömegétől hemzsegett. Amióta meg-
szűnt a lőszergyártás, a biztos támogatás és
így a fejlődéshez szükséges háttér is eltűnt. A
Balatonfűzfői Lövész Egylet áldozatos mun-
kájának, a sportba és a fiatal tehetségekbe
vetett hitének köszönhetően városunk büsz-
kén tudhatja magáénak az ország egyik leg-
jobb lő pályáját, ahol már annyi olimpikont
neveltek ki és ki tudja még hány tehetség
indul útjának. Bíznunk kell benne, hogy sok
gyermek ismerkedhet még meg itt, Nálunk a
lövészettel.

Kedves Olvasó!
Míg ez a cikk íródott kaptam a hírt, hogy
Holényi Imre magyar vitorlázó olimpikon
94 éves korában elhunyt. Isten nyugosztalja a
legendás sportolót! A Balatonfűzfői Hírlap
nevében a gyászoló család számára ezúton
fejezzük ki őszinte részvétünket.

KOVÁCS - ÁRVAI ÁGNES



Biztos vagyok benne, hogy sokaknak isme-
rősek ezek a szófordulatok és még azt is meg-
kockáztatom, hogy a legtöbben tudják, hogy
Koltai Róberthez köthetőek. A teljesség igé-
nye nélkül, ikonikus filmjei, mint Az illeté-
kes elvtárs, a Csocsó, az Indul a bakterház,
egyik legkiemelkedőbb sorozata a Patika,
vagy a Sose halunk meg című filmek mind-
egyikében találunk egy-egy olyan kollokáci-
ót, amely a mindennapi szóhasználat részévé

vált. Generációról generációra örökítjük
tovább ezeket, de a mai kor gyermekei bár
ismerik, mégsem tudják honnan erednek a
mára már szállóigévé vált kifejezések.
Jászai Mari-díjas magyar színművész, film-
rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja. Ő Koltai Róbert,
akivel Szendi Péter beszélgetett augusztus 14-
én a hagyományos Tobruki strandmozi alkal-
mával, a rossz idő okán, a Közösségi Házban.

Egészen pici voltam, mindössze négy éves, amikor szüleim észrevet-
ték a zene iránti vonzódásomat. Elvittek egy elismert karmester és
zenepedagógus rokonukhoz, aki meghallgatott, és zenei pályára
javasolt – kezdi a koncert előtt a beszélgetést Sasvári Sándor
Jászai Mari-díjas és EMeRTon-díjas színművész, énekes.
Csodálatos koncertet adott a festői szépségű Mámai templomromnál
Sasvári Sándor, akit a hely szellemisége megragadott, éppen ezért
olyan dalokat választott, melyek abszolút illettek Balatonfűzfő ékkö-
véhez. Mint mondja, ritkán adatik meg az ember életében, hogy ilyen
csodálatos környezetben énekeljen. Vallásos ember lévén annyira
megérintette a helyszín, hogy a koncert előtt a közösségi oldalán kira-
kott egy posztot a templomromról. A színész-énekes mindennapjait
éppen úgy megváltoztatta a koronavírusjárvány, mint mindenkiét a
világon, de ennek a nehéz periódusnak is kereste jó oldalait, próbálta
a kényszerpihenőt hasznosan tölteni. Már nagyon várta, hogy ismét
közönség előtt énekeljen. Sármos megjelenésével, gyönyörű hangjá-
val, közvetlenségével, kiváló humorával, hamar belopta magát a
nézők szívébe, akik többször vastapssal honorálták az előadást. 
De térjünk vissza a múltba, hogy miként és hogyan kezdődött Sasvári
Sándor zenei pályafutása! - A hangszerválasztásnál a zongora – anyagi
okokból – kiesett a lehetőségek sorából. Ráadásul a Mester utcai lakást,
ahol két nővéremmel és szüleimmel éltem, ebben az időszakban még két
idegen családdal kellett megosztanunk, így a hármas társbérletben hely
sem maradt volna egy zongorának. A falon viszont lógott egy használa-

