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A magyar kultúra napja
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük, annak 
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és 
jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval 
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múl-
tunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket, díjazzuk a város kulturális 
életében eredményes munkát végzőket. Ebben az évben sajnos a vész-
helyzet nem tette lehetővé, hogy nyilvánosan ünnepelhessük meg e 
jeles napot. Egy szerény körülmények között zajlott díj átadóval em-
lékezett meg a város.
2021. évben a civil szervezetek és a civilek jelöltjei közül Jenei Ist-
ván kapta a kitüntető címet.
Hagyomány szerint a Magyar Kultúra Napján 2021. január 22-én 
adta át Szanyi Szilvia polgármester az elismerést.
Jenei István 1992. évben, mint népművelő kezdett el dolgozni. Balaton-
fűzfő település rész kulturális életét és a meglévő civil szervezetek mun-
káját segítette, de a fiatalokat is bevonta a közösségi munkába. A tele-
pülés ünnepségeinek előkészítője és levezetője is volt. Az 1990-es évek 
első felében több éven át neves előadók léptek fel az augusztus 20-i ün-
nepségen, amelynek szervezésében aktívan rész vett. Művelődésszerve-
zői tevékenysége elején kezdődtek a Fűzfői Napok kulturális és sportren-
dezvényei. A nyári időszakban a strandon is szervezett programokat, 

gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Nagyobb ünnepi alkalmakkor 
utcabálokat is szervezett. Kiemelkedő tevékenysége és a néptánc iránti 
szeretete is ismerté tette a városban. Tánccsoportját is évekig vezette, fő-
leg középiskolás fiatalok voltak a tag jai. A városban tartandó Szüreti 
bálok rendezésének meghatározó szereplője. Az általa megalakított és 
vezetett Vidám Fiúk fellépései mindig hatalmas sikert arattak. Mozgás-
sérültek csoportjánál a színjátszó kör munkáját máig is segíti.

Király Anita

Előszó
Örülök, hogy időt szán ránk kedves olvasónk. Ez az újság rólunk és 
nekünk szól. Szeretném, ha mindenki a magáénak érezné és megosz-
taná velem, velünk és olvasóinkkal azokat az emlékeket, története-
ket, beszámolókat, amelyek mások számára is fontosak, hasznosak 
vagy örömszerzőek lehetnek. Kérem, hogy keressenek minket biza-
lommal. Mi igyekszünk minden városunkat és a lakóit érintő hírről, 
információról és a Képviselő-testület munkájáról, döntésekről is 
beszámolni. Kiegészítve olyan írásokkal, amivel kellemes perceket 
okozhatunk. Az összes hír és beszámoló, amelyet közzé teszünk fon-
tos számunkra, mégis szeretnék kiemelni néhány írást, amelyet e havi 
számunkban olvashatnak. Február elseje hazánkban a Civil nap. A 
városunkban működő csodálatos emberekből álló szervezetekre sze-
retném felhívni a figyelmüket. Kövessék a munkájukat, segítség őket 
és olykor, ha tehetik, köszönjék meg áldozatos munkájukat. Lépjenek 
be az egyesületekbe, klubokba, szervezetekbe, hiszen a közösségben 
eltöltött idő, az együtt alkotás öröme, a versenyzés izgalma, a mű-
ködés hasznossága az egyén és a nagyobb közösség számára is renge-
teg erőt ad. A februári lapszámunkban őket emelném ki elsősorban, 
6-11. oldalakon. 
Buti Dénes, Dini mesél nekünk a valamikori mozi kultúráról. Aki 
ott volt, átélte remélem jó szívvel emlékszik a régi időkre, aki pedig 
nem volt részese, annak remélem érdekes lesz a visszatekintés a 15. 
oldalon.
Kellemes olvasást!

Tisztelettel,
Király Anita 

főszerkesztő
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Polgármesteri beszámoló
Január 15-én a testülettel átbeszéltük azokat 
a fejlesztési elképzeléseinket, melyekkel váro-
sunkat tehetjük élhetőbbé, szervezettebbé, 
hatákonyabbá.

Régóta esedékes fejlesztésként hamarosan 
elkezdődik a Zombor utca és a Gagarin utca 
járdáinak építése.

A két óvodánk felújításának ütemezésénél 
tartunk. Reményeink szerint mihamarabb 
elkezdődhetnek a felújítások.

A fűzfőgyártelepi vízhálózatot szeretnénk 
átvetetni az állammal, mert sajnos a város-
nak sem forrása, 
sem megfelelő szakmai apparátusa nincs a 
fenntartásra, felújításra. 

A parti sétányunk melletti Balaton part 
azonnali partvédelmét kértük, még mielőtt 
a víz teljesen elmossa. 

A Balatonalmádi és Tobruk közötti kerékpá-
rút felújításánál ragaszkodunk ahhoz, hogy 
változtassák meg az útvonalat és ne a Rákóczi 
utcán haladjon, hanem a „15 és fél hektáros” 
melletti területünk mellett menjen el majd a 
felújított útvonal. 

Ezekhez az elképzeléseinkhez is kértük dr. 
Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk 
segítségét, támogatását.

Fontosnak tartjuk, hogy olyan új fejlesztések 
is legyenek, melyek bevételeket hoznak a 

településnek, így ezáltal stabilizálhatjuk a 
település költségvetését. A Közösségi Házat 
szeretnénk úgy felújítani, hogy a nagytermet 
szívesen vegyék igénybe rendezvényekhez, 
konferenciához, lakodalmakhoz, kiállítások-
hoz. A felújított emeleti apartmant pedig ki-
adjuk szálláshelyként. Ezen kívül a felújított 
udvaron igényes szabadtéri rendezvényeket 
fogunk szervezni.

Hamarosan kikerül a rókacsapda mellett a 
vaddisznócsapda is, mellyel remélhetőleg a 
vadak által okozott áldatlan állapot enyhül-
ni fog. A város belterületén élő vadállatok 
lakóhelyeit szeretnénk felszámolni. Ezért a 
gazos, ápolatlan területek gazdái hamarosan 
megkapják a felszólításokat, ingatlanjaik 
rendbe tételére. Természetesen az Önkor-
mányzati területek rendbe tétele is meg fog 
történni. 

Elkezdődtek a büntetések az illegális hulla-
dék lerakások miatt. A rendőrség együttmű-
ködésével sikerült az elkövetőket megtalálni 
és kiróni a pénzbüntetést, valamint felszólí-
tottuk őket az illegálisan elhelyezett szemét 
elszállítására.

Bevezettük ez „emenza” rendszert az 
általános és a középiskolásoknál. Ezzel haté-
konyabbá téve az iskolások étkeztetését. 

Megváltoztatjuk a szociális rendeletünket, 
pl. módosítjuk a tűzifához jutási feltétel-
rendszert, hiszen olyan alacsony jövedelem-
hez volt ezidáig kötve, hogy az elmúlt három 
évben sajnos senki nem felelt meg ennek. 
Módosítást követően ismét lehetőségünk 
lesz támogatni a rászorulókat. 

Megbeszéltük az intézményeink fejlesztési 
elképzeléseit, a pályázataink helyzetét is. Új 
arculatot szeretnénk városunknak, méltó 
helyére emelni a Balaton-parti városok 
sorában. Színvonalas és a korábbinál több 

rendezvényt tervezünk, ebben számítunk a 
leendő Művelődési Központ igazgatóra is. 

Januártól új főmérnöke van településünk-
nek. Székely László fűzfői lakos, aki szívén 
viseli a város fejlődését, és több éves tapasz-
talata van az államigazgatásban. 

A Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-nek is új vezető-
je lett január 12-től, Kálmán András 
személyében. A vezetéshez szükséges gaz-
dasági és műszaki diplomákkal és tapaszta-
lattal is rendelkezik. Bízom benne, hogy az 
elkövetkező időben szervezettebb, hatéko-
nyabb városgondnokságunk lesz. Látványos 
változást szeretnénk. A felsoroltak csak apró 
részei a napi feladatoknak és ügyeknek.
A Képviselő-Testület tagjaival tanulmányi 
utat tettünk. Ezek a közös élmények, be-
szélgetések, látogatások, összekovácsolnak 
bennünket. Terveket egyeztettünk, a fejlesz-
tések irányvonalát határozzuk meg, ami nem 
könnyű, hiszen a település infrastruktúrája, 
intézményei teljesen elavultak.

Nagy öröm, hogy a Támasz Idősek Otthona 
minden lakója szakszerű ellátással megkapta 
a Covid 19 elleni vakcinát.

Nem könnyű várni, hogy végre újra szaba-
don élhessünk. Ezekben a hónapokban át-
értékeltük dolgokat, értékeket. De egyszer 
minden rossznak is vége lesz, és azt se felejt-
sük el, hogy sokszor a legnehezebb napjaink 
hordozzák magukban a legnagyobb tanítá-
sokat.

Továbbra is Önökért a városunkért dolgo-
zunk! Köszönjük a megtisztelő bizalmukat!

Szanyi Szilvia polgármester
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2021. január Kt., valamint Alapítói Határozatok 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének – a katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatás-
körében eljáró Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzat polgármestere a veszélyhelyzet ki-
hirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 
következő döntést hozom:

1/2021. (01.06.) Kt. határozat
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására a 
határozat mellékletét képező pályázati felhí-
vás szerinti pályázat kiírását rendelem el.

2/2021. (01.06.) Kt. határozat
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázatot 
benyújtók meghallgatására bizottságot ho-
zok létre. A bizottság tagjai: Dr. Baloghné 
Uracs Mariann az N.M.I. Veszprém Megyei 
Ig. képviselője, Pálmann Judit Veszprémi 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár képviselője, 
Jánka Anikó önk. képviselő, Keil Norbert 
önk. képviselő. A bizottság tagjainak megbí-
zása az intézményvezetői megbízásról szóló 
képviselő-testületi döntés meghozataláig 
tart.

4/2021. (01 07.) számú Kt. határozat
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Közbe-
szerzési Bírálóbizottságába az alábbi teljes 
jogú tagokat jelöli ki: Soltész Attila jogi/
közbeszerzési szakértelmet biztosító sze-
mélyt, Székely László műszaki szakértel-
met biztosító személyt és Berkecz József 
Károlyné pénzügyi szakértelmet biztosító 
személyt.

1/2021. (I.11.) számú alapítói határozat
Az alapító Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján a Fűzfői Vagyonkezelő Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezető igazgató tisztségét betöl-
tő Nemes Károlyt a mai nappal visszahívja a 
vezető tisztségviselői megbízatásából és ré-
szére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt 
megadja.

6/2021. (01.11.) számú Kt. határozat / 
Alapítói határozat
Alulírott Balatonfűzfő Város Önkormány-
zata, mint a Fűzfői Vagyonkezelő Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Cégjegyzékszám: 19-09-505211 
székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 
1.) egyszemélyes és kizárólagos tulajdonosa 
képviseletében Szanyi Szilvia polgármestere 
a mai napon az alábbi határozatot hozom:

2/2021. (I. 11.) számú alapítói határozat
A Fűzfői Vagyonkezelő Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjéül választom Kálmán Andrást, 
akinek ügyvezetői megbízása határozatlan 
időtartamra szól, a képviselet módja önálló.

7/2021. (01.13.) számú Kt. határozat
Borbély Zoltán r. alezredes rendőrségi főta-
nácsos 2021. március 1. hatállyal Balatonal-
mádi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő 
kinevezésével egyetértek.

20/2021. (01.21.) Kt. Határozat
Jenei István Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 
17. szám alatti lakos részére a „Balatonfűzfő 
Kultúrájáért” kitüntető címet adományo-
zom.

*

19/2021. (01.18.) Kt. Határozat
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 
2021. I. félévi munkaterve:

2021. január 19. 16.00 óra.
Napirend:
A Vágfalvi Ottó M.K.K. igazgatói feladatai-
nak ellátására pályázat kiírása; a pályázatot 
benyújtók meghallgatására bizottság létre-
hozása.
Közbeszerzési szabályzatok aktualizálása. A 
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak 
megválasztása.
A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igaz-
gatójának visszahívása, új ügyvezető igazga-
tó kinevezése.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság veze-
tője kinevezéséhez vélemény.
A Képviselő-testület 2021. I. félévi munka-
terve.

2021. február 16. 16.00 óra.
Napirend:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. 
évi költségvetésének tárgyalása.
Az önkormányzat gazdasági programja 
(2020-2025).

2021. március 16. 16.00 óra.
Napirend:
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és 
Könyvtár 2021. évi programterve. A Vág-
falvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 
2020. évi beszámolója.
Beszámoló a Balatonfűzfői Közös Önkor-
mányzati Hivatal tevékenységéről.
Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati 
projektek helyzetéről.

2021. április 20. 16.00 óra.
Napirend:
Az „Év Tűzoltója” díj odaítélése (zárt ülés)

2021. május 18. 16.00 óra.
Napirend:
Beszámoló Balatonfűzfő Város 2020. évi 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai-
nak ellátásáról.
A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2020. évi egy-
szerűsített éves beszámoló.
Balatonfűzfő város 2020. évi zárszámadása. 
A pénzmaradvány elszámolása.
Összefoglaló jelentés a 2020. évi FEUVE és 
belső ellenőrzési tevékenységről.

2021. június 15. 16.00 óra.
Napirend:
2021. II. félévi munkaterv elfogadása.
„Balatonfűzfő Díszpolgára” cím és a „Bala-
tonfűzfőért” kitüntetés adományozása (zárt 
ülés).
Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati 
projektek helyzetérő.

A Képviselő-testület üléseit a városháza 
Kompolthy termében (Balatonfűzfő, Nike 
körút 1.), vagy előre egyeztetett helyszínen 
tartja.
Az ülések nyilvánosak.
Az elfogadott munkatervet az önkormány-
zat hirdetőtábláján közhírré kell tenni.
A polgármester minden testületi ülésen tájé-
koztatást ad a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és az előző ülést követően 
tett fontosabb intézkedésekről, események-
ről.
A jegyző minden képviselő-testületi ülésen 
tájékoztatást ad az időközben megjelent jog-
szabályokról, szükség szerint magyarázattal 
szolgál.
Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: folyamatos

Király Anita 
polgármesteri referens
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Idézet a Fűzfői Atlétikai Klub volt elnökének Tóth Jánosnak 
a 2016 februárjában elhangzott, CIVILEK... című előadásából.

„Manapság sokszor halljuk a rádióban, televízióban ezt a szót, általá-
ban valami megvalósulás, pozitív tett, rendezvény kapcsán. Tudat 
alatt az elismerés ötlik fel bennünk, de nem nagyon gondolkodunk el 
azon, hogy mit is jelent számunkra ez a szó. Csak azt érezzük, hogy 
általában jót… Egy nyugdíjasnak mindig arra van ideje, amire szán 
egy-két percet, órát, hát én most azon gondolkodtam el, hogy mit 
érzek e szó hallatán, milyen „képek” jelennek meg gondolataimban. 
És a Hírlap szerkesztőinek jóvoltából meg is oszthatom az olvasóval 
ezeket a gondolatokat. Kik is a „civilek”, mit is csinálnak, miért tisz-
teljük őket, vagy gondoljuk róluk, hogy egy kissé „hangyásak”? Nem 
biztos, hogy igazam van, tessék velem vitatkozni és meggyőzni, ha 
tévedek. Az én definícióm a civilekről a következő: „Olyan emberek és 
szervezeteik, akik szolgálni akarják a társadalom tagjait. Élmények-
kel akarják gazdagítani az embereket, szebbé, hangulatosabbá szeret-
nék tenni szűkebb, vagy tágabb közösségük életét.”
Elvégzik a hivatalos szervek, a hatóságok feladatainak egy részét és 
mindezt, ahogy mondani szoktuk ingyen és bérmentve. Ők a társa-
dalom szolgái, bizonyára emlékszik az olvasó a „társadalmi munkás”, 
„társadalmi munka” kifejezésre és a mi generációnk azonnal tudja, 
hogy mi is az. Közszolgák, akik ezt a tisztet önként vállalták, és a jövő-
ben is vállalni fog ják.
Az én olvasatomban civil az, aki a közösség kis részének összejövetelei 
alkalmával elviszi, kiosztja a teát, aki egy ilyen rendezvény után ren-
det rak, de civil az is, aki ilyen összejövetelt megszervez, megírja, 
elküldi a meghívókat, jól, vagy rosszul levezet. Az én civilem ének-

kart, tánccsoportot, kiállítást, túrát, éjszakait és nappalit szervez és 
vezet egy kis közösséget, de az én civilem az is, aki egész évben, heti 
több alkalommal foglalkozik gyermekekkel, programot szervez szá-
mukra, neveli és az életre készíti őket, hogy a kaptafánál maradjak, 
pld. a sportpályán. A civilek közé sorolom azokat a barátaimat is, akik 
szabadidejükben sportcsarnok terveit készítik el, talán még – ha sze-
rencséjük van – a több százmilliós támogatást is megszerzik a meg-
valósításhoz azért, hogy Balatonfűzfő sportjának, a város lakóinak, 
közösségünknek, gyermekeinknek méltó otthona legyen. És termé-
szetesen ők is „társadalmi munkában” végzik ezt a munkát. Tiszte-
letre méltók, vagy „hangyásak”, döntse el az olvasó. Akár egyik, akár 
másik jelzőt is használjuk, egy biztos: a közösség érdekében tevékeny-
kednek, hasznos munkát végeznek és segíteni kell munkájukat azok-
nak, akik az eredmény élvezői és azoknak is, akik helyett dolgoznak. 
Ismerek olyan véleményt – sajnos –, amely szerint „csak az minősül 
munkának, ami hasznot hoz”, amiért valaki, vagy valakik konkrétan 
megdolgoznak. Ebből a szemszögből nézve a civilek tevékenysége 
nem munka (?), mert nem a saját verejtékükkel szerzik meg a javakat 
– bár azért vitatkoznék ezzel a szemlélettel. De a lényeg az, hogy a 
közösség javára megszerzik. – Tessék utánuk csinálni, aztán lehet a 
tevékenységüket bírálni! Nekem az a határozott véleményem, hogy 
a „civileket” támogatni kell!, bírálni, véleményezni pedig csak annak 
van erkölcsi alapja, aki már többet tett a közösbe, mint a jelenlegi 
szürke, napi szinten szívósan teljesítő átlag civil.”