ton kívüli gitár, amit nővérem kapott Kijevből. Ezt a gitárt akasztottam
le onnan hat évesen. A nyakamba vettem, és így indult el az azóta is tartó
örök szerelem a hangszerek iránt. Eleinte magamtól tanulgattam, ismer-
kedtem a gitárral, majd szüleim beírattak a Bakács téri Zenei Általános
Iskolába, ahol nyolc éven át klasszikus gitárt tanultam. Az osztályterem-
ben volt egy zongora, amelyen szünetekben négykezeseket, és Beatles slá-
gereket játszottunk a barátaimmal. Nyolc évesen, az iskolában megalapí-
tottam első zenekaromat, tíz évesen pedig már saját dalokat szereztünk
Anna mária nővéremmel – folytatja tovább Sasvári Sándor, aki
elmondta, hogy a legkülönbözőbb zenei hatások együtt formálták,
alakították ízlését. Az iskolában klasszikusokat tanult, zenekaraiban
beatzenét játszott, otthon pedig hihetetlen mennyiségű jazz-t és jazz
rockot hallgatott. Miután megkapta első lemezjátszóját, komoly
lemezgyűjteményt kezdett összeállítani, és a jó zenék gyűjtésének
szenvedélye a mai napig magmaradt az életében. 
Eredetileg zenésznek készült és csak kíváncsiságból jelentkezett –
Kerényi Miklós Gábor javaslatára – 1982-ben az akkoriban induló
Rock Színház társulatához. - Felvettek egy nagyon jó kedélyű társaságba
és rengeteg, azóta is tartó barátságra leltem. A csapatot még jobban össze-
kovácsolták a közös balettórák és beszédtechnikai gyakorlatok, melyet lel-
kesen látogattunk, hiszen nem kis mosolygásra adott okot, ahogy többek
között Vikidál Gyula barátommal közösen ismerkedtünk a pliék világá-
val. A Rock Színháznál már rövid idő elteltével komoly lehetőséget kap-
tam: a Sztárcsinálók című magyar rockoperában Juvenalis szerepét osz-
tották rám. Ugyanebben a darabban évekkel később Kyprios Jézus szere-
pét is volt lehetőségem eljátszani nem csak magyar nyelven, de – egy
németországi turné alkalmával – angolul is. A Rock Színház a későbbi-
ekben is igen meghatározó szerepet játszott az életemben, rengeteg fősze-
repet kaptam – ugyanakkor nem tagadja, hogy az országos hírnevet a
Jézus Krisztus Szupersztár 1986-os magyarországi ősbemutatója hozta
meg számára, ahol Jézus szerepét alakíthatta. Kiválasztottnak érezte
magát, amiért ezzel a csodálatos szereppel közelebb kerülhetett
Jézushoz. Ezt a szerepet még rengetegszer eljátszhatta, átélhette. Jézus
személye a későbbiekben a Mária Evangéliumában is rátalált, ahol egy
kicsit más nézőpontból formálhatta meg. Abban a szerencsés helyzet-
ben volt, hogy Jézust három különböző darabban, három különböző
módon alakíthatta. 

SZENDI PÉTER

„Csók a család, csocsi”, „Pusszantás”

Magával ragadta a hely szelleme Sasvári Sándort – hatalmas sikert aratott 
a Mámai templomromnál
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A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár több helyszínen
igyekezett valamennyi korosztályt megszólítani a nyári progra-
mok során. Nagy sikere volt a romkerti estéknek (László Attila,
Sasvári Sándor, Gregor Bernadett), a filmklubnak (Csuja Imre,
Koltai Róbert), a színházi estéknek, a komoly zenei koncerteknek. 

A szervezők azonban gondoltak a gyerekekre is. A Föveny strandon már
nagyon sokan várták a Kabóca Bábszínházat, akik a karanténos időszak-
ra dolgozták ki a Mesefutár programot, melyben egy triciklit alakítottak
át az előadás helyszínének. Kezdetekben születésnapos nézőiket köszön-
tötték a házaik udvarán, júliustól, ahogy a lehetőségek engedték, tágabb
terekbe is merészkedtek, immár nem a triciklivel zajlott az előadás. 
A strandon a meséknek már nagy díszletet lehetett építeni, színes,
nagyméretű bábokkal érkeztek a színészek, és a tér is alkalmas volt
a szabad mozgás által megjelenített látványelemeknek. A klasszi-
kus meseszövés örök érvényű igazságokat tanított a kicsiknek,
vidám dallamokkal, és pontosan koreografált színpadi mozgások-
kal előadva. 
A Kabóca Bábszínháznak a koronavírus-járvány miatt mintegy 100
előadásuk elmaradt, ennek megfelelő alakult a nézőszám is, mely a
korábbi évekhez képest felére csökkent. Ugyanakkor örömmel nyug-
tázták, hogy kicsik és nagyok, szülők, szép számmal jöttek el az elő-
adásra, akik nagyon hálásak voltak a színvonalas programért. 