Köszönet a Civileknek!
A civil szervezetek léte olyan elengedhetetlen szegmense a települé-
sek mindennapjainak, ami nélkül elképzelhetetlen lenne egy jól mű-
ködő város. Az egyforma érdeklődési körű, vagy egy cél érdekében 
összefogó csoportok óriási pluszt adnak nekünk a tevékenységükkel, 
amelynek mindannyian érezzük a pozitív hatását. Alkotásokkal, 
programokkal, eredményeikkel, karitatív kezdeményezésekkel teszik 
boldogabbá, teljesebbé a közösség életét. A civil szervezetek többségé-
ben olyan önzetlen emberek dolgoznak, akik feláldozzák a szabadide-
jüket azért, hogy adhassanak, hogy megkönnyítsék a hétköznapokat, 
hogy felejthetetlenné tegyék az ünnepeket és színesebbé varázsolják a 
szervezetük tagjainak és a város lakóinak az életét. Összefognak, erőt 

adnak, irányt mutatnak. Balatonfűzfőn szép számú civil szervezet te-
vékenykedik. Összetartó, tehetséges, igényes, példaértékű közösségi 
emberek, akiknek nagyon hálásnak kell lennünk.
Magyarországon 1998 óta február elseje a Civilek napja, melynek cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet a civilszervezetek működésének szüksé-
gességére.
Magam és a szerkesztőség nevében is hálámat szeretném közvetíteni 
és megköszönni önfeláldozó munkájukat. Azok számára, akik esetleg 
nem ismerik őket, megkértem mutassák be magukat és terveiket.

Király Anita

VÁCISZ
A különböző közösségi szerveződéseknek 
midig fontos szerepe volt egy társadalom éle-
tében. pl. ipartestületek. 
Mai világunkban a civil szervezetek, civil tár-
saságok a közösségi élet rugói. 
A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szer-
veződések Egyesülete 2007-ben alakult „Az 

élhetőbb Balatonfűzfőért”. Jelenleg 36 tagot tartunk nyilván, de a 
tagok, egyesületek, vállalkozások, magánszemélyek, több száz főt je-
lentenek. Alakulás óta vagyok az egyesület elnöke.
Mint minden civil szerveződésnél, van egy stabil, napi munkára fog-
ható létszám, de a tagdíj megfizetése legalább olyan fontos az egyesü-
let működése szempontjából.

CIVIL SZERVEZETEINK BALATONFŰZFŐN
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Egyesületünk LEADER pályázatból, az Önkormányzat támogatásá-
val újította fel a volt Nitrokémia Csillagvizsgálót és működtette több-
nyire saját forrásból kilenc évig, Balaton Csillagvizsgáló LEADER 
Kultúrközpont néven. 2018-ban kaptunk az Önkormányzattól 
64.000 Ft-ot gázfogyasztásra. Egyesületünk fontos szerepet tölt be 
a város közösségi életében. Éveken keresztül közösségi programokat 
szerveztünk – a teljesség igénye nélkül- madáretető, madárodú készít, 
különféle előadások, távcsöves bemutatók, Kalandtábor, Újszülöttek 
köszöntése, Babakocsis túra. Együtt működtünk más civil szerveze-
tekkel, a Művelődéi Központtal. Terveink szerint tovább dolgozunk 
„az élhetőbb Balatonfűzfőért”. Együttműködünk a FAK Természet-

járó szakosztályával a híres fűzfői túrák megújítására. Folytatjuk az 
„Egészségben éld végig az életed” programunkat és az előzőekben 
felsorolt bevált programjainkat.
Véleményem szerint hatékonyabb és a jobb közösségi szellem kialaku-
lásához vezetne, ha az Képviselő Testület, vagy a Művelődési Köz-
pont részéről összefogná, koordinálná valaki a civilek tevékenységét.
Balatonfűzfő, 2021. január 20.

Barátsággal:
Kontics Ferencé sk. 

az Egyesület elnöke

Balaton Dalkör

A Balaton Dalkör 2000-ben alakult Balatonfűzfőn. A létszám 16 fő. 
Főleg helyi, és környékbeli meghívások, fellépések voltak az elmúlt 
időszakban, de Felvidéken, Balatonfűzfő testvértelepülésén Nagycé-

tényben is évente fellépnek. A dalkör ezüst, és arany minősítésekkel 
is rendelkezik, továbbá tulajdonosa a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” 
kitüntetésnek, melyet külön-külön Bendicsek Réka és Farkas Sándor 
is megkapott.
Általában tájjellegű népdalokat énekelnek, de katonadalokat, és az 
eseményekhez illő műdalokat is szívesen előadnak.
A Balaton Dalkör nem önálló civil szervezet. A balatonfűzfői Vágfal-
vi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár irányításával és támoga-
tásával működik. A fellépésekért díjat nem kér, de a fenntartáshoz 
minden támogatást köszönettel fogad.
A népdalok, katona és egyéb műdalok bemutatásával igyekszik meg-
szólítani minden korosztályt azzal a célzattal, hogy ne kerüljenek 
feledésbe a felkutatott, előadott és rögzített szerzemények. A fűzfői 
kúlturális csoportokkal jó kapcsolatot ápolnak, amit közös előadások 
is igazolnak. A továbbiakban fiatalok jelentkezését várják. 
A dalkör vezetője 2007 óta Farkas Sándor.
Művészeti vezető, aki a dalokat betanítja és citerakíséretet biztosítja 
2009 óta Bendicsek Réka.

Farkas Sándor dalkörvezető

VEGASZ
A Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület 2009-ben alakult azzal a 
céllal, hogy minden év augusztusának első szombatján megrendezze 
a mára már városunk egyik legnagyobb rendezvényét, a Gombócfesz-
tivált. Időközben több más gasztronómiával kapcsolatos program is 
bekerült az egyesület éves programjába. Ilyen a minden év decem-
berének elején tartott Városi Disznóvágás, vagy a már második al-
kalommal megrendezett Retro Farsang. Elsősorban a szórakozás, a 
kikapcsolódás terén tevékenykedünk, de önkéntes munkával is sok-
szor segítjük a város intézményeit. Úgy gondolom, hogy saját ren-
dezvényeinken és a testvértelepülési kapcsolatok révén is feladatunk 
a hagyományos magyar konyhaművészet bemutatása, népszerűsítése. 
2018. tavaszán „örököltem meg” szervezetünket Dr. Varjú Lajostól, 
aki az alapítástól kezdve vezette egyesületünket. Úgy érzem, komoly 
feladatot kaptam, és igyekszem helytállni, hogy méltón vigyük to-
vább az elődeink által felépített szerveződést. Egyesületünknek 
jelenleg 28 tagja van, de rendezvényeinken mindig kibővül a szer-
vező csapat önkéntesekkel is. Az egyesület indulásakor kizárólag az 
évenkénti Gombócfesztivál lebonyolítása volt a cél, ami mára már az 
előzőekben említett programokkal is kibővült. Minden településen 
fontos, hogy a civil szervezetek részt vállaljanak a közösség életében. 
A hagyományos falusi közösségi alkalmak (fonó, tollfosztás, stb) már 
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egyre kevesebb helyen léteznek, az emberek egyre ritkábban járnak 
össze egymással, a nagycsaládok együttélése szinte teljesen megszűnt. 
Szükség van olyan lehetőségekre, ahol a generációk átadhatják egy-
másnak a tudást (a mi esetünkben egy egyszerű példa erre, hogy a 
fiatalok megtanulhatnak pl. rétest sütni az idősebbektől), megtapasz-
talhatják az összetartozás tudatát. A jövőben is törekszünk arra, hogy 

múltban kipróbált és bevált – rendezvényeink megvalósításához 
szükséges – eszközöket, módszereket a modern technika vívmánya-
ival kiegészítve használjuk magunk és szűkebb illetve tágabb környe-
zetünk kikapcsolódásának érdekében.

Molnár Eszter

Balatonfűzfői Kézműves Klub
A civil szervezet, egy önkéntes tevékenységi forma, melynek feladata 
igen összetett és fontos. Ezek a szervezetek az élet minden területén 
jelen vannak, így a művészetnél is, melyet mi is képviselünk. A Bala-
tonfűzfői Kézműves Klub 2013-ban alakult, az akkori elnök Csuka 
Péterné irányításával. Leköszönése után, 2018-ban vettem át a klub 
vezetését. A kézműves klub jelenleg 10 fővel működik. Az alakulás 
fő célja, hogy az általunk képviselt kézműves, művészeti értékek, ne 
vesszenek el. Éves kiállítással és nyíltnapi programokkal mutatjuk be 
munkásságunkat, és adjuk át a következő nemzedéknek. Több szom-
szédos település alkotóival vettük fel a kapcsolatot és vendégkiállítás-
ra kértük fel őket, ezzel is bővítve a művészet körét. Minden évben 
megrendezzük a „Kézművesek a Parton” programot, melyen a tagok 
erre az alkalomra kitelepülnek a Balaton partra alkotni. A klub szere-

pet vállalt a város által megrendezett kulturális programokban, mint 
például a város karácsonyfájának feldíszítése, a „Húsz éves a város” 
eseménye, szemétszedés vagy főzőverseny alkalmával. Az általunk 
rendezett programokkal megpróbáljuk Balatonfűzfő lakóit összeko-
vácsolni, melyre manapság igen nagy szükség van. Sajnos a vírus idén 
sok mindenben megakadályozott bennünket, akár a karácsonyi prog-
ramok szervezésében, vagy a kiállítások megrendezésében. Idén saj-
nos „A Mikulással Neked is találkozni kell” című rendezvény, melyet 
tavaly a Balatonfűzfői Klub hívott életre és szervezett meg nagy siker-
rel, 2020-ban ez elmaradt. Jövőbeni terveink nem sokban változnak, 
rendezvényekkel és alkotásokkal továbbra is szeretnénk a városunk 
hírnevét népszerűsíteni.

Karácsony Júlia

 
Mozgássérültek klubjának rövid története…

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még 
oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitün-
tető érzést, hogy megtehetted.” Albert Schweitzer

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 1981-ben alakult köz-
hasznú civil szervezetként, az egyesületünknek az volt a célja, hogy a 
megyében élő mozgássérültek érdekvédelme, összefogása, a társadal-
mi és kulturális valamint a sportba való bekapcsolása. Balatonfűzfő 
és Körzetének Mozgássérültek csoportja 1992-ben alakult Dr. Varjú 
Lajos akkori polgármester úr segítségével, az alapító tagok vezetőnek 
választottak és elkezdődött a közös munka mely szorosan követte az 
egyesület célkitűzéseit. Több cikluson keresztül a megyei egyesület 
alelnöke majd 2015-től elnöke vagyok. Megalakulásunk óta fő támo-
gatóink minden évben Balatonfűzfő és Balatonalmádi önkormány-

zata, valamint a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár ezen 
kívül Lajkó Frigyes vállalkozó. Az elmúlt időszakban nagyszerű prog-
ramjaink voltak. Szinte bejártuk egész Magyarországot autóbusszal, 
de több éven keresztül üdültünk minden nyáron Olaszországban 
és Horvátországban. A tagok a mai napig lelkesen segítik a csoport 
munkáját. Ma már inkább a költségek miatt egyesületünk borgátai 
üdülőjében pihenünk. Éves programmal dolgozunk. Minden hónap 
első hétfőjén a Közösségi Házban klubnapunk van. A sérült embe-
reknek nagyon fontos az éltető erő és az, hogy elfogadásra és megér-
tésre találjanak, ezért is van nagy jelentősége a klubnak. A klub ami 
átsegíti őket a mindennapok nehézségein. Fontos, hogy ne hagyjuk 
magukra sérült tagjainkat és a lehetőségekhez mérten örömet vi-
gyünk életükbe. Hagyományteremtő céllal több rendezvényünk volt, 
melyet minden évben megtartottunk. Kiemelném első nagy rendez-
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Vizilabda Klub
A Balaton Vízilabda Klub működése rendkívül 
fontos a városban, mert rengeteg fiatal látogat-
ja az edzéseinket. Ezáltal biztosított a rendsze-
res mozgásuk és fejlődésük. A csapatsport sok 
mindenre megtanítja őket és nem utolsó sor-
ban egy remek közösség tagjai lehetnek. 2010-
ben alapították a klubot. Én 2013 óta vezetem. 
Négy ember vesz részt az egyesület minden-
napjaiban. De több mint 100 gyermek vízilab-
dázik nálunk. A fő cél a versenysport biztosí-
tása, tehetséges játékosok kinevelése. Emellett 
viszont fontos a tömegsport biztosítása, va-
lamint a vízilabda népszerűsítése. Szeretnénk 
országos szinten meghatározó szereplőivé válni 
a vízilabdasportnak. További célunk, hogy női 
és férfi szakágunk is biztos lábakon álljon és fo-
lyamatos legyen a fejlődése.

Kerekes-Barkó Csongor

FAK Természetbarát Szakosztály
A mai társadalmi, gazdasági folyamatok működésében, a helyi sport-
szervezeteknek működésének kiemelt jelentősége van. Az olyan te-
rületek, mint a helyi sport, hagyományőrzés, természetüknél fogva 
olyan feladatokat jelentenek, melyeket helyi szinten kell megoldani. 
Az ilyen jellegű feladatok megoldására civil kezdeményezések, sport-
mozgalmak alakultak ki, így a természetjárók közössége is. Szakosztá-
lyunk, és a természetjárás egyidős a sportegyesület megalakulásával. 
Az első túrák, kirándulások, a labdarúgó mérkőzések színhelyeire 
vezettek. Zoltay Ferenc mérnöknek köszönhetően, 1928-ban ezek 
a kirándulások váltak természetjárássá. A II. világháború a fűzfői 
természetjárást is szétzilálta. A háború befejezése után Zoltay Ferenc 
kezdeményezte ismét a természetjárás újraindítását. A VDSZ körle-
vele után 1960. május 12-én 27 fővel megalakult a Természetbarát 
Egyesület fűzfői osztálya, melynek vezetője Zoltay Ferenc lett. 1962. 
október 31-vel a természetbarát Egyesület fűzfői osztálya a Fűzfői 
Atlétikai Klub természetbarát Szakosztálya lett. Elődöm Király Ist-
ván lemondása után, 2011. februári közgyűlés választott szakosztály 
vezetővé. A létszám változó minden évben, de 65-70 fő átlagban. Meg-

alakulásunk fő célja volt a természet szeretetére való nevelés, szabad 
idő hasznos eltöltése, emberi, baráti kapcsolatok kialakítása, egészség 
megőrzése. A célunk változatlan. Minél több helyre elvinni tagjain-
kat, ismerjék meg közeli, távoli környezetüket, hazánkat. A másik fő 
cél, a létszám megtartása, növelése, fiatalok bevonása mindezekbe. A 
rendszerváltás megváltoztatta az emberi kapcsolatokat is. Sokan bezár-
kóznak, nem tartják régi kapcsolataikat. A rendezvényekkel kimozdít-
hatjuk mindebből az embereket, célt tudunk adni, talán újra lehetőséget 
adunk a közösségi életben való bekapcsolódásra. Éves túratervet állítunk 
össze minden év végén. Figyelembe vesszük az utazási költségeket is, 
de próbálunk új helyeket is felkeresni, így a megyén kívül is túrázunk. 
Távolabbi helyekre buszos túrákat szerveztünk. Várunk minden túrá-
zást, természetet kedvelőt sorainkban. Természetesen, aki nem akar 
tag lenni, túráinkra akkor is csatlakozhatnak, mivel nyitottak. Buszos 
túráinkon az elsőbbség a tagsággal rendelkezőknek, szabad helyekre 
szintén lehet jelentkezni.

Horváth István szakosztályvezető

vényünket 1994-től a „Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik 
Országos Kulturális Fesztiválját”. Bízunk abban, hogy 2021-ben foly-
tatni tudjuk. Szívesen részt veszünk központi vagy civil szervezetek 
rendezvényein, amennyiben erre meghívást kapunk. Nagyon hosszú 
lenne felsorolni mindazt, amit az elmúlt időszakban csináltunk, de 
nem lehet nem megemlíteni és mindig hálásan köszönni, hogy egy 
álmom teljesült Gyuricza Laci bácsi segítségével. Úgy gondolom a 
sok munka és rengeteg rendezvényünk mellett erre vagyok a legbüsz-
kébb. Balatonfűzfőn van egy rehabilitációs foglalkoztató, ahol több 
mint ötven megváltozott munkaképességű ember dolgozik, a 661 
m2 alapterületű épületet. 2004-ben Dr. Bakonyi Árpád a Nitrokémia 
Rt. akkori vezérigazgatója egy forintos jelképes áron adományozta. 
Lehetőségünk lett nem csak helyi, de a térségben élő embereket is 

foglalkoztatni. Feltéve a kérdést miért fontos a mi civil szervezetünk, 
mik a további terveink ? Órákat lehetne beszéli róla. A legfontosabb 
az önrendelkező élet, az önálló életvitel, hogy a lehető legkisebb aka-
dályokkal és segítséggel tudjuk a mindennapjainkat élni, ez nagyon 
fontos egy településen, hogy hogyan viszonyul a sérült emberekhez 
és az idősekhez, mert nem lehet hátránnyal meg különböztetni azt, 
aki sérültnek születik vagy azzá vált. Gondoljunk csak a nem akadály-
mentesített középületekre, de örülünk, hogy városunkban erre már 
odafigyelnek. Rövid bemutatkozásomban hálásan szeretném megkö-
szönni mindazoknak a közéleti személyeknek, tagoknak, segítőknek, 
akik bármiben segítették és segítik munkámat.

Hegedűs Józsefné
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Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
,,Pihenj, horgássz, vitorlázz velünk, élvezd a 
Balaton szépségét!” – ezt a jelmondatunkat 
kiegészíthetjük azzal, hogy építs közösséget, 
őrizd a település értékeit, és tegyél is meg 
mindent érte. 1994-es újraalakulásunkkor 
alapszabályunkban sok fontos, Balatonfűzfő 
életét előrelendítő célt fogalmaztunk meg: 
Közreműködés a település fejlesztésében, 

összhangban az Önkormányzat településfejlesztési programjával 
/ Idegenforgalom növelése / A Balaton állat- és növényvilágának, 
környezetének védelme / A tó tisztaságának őrzése, táj- és értékei-
nek védelme / Csónak- és kedvtelési célú kishajó kikötő létesítése és 
üzemeltetése.
A fent leírtak igen széles körű feladatokat rónak az Egyesületre, me-
lyeknek a legjobb tudásunk szerint igyekszünk eleget tenni. Fon-
tos célunk a közösségépítés, feladatainkat generációkon átívelően, 
együttesen végezzük, legyen szó karácsonyfa állításról, vagy a kikötő 
karbantartásáról. Alakulásunk óta sok, a település életében mérföld-
kőnek számító feladatot végeztünk el vagy segítettünk annak vég-
hezvitelében. Néhány fontosabb ezek közül: Közreműködés a tobru-
ki strand önkormányzati tulajdonba kerülésében / A 71-es elkerülő 
út megépítésének kiharcolása / „Mindenki karácsonyfája” program 
/ Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei verseny / Egységes buszváró 
táblák megtervezése, készíttetése és felszerelése / Csatlakozás más 
civil szervezetek és a Balatonfűzfőért Alapítvány városszépítő prog-
ramjaihoz / Részvétel a királyszentistváni hulladéklerakó bezárásáért 
szervezett tüntetéseken.

Meggyőződésünk, hogy a civil szervezetek fontos szerepet játszanak 
tagságuk, településük és az ott lakók érdekeinek képviseletében, és te-
vékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak lakókörnyezetük 
élhetőbbé tételéhez.
Az Egyesület elnöke 2013 óta Béres Istvánné. Héttagú vezetőségünk 
és 124 fős tagságunk folyamatosan azon dolgozik, hogy alakulásunk 
óta változatlan célkitűzéseinket megvalósíthassuk. Terveink között 
szerepel kikötőnk és környezetének fejlesztése, virágosítás, egészség-
megőrző és más programok szervezése.