SZENDI PÉTER

Mesefutár a Fövenystrandon 

A KLASSZ a parton fesztivált 2015-ben alapította Érdi Tamás
Liszt Ferenc - díjas zongoraművész. A programsorozat szervezője
a Cimbora Alapítvány. A támogatóknak köszönhetően vala-
mennyi koncert ingyenesen látogatható. 

Ezen a nyáron a Balaton Régió 11 településén, 41 programot szerve-
zett az alapítvány, a magyar zenei élet kiváló muzsikusai fellépésével.
Balatonfűzfőn két csodálatos koncertet láthatott a közönség. Sajnos
az időjárás közbeszólt, hiszen a programok a Mámai romtemplom -
nál lettek volna, de végül a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színházterme adott otthont a koncerteknek. Szanyi Szilvia
polgármester az első napon köszöntötte az érdeklődőket. Kiemelte,
hogy az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága a Ma gyar -
országon kihirdetett veszélyhelyzet óta dolgozik a károk felmérésén
és enyhítésének megoldásán. Ennek keretében kialakította az előadó-
művészeti szféra támogatásának a rendszerét, és 1 milliárd forintot
csoportosított át a független művészek megsegítésére. - A kialakult
helyzetben fontos szempont, hogy Magyarország minden szegmensébe
eljuthassanak a program keretében támogatott események és elsősorban
vidéki helyszíneken, kultúrházakban, könyvtárakban, a helyi szerveze-
tek meghívására és szervezésében valósuljanak meg. A cél az, hogy eze-

KLASSZ a parton Balatonfűzfőn

Koltai Urat teltházas közönség tisztelte meg
jelenlétével, akik nyitott szívvel, nosztalgiá-
val, és jókedvvel hallgatták a színészóriás
életétről, múltjáról pályájáról szóló anekdo-
tákat. A sokat látott színész kezdeti zavara a
fűzfőiekre jellemző kedvességnek köszönhe-
tően hamar oldódott és egyik pillanatról a
másikra azt tapasztalhatta a közönség, hogy
a színész eltűnt és helyében Koltai a magán-
ember ült és mesélt. Az a Koltai, aki a min-

denkori társadalmat kifinomult iróniával
fűszerezett kritikával szemléli, és fricskát
mutatva a világnak, képes humorosan és sze-
rethetően bemutatni azt. Alkotásai révén az
emberi esendőség, szerethetőség, gyarlóság,
a kilátástalanságban nyugvó remény  válik
érthetővé. Sose halok meg? című könyvéből
idézgetve filmjei, alkotásai kulisszái mögé
kaptunk betekintést, humoros, vidám és
néha szomorú történetek mentén válhat-

tunk, ha csak egy kis időre is, de a filmkészí-
tés részeseivé. 
Koltai nagy színész, Nekem az egyik legna-
gyobb. Játékát, mely sokszor a „magyar
valóságként” emlegetett életképeket dol-
gozza fel, bár a világon mindenki számára
kedvelhető, érteni igazán, csak Mi magya-
rok értjük.

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Fotó: Árvai László

Fotó: Árvai László
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Jótékony célú koncertet adott a közösségi házban Vigh Andrea
Liszt- és Prima-díjas hárfa- és érdemes művész, aki 1996 óta tanít
a Zeneakadémián, 2013-tól pedig annak rektora.

A koncertet a Mámai templomromnál rendezték volna meg, de a vál-
tozékony idő miatt a közösségi házban tartották meg. Vigh Andrea
ezer szállal kötődik Balatonfűzfőhöz, és amikor meg tudta, hogy a
méltán népszerű romkerti esték adománya is a Jézus Szíve
Plébániatemplom harangjaiért folyt be, így ő is természetesnek vette
mindazt, hogy az est bevétele jótékony célt szolgáljon. Egy családias
hangulatú, közvetlen, interaktív előadást hallhattak a nézők, ahol