Béres Istvánné, elnök

Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre 
(FÖDTBK)

2003. június 7-én alakultunk meg, a 1953-ban végzettek 50 éves ta-
lálkozóján, Balatonfűzfőn a Jókai Mór Ált. Iskolában, „Öregdiákok” 
Baráti Köreként. Megalakulásunk óta én vezetem a klubot. 2003-
2018-ig, haláláig meghatározó segítőtársunk volt drága jó osztályfő-
nökünk: Dr. Saáry Istvánné Rotter Emma tanárnő. Megalakuláskor 
a 2003-ban, az 50 éves találkozónkon sajnos, már csak 13 fő volt az 
osztálylétszámunk, de lehetőséget teremtettünk valamennyi tanár, 
végzett és végzős diák folyamatos bekapcsolódására, és pártoló tagok 
csatlakozására is. A mai létszám (mozgó létszám) 240 fő öt világrész-
ből. Sajnos, sok már a halottunk, de – a kutatásra épülő munkáink 
bővülésével – új együttműködő területekről csatlakozókkal elég 
kiegyenlítettnek mondható. Megalakuláskor célunk a hagyomány-
teremtés volt. Az iskolai hagyományok ápolása, ismertebbé tétele, 
rendszeres információcsere az „öreg” és a fiatal diákok között, a jó 
tanuló diákok segítése stb. Elhatároztuk, hogy az iskolánk falán, né-
hai Tanáraink és Diáktársaink emlékére emléktáblákat emeltetünk, 
amelyek „minden év júniusának első szombatján, Hagyományőr-
ző Diáktalálkozónk, a rendkívüli Pedagógusnap Díszünnepségén 
az – aktualizált – Emléktáblák „megkoszorúztatnak”. Ez 2004-től 
megvalósult. Jubileumi Emlékkönyvet készítünk, lelkes anyaggyűj-
tésbe kezdtünk elsősorban az iskolában és a Városban. Majd mindig 
szélesebb körben folytatva könyvtári és levéltári kutatásokat, iskola-, 

egyház-, hely- és hadtörténeti állandó kiállításokat valamint időszaki 
kézműves kiállításokat tervezve, majd realizálva. – Gyönyörű feladat 
és nagyon gyorsan már szép eredményeknek örülhettünk.
Célunk továbbá: Balatonfűzfő város vérkeringésébe való segítő be-
kapcsolódás. 2003. június 7-én, a megalakuláskor megfogalmazott 
célkitűzéseket folyamatosan tovább növeltük azokkal, amelyek elő-
segíthették ismereteink bővítését, Balatonfűzfő értékei feltárását, 
őrzését, továbbá klf. konferenciákon, kiállításokon, író-olvasó talál-
kozókon, rendkívüli iskola-, egyház-, hely- és hadtörténeti óráink 
keretében az információkat megosszuk, – elsősorban Fűzfőfűrdő 
városrészen a Klebelsberg-iskolánkban, a Jókai közszíntéren, de me-
gyei, országos és nemzetközi szinten is ismertségének növelését klf. 
vonatkozó együttműködéseinken át.
Sajnos, már az első félév végétől sok akadályba ütköztünk, ua. egyre 
több ellentmondásra bukkantunk, pld. többen is jelentkeztek, hogy 
ők már 1930-ban is oda jártak iskolába. Ezért legelőször meg kellett 
találnunk valahol az iskola első anyakönyveit. 2004. március 10-én 
sikerült, a Veszprém Megyei Levéltárban. Itt vált világossá, hogy is-
kolánk egy évvel idősebb – a kapott információknál –, tehát nem 
1931-ben, hanem már 1930. szeptemberben megkezdődött a tanítás! 
Valószínű volt, hogy iskolánk „klebelsbergi” iskola, amiért azonnal 
széleskörű kutatásba kellett kezdeni, bekapcsolódva a Veszprém Me-
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gyei Honismereti Egyesületbe, Érseki Levéltárba, ugyanakkor Bp.-en 
a Magyar Országos Levéltárba, párhuzamosan a balatonfűredi, és ba-
latonalmádi honismereti munkába, a balatonkenesei tájház történe-
tébe és példaértékű működtetésébe. Hamar bebizonyosodott, hogy 
iskolánk is, településünk is gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter ba-
latoni kultúrpolitikájának egy-egy fűzfői gyöngyszeme. Gyönyörű! 
Hát, bizony ez teljesen más iskola- és helytörténet, mint amit addig 
mi Fűzfőn ismertünk.
Örvendezve számoltunk be az új információkról az iskola igazgatójá-
nak, hogy milyen gyönyörű a mi településünk és iskolánk története. 
Vajon, mi történt az 50 év alatt. Mi elballagtunk 1953-ban a Balaton-
fűzfői Állami Általános Iskolából, mit keresünk még 2003-ban Alsó-
fűzfőn 2007. júniusban a Jókai iskola bezárásakor. Védnökség-et 
vállaltunk „öreg” Klebelsberg-iskolánk felett. 2009-ben az Észak-Ba-
latoni Vasút 100. évfordulóján – az 1960-ban bezárt Fűzfőfürdő 
megállóhelynél (21-es őrháznál) –, megállítottuk a nosztalgia vona-
tot, ami addig állt, míg a diáktársak által akkor felállított bambusz 
tartókra elhelyezett alaptáblára rajzszögezték a Bp.-ről általam vitt 
dipára készült – eredeti méretű – Fűzfőfürdő táblát. És 2009. no-
vemberben - 52 év névtelenség, „alsófűzfőzés” után településrészünk 
visszakapta nevét s lett Fűzfőfürdő városrész. 2010. szeptember-
től bekapcsolódtunk Hagyományteremtő Fűzfőfűrdői két napos 
rendezvénysorozatunkkal a kulturális örökség napjai (KÖN) 
– 50 országban minden szeptember 3. hétvégén tartandó – rendez-
vénysorozatába. Ezáltal lehetőségünk nyílt központilag, a honlapju-
kon és 75-100.000 példányban megjelentetett célszámukban is, hírt 
adni klebelsberg nyomában címmel Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő 
természeti, épített és szellemi, kulturális és történelmi örökségeiről, s 
aminek a bázisállomása Klebelsberg-iskolánk. 2011. április 25-én sok 
önkéntes munkánk és szorgalmazott javaslatunk alapján a 2007-ben 
bezárt iskolánk (Balatonfűzfő, Jókai u. 19.)
Jókai közszíntérként „feltámadott” és „ránk bízatott”. Célunk kibő-
vült: hagyományteremtés, hagyományőrzés, értékmentés és -megőrzés, 
közösségi összefogás, kohézióteremtés és -erősítés. Továbbra is óvni a „he-
lyi védettség” alatt álló Klebelsberg-iskola ajándék-ingatlanait, igyek-

szik hasznosítani kapcsolatrendszerét, hogy arany kezű kézművesei 
minél több helyen eredményesen bemutathassák alkotásaikat. Tele 
voltunk tervekkel, komoly pályázati lehetőségekkel, mégis, „feltá-
madás”-unk után már fél év múlva, 2011. ősztől egyre nagyobb és 
fokozódóbb diszkrimináció lett körülöttünk. Nagyon nehéz, egyre 
nehezebb volt az elvtelen módszerek dacára helytállni, a ránk-szerve-
zések okozta anyagi és erkölcsi kárt, de főleg kibírni szeretett „orszá-
gosan védett, műemléki értéken nyilvántartott iskolánk mindenáron 
való eladását stb. most pedig rettegni, hogy mi lesz az iskolában ma-
radt kiállítási anyagainkkal, kézműveseink gobelin képeivel és olaj-
festményeivel a fotó kiállítás anyagával, vajon ez a tél, mekkora kárt 
fog tenni 17 éves munkánkban. Bizakodom! Most is szaporodtak a 
kutatásaink és azokra épült kiállítási tablóink is várják, hogy kinyíl-
jék mielőbb iskolánk ajtaja, és próbáljuk közösen végig gondolni: 
Hogyan tovább a jelen időben, és mire lehet számítani és mikor a 
jövő időben? 2011-től kapcsolatot teremtettünk az IPOSZ-szal és a 
Dorogi Ipartestülettel „oktatás és alkalmazásorientált együttműkö-
désben” közös országos konferenciát és kiállításokat, bemutatókat 
szerveztünk Balatonfűzfőn és Dorogon, Budapesten. 2011-től részt 
vesznek kézműveseink az IPOSZ A Magyar Kézművességért Alapít-
vány (AMKA) szervezésében rendezett országos nyári és téli, buda-
pesti és veszprémi kiállításain, de már többször kaptunk meghívást 
Rómába, a „100 Jászol” nemzetközi vatikáni kiállításra is. Kézműve-
seink nagyon szépen képviselik Balatonfűzfőt. 2012. június 2-től Fűz-
főfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK) nonprofit 
Civil Társaságként közösségi célú (nem gazdasági) tevékenységet 
folytatunk. Civil szervezetünk által Balatonfűzfő feltárt és feltárásra 
kerülő értékei széleskörű ismertté tételével növelni a város ismertsé-
gét, látogatókat vonz és ezáltal tevékenységünk eredményei erősítik, 
elősegítik Balatonfűzfő turisztikai fejlődését. Nagyon fontos lenne 
végre a városnak egy Kulturális és Turisztikai Központ létrehozása a 
balatonparti városrész, Fűzfőfűrdő központjában. Természetesen – a 
korábbi évekhez hasonlóan elkészítem – a 2021-es programot az ak-
tualitások szerint és majd meglátjuk, mit enged meg a járvány és mit a 
jelenlegi körülmények. – Feltétlenül készülünk legalább a június első 
szombatjára tervezett XVIII. Hagyományőrző Diáktalálkozónkra, a 
Rendkívüli Pedagógusnap-ra az emléktáblák alatt. Általánosan, 
mint korábban: az örökségek és hagyományok felkutatása, ápolása, 
értékmentés, értékmegőrzés a célunk – egyelőre irodalomkutatások 
bázisán és emailen keresztül. Kutatásaink folynak, a feldolgozások is, 
klf. előadás-anyagokat és tanulmányokat készítek, továbbá tablókat 
az összegyűjtött anyagok felhasználásával.
Felmérem a Klebelsberg-iskolákat Dunántúlon, és az Alföldön is, 
hasznosítva, hogy több öregdiák baráti kör tagjai vagyunk, a járvány 
idején rendszerezés, feldolgozás a fő tevékenység.
Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK)

Dr. Makra Ernőné

CSEBSZALTO Nyugdíjas Klub
A CSEBSZALTO Nyugdíjas Klub 1994. január 14-én alakult. A lét-
rejöttekor a nyugdíjasok összefogása, hasznos időtöltés, a település-
részünk lakóinak szorosabb kapcsolat tartásának elősegítése a többi 
település rész elsősorban nyugdíjas lakóival, célt tűzték maguk elé.
Azóta a cél nem változott. Részt veszünk különböző kultúrcsoportok 
munkájában, szervezzük a helyiek különböző rendezvényeit, különös 
tekintettel a szeptember első hétvégéjén tartandó szüreti rendez-

vényre. Részt veszünk a VÁCISZ, a Balatonfűzfőért Alapítvány által 
szervezett eseményeken. Település részünk szépítésében aktívan, éves 
szinten veszünk részt. Taglétszámunk alakulása 60-70 fő között mo-
zog. Terveink, mik lehetnek?
Szeretnénk megmaradni és az eddigi munkánkat, szórakozásainkat 
tovább vinni. A klub vezetője 2021. január 1-től Szabolcs Géza lett.

Németh Gábor
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A 21. század megérkezett
Örömteli, hogy befogadták pályá-
zatunkat, amelynek célja a diszle-
xiás tanulók szerteágazó fejlesztése 
az Övegesben. Január folyamán 
megtartottuk a jelenleg futó, a 
végéhez közeledő ReaktiVet pro-
jektünk záró találkozóját. Ennek 
célja, hogy az iskola, a tanárok 
gyorsan reagáljanak a munkaerőpi-
ac kihívásaira, a felmerülő képzési 

igényekre. A szakképzés most folyamatban lévő fejlesztése is ezt a 
célt szolgálja. Ezzel a pályázattal elé mentünk a változásnak és élére 
álltunk a megvalósításnak. Az észt, olasz, skót magyar partnerekkel 
együttműködésben megvalósított pályázat zárótalálkozójára a jelen-
legi helyzetben online került sor. A kísérleti kurzus most fejeződik be. 
Nálunk a kereskedelem és az informatika területén készítettünk fel 
egy-egy csoport végzős diákot az iskolai tananyagon túl mutató te-
vékenységekre, vérteztük fel őket a szükséges képességekkel, tudással.
A szakmai fejlődésen túl az infrastruktúra fejlesztése is folyamatos. A 
VSZC Öveges Technikumba is megérkezett a legfrissebb techno-
lógia. December hónap folyamán az országos fejlesztés kivitelezése 

elérte az intézmény Wifi rendszerét. Új vezetéknélküli hálózat került 
kialakításra, amely az iskola teljes lefedettségét biztosítja. Ehhez a 
gerincvezeték optikai adatátvitellel került kivitelezésre, minden tan-
terembe végpont telepítése valósult meg és az irodákban, valamint a 
közösségi tereken is elérhető a vezeték nélküli internetkapcsolat.
Ez már valóban a 21. század.

Tóth Lajos Péter  
igazgató

Az Irinyi Iskola hírei
Az iskolák január 22-én, pénteken zárták le a 2020/2021-es tanév 
első félévét! A gyerekeknek értékeltük tanulmányi eredményét, mun-
káját, viselkedését, magatartását. Saját magunknak is lehetőségünk 
van átgondolni a félévet. Lezárni semmi esetre sem, hanem átgon-

dolni, alakítani, következtetéseket levonni. Hiszen ebben a félévben 
rengeteg dolog történt. Talán ennyi egy átlag iskolában évek alatt 
történik. A tanév kezdete után máris elkezdtük a kipakolást az isko-
lából. Közben folyt a tanítás. A végleges átköltözés az őszi szünetben 
megtörtént. Sok versenyre is jelentkeztünk a Covid második hullá-
ma mindent felülírt. Álltuk a sarat. Költöztünk, tanítottunk, néha 
szenvedtünk. Azonban sok segítséget kaptunk az Önkormányzattól, 
Tankerülettől, Szülőktől. Nincs más lehetőségünk, az új iskola miatt, 
ha tetszik, ha nem végig kell csinálni. Köszönöm kollégáim kitartá-
sát!
Iskolánk félévi tanulói létszáma 216 fő a Művészeti iskolába beiratko-
zott tanulói létszám 106 fő. Az iskola tanulmányi átlaga 4,1, ami szó 
szerint jónak mondható. Annak ellenére, hogy az egész iskolában 
több mint 20 fő áll valamiből bukásra. Ami egyébként nem olyan 
nagyon sok. Persze az lenne az optimális, ha egyáltalán nem lenne, 
törekszünk rá, de ilyen nincs. Fáradozunk azon, hogy a megváltozott 
körülmények ellenére a tanítás zökkenőmentesen történjen. Ami 
már elmondható, hiszen szépen megszoktuk a környezetet és beáll-
tunk. Mondhatom ezt a gyerekek nevében is. 
A felújítás jól halad. Hetente van lehetőségünk kooperációra. Az új 
tornaterem szerkezete már áll, a tantermek alapja is kész. Bízzunk ab-
ban, hogy egy szépen felújított, modern iskolát négy és fél hónap ta-
nítás és nyári szünet után már szeptemberben bírtokba tudunk venni. 

 
Dudás Zsolt 

igazgató

OKTATÁS, NEVELÉS
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Rövid beszélgetés Vági Ilonával, a Támasz Idősotthon egyik kedves lakójával
Mi szeretett volna lenni, mi a szakmája?
Itt jártam Balatonfűzfőn a MÜM 303 sz. Iparita-
nuló Intézetbe 1962-től 1965-ig. A vegyész sza-
kon végeztem. Ezt követően nyolc évig az n1-es 
gyárrészleg laborjában elemeztem a behozott 
mintákat.
A nyolc év laboráns munkát követően hol dolgozott?
Katona voltam a Szentkirályszabadjai Harci heli-
kopter ezrednél. Ezt követően pedig ismét nagy 
váltással tanítóként helyezkedtem el a veszprémi 
Kozmutha Flóra Iskolában.
Ott a sérült, fogyatékos gyerekektől nagyon sok 
szeretetet kaptam, mert ez volt a válaszuk a kö-
vetkezetességemre, és a szeretetemre. Majd írni 
kezdtem, de előtte meg naplót is vezettem.
Az írásról is fogom kérdezni, de megkérem, hogy előtte meséljen kicsit a 
családjáról.
Nem egy családom van, hanem családjaim vannak. Mivel van egy fo-
gadott családom is három gyerekkel. A kisfiú, akit 6 hónapos kora 
óta ismerek, már 21 éves, egyetemista. A középső gyerek szintén fiú, 
ő is már lassan végez a Lovassy László Gimnáziumban. A kislány pe-
dig most nyolcadikos. Befogadtak, mint nagymamájukat és ez olyan 
nagy szeretet, tudom, hogy mindig számíthatok rájuk.
Két saját gyermekem is van. A lányomék Zircen élnek. Az ottani gim-
názium igazgatója évek óta. Két fiú unokám van az egyik 26, a másik 
20 éves. Ők is nagyon szeretnek. A fiamék a menyemmel Hajmáské-
ren laknak. A fiam is ide járt Balatonfűzfőre az ipariba, ahol vízveze-
tékszerelőnek tanult. Náluk nincs unokám.
Kérem, mondja el nekünk, hogy került kapcsolatba az írással.
Mindig is írogattam. Néha megihletett a zene, akkor lett egy vers be-
lőle. Könyveimet 2010 óta írom. Az elsőt egy támogató segítségével 
adattam ki.
Az írással az a célom, hogy amit én elhibáztam az életembe, azt már 
más ne tegye, hogy tanuljanak belőle. Szeretném a szavaimmal átadni 

azt az önzetlen szeretet, amit érzek.
Az első három könyvemet episztola formában 
írtam. A véleményem, hogy nem kell semmilyen 
álarc, le vele! A saját egyéniségünk az ami az em-
beri lét alapja. Életünkben csak ez jöhet számí-
tásba. Én versben mondom el az örömömet és a 
bánatomat egyaránt.
A következő könyvem már nyomdában van. 
Csak arra várok, hogy nyugdíjamat 25-én meg-
kapjam. Ezt a könyvemet megosztottam egy 
másik versíróval, akinek az írásait még régebben 
kaptam meg Hegedűs Julikától. Ő a mozgássé-
rült egyesület vezetője.
Jelenleg a 16. könyvemet írom, ami elbeszélő, 
vers formában lesz.