Vigh Andrea nemcsak játszott, hanem bemutatta a hárfát a közönség-
nek. Megtudtuk, hogy a hangszer ötezer éves múltra tekint vissza. A
hárfa húros, pengetős hangszer. Jellegzetessége, hogy húrozatának
síkja merőleges a húrok rezgését hangként kisugárzó hangszertetőre.
A húrok a hangolásuknak megfelelően különböző hosszúságúak, emi-
att a hárfák körvonala gyakran háromszöghöz hasonló. A húrok a
hárfa teste és hozzá csatlakozó nyaka között feszülnek, ezek végeit egy
harmadik elem, az oszlop kötheti össze. Felépítése alapján a hárfa lehet
ívhárfa vagy szöghárfa, ha oszlopa is van, kerethárfa.
Vigh Andrea már fiatalon beleszeretett a hárfa hangzásvilágába.
Ebben az időben azonban a hárfa alapfokú oktatása még egy zeneisko-
lában sem létezett, ezért 10 éves korától zongorázni tanult. Hárfa
tanulmányait 1977-ben kezdte a Bartók Béla Zeneművészeti Szak -
középiskolában, 1981-ben sikerrel felvételizett a Zene aka démiára,
diplomáját 1986-ban szerezte meg hárfaművész-tanári és zeneelmélet
tanári szakon jeles minősítéssel. 
De térjünk vissza a koncertre, mely magával ragadta a nézőket! A IX.
századtól napjainkig csendültek fel szebbnél szebb dallamok. A barokk
és romantika korszakába is tettünk egyfajta zenei időutazást. Händel,
Debussy, Donizetti, Bach művei átjárták a közösségi ház falait, a legvé-
gén pedig Smetana–Trneček: Moldva fantáziája zárta a koncertet. A
közönség szűnni nem akaró vastapssal hálálta meg a gyönyörű estét. 

SZENDI PÉTER

Jótékony célú zenei időutazás Vigh Andreával 

ket a programokat díjtalanul lehessen látogatni. Most pedig fogadják
szeretettel a „Köszönjük Magyarország” program keretében megrende-
zendő koncertet.
Egy Bach-szólómű, romantikus operaáriák és egy Mozart-zongorat-
rió egy műsoron? A zenetörténetben sokáig egészen megszokottak
voltak az ehhez hasonlóan színes és változatos koncertprogramok,
amelyek ma már sokkal ritkábbnak, szinte kivételesnek számítanak.
Az áriákat éneklő Junior Prima díjas Megyimórecz Ildikót a legkü-
lönbözőbb operaszerepekben hallhatta már a közönség, és tehetségét
bizonyítja, hogy 2018-ban egyedüli magyarként nyerte el a Wagner
Társaság állami ösztöndíját, és képviselhette hazánkat Bayreuthban.
A New York-i Carnegie Hallban is koncertezett már Kovács Gergely,
aki idén szólóestet is adott a fesztiválon. Dolfin Balázs több rangos
versenyeredmény után legutóbb 2020 februárjában a Gustav Mahler
nemzetközi csellóversenyen ért el első helyezést. Többek között a

párizsi OECD nagykövetség koncertjén is együtt játszott már
Korossy-Khayll Csongorral, aki nemcsak szólistaként és változatos
kamaraformációk tagjaként, de saját vonósnégyesével, a Korossy
Kvartettel is aktív szereplője a hazai zeneéletnek. Augusztus 15-én
nagy sikert aratott Dolfin Balázs gordonkaművész, Korossy-Khayll
Csongor hegedűművész, Kovács Gergely zongoraművész és
Megyimórecz Ildikó operaénekes. 
„Egyedi, karakteres harsonaszólók, bravúros, homogén összhangzás”
– így jellemzi a nemzetközi kritika a Four Bones Quartetet, akik a
harsona igazi elkötelezettjeiként Európa-szerte adnak teltházas konc-
erteket. A kvartett zenei repertoárjának sokrétűségét és változatossá-
gát tükrözi 2011-ben megjelent Crossroads című nagylemezük is,
melyen a tangó, a jazz, a folk és a komolyzene gyakran egymást
keresztező világába vezetik el a hallgatókat a kortárs magyar zeneszer-
zők kifejezetten az együttes számára komponált művei. A Four Bones
Quartet, 2003-ban alakult, Zeneakadémiát végzett tagjai igazi elkö-
telezettjei elegáns és különleges hangszerüknek. A harsonakvartett,
mint formáció hazánkban, sőt világszerte is igazi kuriózumnak szá-
mít. A zenei élet palettáján ritkán találkozhat a közönség olyan
különleges és egyedi zenei élménnyel, amikor egynemű hangszerek -
jelen esetben négy harsona - szólaltak meg egy formációban. A kvar-
tett repertoárja széles skálán mozgott: a korai reneszánsztól az ismert
klasszikusokon át a mai kortárs zenét egyaránt megszólaltatták. A
zenekar tagjai: Magyar Péter, Gáspár Olivér, Angyal János, Gyetvai
Péter. Ők augusztus 16-án ragadtatták tapsra a közönséget. 