Mi az életfilozófiája?
Az emberi szabadságomra nagyon kényes vagyok. Nagyon szeretem a 
gyerekeket, mivel már én is talán újra gyerek vagyok.

Részlet Talán című verséből:
„Talán már semmi nincs énbennem,
Sem csalódás, sem a keserűségem,
Csak egy megtörtént dolog volt tán,
Ami tanít, nevel életem során „csak”
Ezen a téren már talán nem ér csalódás”

Részlet Elég című verséből:
„Soha se mondd, se bánatra, se örömre, elég
Ott fent a magason dönti el Urunk azt, hogy mikor elég
Mindig van célja életünknek, ha nem is vesszük észre
Néha csendességünkben figyelve, meglátja a jelét, a csodáját
hogy hogyan tovább a göröngyös, keskeny utunkon.”

Király Anita

Fojtyik Gáborral beszélgettem
Gábor, mi a kapcsolatod Balatonfűzfővel?
Születésem óta Balatonfűzfői lakos vagyok. Az elmúlt 12 évben a 
sport és a tanulmányaim miatt nagyon ritkán, szinte csak a tanítási 
szünetekben voltam a városban. A pandémiás helyzet miatt teljesen 
haza kellett költöznöm, így november óta ismét Fűzfőn élek.
Miért, honnan a fotózás szeretete?
Kisgyermekkorom óta kedvelem a vasutat. A munkahelyem több 
kollégám szabadidejében szívesen készít fotókat vasutas témában és 
ez nekem is megtetszett.
Mióta foglalkozol vele?
Másfél éve kezdtem fotózni. Először a magyar vasúttal kapcsolatos 
különleges mozdonyokat, de egy ideje városi és természet témájú ké-
peket is készítek.
Portrét is készítesz?
Portréfotókat szinte csak a családtagjaimról szoktam készíteni. Szere-
tem a természetet, ezért szívesen fotózok tájképeket és vadállatokat.

Van távolabbi célod ezzel, vagy megmarad hobby szinten?
Az egyetemi tanulmányaim és a munka mellett viszonylag korláto-
zott időt tudok a fotózásra szánni. Szerintem egy hobbit is lehet 
komolyan venni, ezért igyekszem folyamatosan tanulni és fejlődni 
ebben az irányban is. Nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy ké-
sőbb akár magasabb szinten is a foglalkozzak a fotózással.
El tudnád képzelni, hogy kiállításod legyen vagy inkább a magad örö-
mére fotózol?
Örülök annak, hogy másoknak is tetszenek a fotóim. Eddig nem 
gondolkoztam kiállításban, de szívesen veszem, ha egy-egy képem 
akár nagyobb nyilvánosság előtt is megjelenik.
Van-e kedvenced?
Igyekszem olyan fotókat készíteni, amik számomra különleges pilla-
natot örökítenek meg. Az egyik kedvencem a Fövenyfürdő strandon 
fotózott naplementés képem, amely a magyar National Geographic 
honlapján a nap képe lett.  Király Anita

KÖZTÜNK ÉLNEK
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Kaics Julianna: Szent Család című alkotását ismét kiállították a Vatikánban
Kaics Julianna szalma-, csuhé- és vesszőfonó, valamint népi 
játszóházvezető Balatonfűzfőn. Mintegy negyven évig ve-
gyésztechnikusként dolgozott, és csak nyugdíjasként tanul-
ta ki a csuhé-, szalma- és vesszőfonás rejtelmeit. 2000 óta 
aktívan foglalkozik kézművességgel. Alkotásai már koráb-
ban is eljutottak a 100 betlehem kiállításra. Először 2012-
ben, majd 2019-ben. A jelenleg kiállított, Szent Család 
című kompozíciójában az alakok kukoricacsuhéból készül-
tek, amelyeket vesszőalapra helyezett. „2000-ben kezdtem 
el kézművességgel foglalkozni Veszprémben, a művelődési 
központban. Először Antal Katalin szervezésében a csu-

hé- és szalmafonással ismerkedtem meg Tamás Sándorné (Terike néni) tanítványaként, majd 
Békéscsabán és Székesfehérváron sajátítottam el a vesszőfonást. Korábban óvodákban és isko-
lákban tartottam kézműves foglalkozásokat. Jelenleg a veszprémi agorában a kézműves műhely 
és kosárfonó klub tagjaként tevékenykedem. Mindemellett tagja vagyok a balatonfűzfői öreg-
diákok körének is” – mesélte Julianna. Király Anita

Tobrukon a strandon 2021. január 14. csütörtök
Kasza Béla kedves Barátom versével indítom 
mai mondandómat.

Kasza Béla: A Balatonnál
„Felmegyek a hegyre,
A tóra lenézek.
Úgy csillog a nagy víz,
Ahogyan még soha.
Lepkeszirmú fényben 
Fürdetem a lelkem.
Ragyog körülöttem
Istennek mosolya”.

Jó tudni Tobruk ősi kikötőváros Líbiában, 
de a mi Tobrukunk közigazgatásilag Bala-
tonfűzfőhöz tartozik és az egyik kedvelt 
partszakasz a maga mini méretével.

Hivatalosan két verzió is utal a Tobruk névre az egyik a II. világhábo-
rúhoz kötődik a papírgyár dolgozóinak építették ezt a településrészt 
és a németek pont akkor bombázták a líbiai Tobrukot, a másik in-
kább egy Rejtő Jenő regényhez nyúl, amikor a gyár igazgatójának 
sofőrje, aki szolgált az idegenlégióban meglátta ezt a hangulatos részt 
felkiáltott jé ez olyan , mint a Tobruk, na innen származik a név.
Ma a ragyogó napsütésben, de 
dermesztő hidegben útnak in-
dultam, irány Tobruk a strand.
A szél arcomba csapdosta a hóda-
rát, de közben a nap hétágra sü-
tött. A strand elé érve az én kis 
autóm állt magányosan a parko-
lóban, a környék kihalt csendes, 
csak egy-egy kutya ugatása hal-
latszott az egyik házból. Amit 
azért illik tudni az az, hogy ta-
lán ez a legkisebbik strand itt a 
környéken, a vizet két oldalról 
a nádas övezi. Természet közeli, 

a nádasból 1-1 madár röppent föl és a szárnycsattogást alig lehetett 
hallani a víz morajlásától.
Ennek a strandnak hangulata van még most télen is, elhagyatva áll a 
pingpongasztal, a büfék előtt a székek egymásba rakva a strandröp-
labda pálya is magányosan árválkodik
A gyermekek birodalmában is síri csend, a hinta, a trambulin, a csúsz-
da, a homokozó is üres a gyermekek üdvrivalgása, kacagása hiánya oly 
sivárrá változott. Érdekes télen nem sok embert vonz a látvány, pedig 
a Balaton a mi tengerünk minden évszakban tud újat nyújtani.
A természet a Balaton közelsége ellazítja az embert, nyugalmat áraszt. 
A természet a legnagyszerűbb ajándék, 
amit kapunk. A lágyan hullámzó Ba-
laton, a fák, a nádas, a kék ég, a csípős 
hideg szél, a forró napsütés, a fehér 
hótakaró. Ezek mind kivételes dolgok, 
amelyeket meg kell becsülnünk. Vég-
telenül legyünk hálásak e csodákért. A 
víz morajlása a nádas susogása, ahogy a 
nap ráveti fényét a víz tükrére hihetet-
len látványban részesített ismét. Nem 
törődve, hogy kezem, orrom majdnem 
lefagyott mégse tántorított ez el en-
gem a látványtól, élménytől. Balaton 
ma is pompás színekben szürkétől a 
mély kékig a haragos zöldig tündö-
költ. A nap ragyogása, csillogása tük-
röződött előttem. Nem kívánkozok 
külföldre menni tengerpartra, mert a 
mi tengerünknél szebb látványt még 
elképzelni sem tudok.

Gárdonyi Géza: A Balaton
„Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,
Égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton”.