SZENDI PÉTER

Fotó: Árvai László

Fotó: Árvai László
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SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA

Szeptember az ősz első hónapja, bár az
őszi napéjegyenlőségig még a csillagászati
nyárban járunk, de az időjárás ezt ritkán
tükrözi. Ebben a hónapban sok népszo-

kás, hiedelem utal a várható időjárásra, a
termés milyenségére, és ekkor tartották
régen a piros alma ünnepét is. Nézzük,
milyen jeles napokkal találkozhatunk:

Szeptember 1. Egyed napja
E napon kezdték meg a búza,

másutt a rozs vetését.
A néphit szerint, ha ekkor vetik el a búzát bő
termésre számíthatnak. Időjárásjósló nap is 
e nap, ha esik, akkor esős lesz az ősz, ha nem

esik, akkor száraz őszre számítottak. 

Szeptember 5. Szent Lőrinc napja
Úgy tartják, hogy Lőrinc napon fordul 

az időjárás, a földműves nép körében e nap
határnapnak számított, amit országszerte

ismert szólás is jelez: „belepisilt Lőrinc 
a dinnyébe”, azaz a Lőrinc-nap után szedett

dinnye már ízetlen. Lőrinc-naptól nem taná-
csos már a folyókban fürödni.

Szeptember 8. (Fecskehajtó) 
Kisasszony napja

Szűz Mária születésének napja. Kisasszony
napja ösztönözte a gazdákat, asszonyokat,

hogy lassan elkezdjék a megérett gyümölcsök,
zöldségek, egyéb termések (pl. a dió, teafüvek)
betakarítását.  A nap fecskehajtó jelzője arra
utal, hogy ezen a napon kezdenek készülődni

a költöző madarak is, hogy megkezdjék ősz
vándorlásukat. Ezen a napon a nőknek nem
szabad dolgozni, különösen fonni tilos; mivel
ez a nap "dologtiltó nap". Ha Kisasszony nap-
ján nem köszönt be éjszakai fagy, akkor hosz-

szú, meleg ősz várható – mondogatták 
a régi öregek.

Szeptember 22. Őszi napéjegyenlőség 
– szeptember 29. Szent Mihály napja

A legtöbb kultúrában a napéjegyenlőség az
energiák kiegyenlítettségét jelképezi: a férfi és
a női egyenlőséget, az anyag és szellem erejé-

nek egyenlőségét, saját személyiségünk fény- és
árnyoldalának harmóniáját, vagyis a duális

világ energetikai kiegyenlítettségét. Ez az
ünnep Szent Mihály napjához esik közel.

Szent Mihály rendkívül nagy hatást gyakorolt
nemzetünk népi hagyományaira. A

Göncölszekeret Szent Mihály szekerének is
hívták őseink. A hagyomány szerint segíti,

hogy az elhunytak lelke átjusson a túlvilágra.
Ha valaki felül Szent Mihály lovára, az azt

jelenti, hogy maga mögött hagyja a földi vilá-
got. Fontos szerepet játszott a pásztorok élet-
ében. Az ő napján hajtották vissza a szabad-
ban legeltetetett állatokat, elszámoltak mun-

kájukról a gazdáknak, és számos faluban
ilyenkor fogadták fel a következő évre a pászto-
rokat. E naphoz is kapcsolódik női munkatila-
lom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki
pedig mángorol, annak egész évben dörögni
fog a háza felett az ég. Az Alföldön ez a nap

volt általában a szüret kezdő napja is.
Készüljünk tehát a külső fény fogyatkozására,

töltsük fel fizikai és lelki „raktárainkat”, 
a nyári nyüzsgés után készüljünk a csendre. 

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)

Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt hét
balatonfűzfői lakosoktól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

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. szeptember
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