Hegyi Ilona Rózsa
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Dini „bácsi” mesélte…
A mozikultúra kialakulásáról és működéséről mesélt nekem Buti Dé-
nes, Dini, amelyet örömmel osztok meg Önökkel:
„Balatonfűzfőn három filmszínház üzemelt akkoriban. A jelenlegi 
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében, a 
Közösségi Házban és annak udvarán voltak állandó vetítések. A Fűz-
főfürdőit egy civil kör hozta létre és az akkori legfontosabb közösségi 
helyszín volt. 22 sor ülőhely fért el, amely 220 fő befogadására volt 
alkalmas. Falugyűlések, bálok és esküvők helyszíne is volt. Amikor 
éppen nem moziként funkcionált akkor félrerakták a dobogókat, a 
székeket pedig körbe. A nagyterem olajos padlójú volt és fafűtéses 
kályhával fűtötték. A vetítések alatt a pénztáros hölgy, Dada néni 
időnként bement és (nem tudtuk akkor, hogy miért) „valami illatot” 
fújt a levegőbe, hogy az olajos padló bűzét elnyomja. A mozigépész 
Németh Sanyi bácsi volt.
Az épület hátsó részét a fiatalok uralták, hiszen itt kapott helyet a KISZ 
Klub. Ha valaki magával vitte az M8-as kazettás magnóját (az akkor rit-
kaságnak számított), akkor volt zene is és fergeteges bulikat tartottak.
1959-60 környékén járunk. Ami a műsorpolitikát illeti, az akkori 
központi elvárásnak megfelelően csak orosz és magyar filmeket vetí-
tettek. A Különös házasság és az Aranyember című hazai alkotásokat 
akkor mutatták be. Az orosz filmek többsége feliratos volt. Az akkori 
10-12 éves Dini és a gyerekek megbeszélték, hogy a leggyorsabban 
olvasó ül középre és ő fordítja a szöveget. No nem ingyen tette ezt, 
hanem cukorkáért cserébe. Persze Dada néni folyamatosan rájuk 
szólt, hogy túl hangosak és veszekedett velük.
Az 1960-as évek végén alakult meg a Moziüzemi Vállalat. Ekkor vette 
át Dini Sanyi bácsitól a staféta botot. Nem sokkal később a régi épü-
letet lebontották és a helyén megépült a jelenlegi Közösségi Ház. Ak-
kor már modernebb körülményekkel. A fafűtést felváltotta az olajégős 
levegő befújású fűtés. És a nagyszámú érdeklődés miatt a Községi 
Tanács támogatásával megépülhetett a kertmozi, ameddig a főépület 
el nem készült, csak ott voltak vetítések. Majdnem minden előadás 
teltházzal ment. Vasárnap voltak a vetítések. 16 órakor kezdődött a 
matiné és ezt követte 18 órakor a felnőtteknek szóló műsor.
A Moziüzemi Vállalat megalakulásával kezdett változni a műsorpoli-
tika is. Minden év elején filmszemle, filmvásár volt, amelyen Dini bá-
csi és a balatonfüredi mozi vezetője képviselte megyénket. Javaslato-
kat tettek filmekre, amiket ők eladhatónak tartottak. De sok esetben 
nem vették figyelembe ezt az úgynevezett film csomagok miatt. Ami 
azt jelentette, hogy egy számukra igényelt, közönség által feltehetőleg 
preferált filmet csak akkor kaptak meg, ha néhány más, kevésbé érde-
kes alkotást is befogadtak és vetíttek.
Dini munkaterületét kibővítették, hiszen ő vitte Berhidára, Bala-
tonkenesére, Papkeszire, Litérre és Csopakra is a filmeket. De üdü-
lőkben és táborokban is tartott kihelyezett moziesteket. Ilyenkor a 
nagy fehér falfelületekre vetítette a filmet.
A jegyárak a 70-es években így alakultak: az első két sorban 2 Ft, a 
3-6. sorban 6 Ft és a 7. sortól pedig 8 Ft volt.
1978-ban a Fűzfőfürdői mozit bemutató mozivá minősítették. Ezt 
azzal érték el, hogy mindig jól teljesítettek, szinte folyamatosan telt 
házzal vetítették a filmeket. Sok esetben átlépte a napi 1500 főt a napi 
látogatottság. Azonos filmet úgy tudtak nagy tömegeknek egyszerre 
bemutatni, hogy ugyanazt vetítették bent a teremben és kint a kert-
moziban is. Akár naponta többször is.
Ez volt a fénykor, mondja Dini, hiszen a televíziók egyre népszerűb-
bek lettek, így érezhetően visszaesett a mozik forgalma. Aztán már 

kevésbé szóltak bele a műsorba és sokkal több nyugati filmet tűzhet-
tek műsorra. A kiemelt filmeket csak nagyon rövid időre kapták meg, 
tehát úgy kellett beosztani, hogy amint véget ért Balatonfűzfőn a ve-
títés, azonnal indulni kellett Balatonalmádiba, hogy minél hamarabb 
kezdődhessen ott is a film.
A balatoni nyáron a kertmoziba járás kihagyhatatlan programja volt 
a fűzfőre látogató üdülőknek. Igaz, a padok vasból és keményfából 
készültek, de akinek kemény volt, az 10 forintért bérelhetett párnát, 
kifelé 10 forintért leadták. Ezt a mozis élményt ma is pótolhatatlan-
nak tartják.
A gyártelepi mozi 363 fős volt. A látogatók zömét a 303-as szakmun-
kásképző intézet lány és fiú kollégiumának lakói tették ki. Hetente 
két alkalommal volt előadás. Ebbe a moziba így jutott „a jó filmek-
ből” a fűzfőiek révén. Sokan emlékeznek még az óvodában történt 
vetítésekre, pl. Kockás fülű nyúl, Lolka Bolka és „társaik”. Ez volt a 
választék. Az állami ünnepekhez tartozott az aktuális filmvetítés az 
iskoláknak, persze kötelezően. A szenteste délutánján jöttek a gye-
rekek a moziba szülőkkel és egyedül is, addig otthon a fa díszítése 
történt.
1990. augusztus 30-a volt az utolsó vetítési nap a fűzfőfürdői terem-
moziban. A Mozivállalat is megszűnt. A NEXUS Kft. lebontotta a 
rézsűt és átépítve mai szerkezetében működött tovább, mint közös-
ségi tér. A kertmozi még tovább üzemelt, de ma már az sincs. Így mű-
ködött tehát Balatonfűzfőn a mozik világa.”

Király Anita
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Jeles napok

Elérkeztünk 2021. második hónapjához, februárhoz, mely valami-
kor az év utolsó napja volt, ezért került a szökőnap ennek a hónapnak 
a végéhez. Már a farsang második hónapjában járunk. A magyar népi 
kalendárium szerint február neve Böjtelő hava, Télutó vagy Jégbontó 
hava. 
Vegyük sorba, hogy milyen jeles napokat ünnepelhetünk az év legrö-
videbb hónapjában:
Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony napja 
A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. A Pray-kó-
dex tanúsága szerint a magyar középkorban ezen a napon először a 
tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották meg az-
után a gyertyákat. A hagyományos, magyar paraszti társadalomban 
a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embereket. 
Természetesen ezen a napon is megpróbáltak az időjárás alakulására 
válaszokat keresni: „Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem 
tart sokáig a tél.” A Drávaszögben a tél várható hosszára jósoltak oly 
módon, hogy gyertyát szúrtak a földbe. Amilyen mélyen a sárba lehet 
a gyertyát dugni, olyan mélyen fog még megfagyni a föld. 

Február 3. – Szent Balázs napja
A szent legendája alapján mindenfajta torokbetegség gyógyítójának 
tartották. E napon volt szokásban az ún. Balázs-áldás vagy balázso-
lás, amikor a katolikus pap a gyermek álla alá két gyertyát tesz ke-
resztbe és imát mond. Almát is szenteltek ilyenkor, abban a hitben, 
hogy a torokfájás ellen alkalmas gyógyszer. A Dunántúlon, az Ipoly 
és Nyitra környéki falvakban, a Csallóközben szokás volt a Balázs-já-
rás. Maskarába öltözött gyermekcsoportok jártak házról házra. Egyi-
kük Balázs püspököt személyesítette meg – fején papírsüveggel, a 
többieken papírcsákó volt, oldalukon fakard. Nyársat vittek, hogy a 
háziak arra tűzhessék a kolbászt és a szalonnát. 
A következő két nap, melynek időjárásból a tavasz közelségére vagy 
távoliságára következtettek eleink február 6. Dorottya és február 16. 
Julianna napja volt. Szerintem mindenki ismeri az ezzel kapcsolatos 
kis versikét: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” 
Az egyik legnagyobb vitát kiváltó ünnep február 14-e, Bálint vagy 
Valentin napja. Bizony a régi magyarok is jeles napnak tartották, ha 
nem is a mai piros szívecskés, kereskedelmi ünnep formájában. Jó 
napnak tartották a kotló sikeres ültetésére. Az e napi időjárásból a 
várható termésre jósoltak. Hideg, száraz idő esetén jó termést remél-
tek. Facsemetét is szívesen ültettek Bálint-napkor abban bízva, hogy 
akkor hamarabb erősödik meg. Balmazújvárosban és Debrecenben 
úgy tartják, hogy e napon választanak párt a verebek. Balaton kör-
nyéki adatok szerint a madarak és a tolvajok távol tartására metszet-
ték meg a szőlőföld négy sarkán a tőkéket.
Én nagyon optimistán még bízom abban, hogy az idei farsang sem 
múlik el maszkabál nélkül, de ha ezt a lehetőséget nem kapjuk meg, 
akkor marad az időjárás figyelése és a tavaszvárás. 

Molnár Eszter

Balatonfűzfő főbb időjárási jellemzői 2020. évben
Gyuricza Lászlót, Laci bácsit – talán nem túlzok, ha azt állítom –, hogy mindenki ismeri és szereti. Igazi közösségi ember, aki mindig mosolyog 
és tettre kész. Fáradhatatlan felfedező. Minden évben elkészíti az alábbi táblázatot az egész évben maga által mért értékek alapján.

Fagyos nap: tmin <0°C, téli nap tmax. <0°C, nyári nap: tmax. >25°C, hőségnap: tmax. >30°C

Megjegyzések:
A Balaton 2020. évben nem fagyott be. Hóval takart táj (a hótakarás a szabad területeken legalább egy napig megmarad) nem volt. Az év 
legmelegebb napja augusztus 29. volt 35,1°C hőmérséklettel (a meteorológiában ez már forró napnak számít).
Az áprilisi három fagyos nap virágzásban érte a gyümölcsfákat, ez nagy terméskárokat okozott. Az éves csapadék 574 mm volt, ez 91 mm 
értékkel elmarad a megelőző 10 év átlagától (665 mm). A közölt adatok szabvány szerint mértek.

Az adatokat mérte: Gyuricza László

Hónap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Össz.
tmax. °C 15,7 17,8 21,8 26,6 27,6 33,5 34,2 35,1 32,3 25,1 17,3 11,2 –
tmin. °C -7,0 -4,1 -2,9 -4,1 3,8 11,9 10,9 13,4 6,9 2,7 -5,0 -5,1 –
Fagyos nap 18 6 7 3 – – – – – – 5 2 41
Téli nap 8 – 3 – – – – – – – – 1 12
Nyári nap – – – 3 3 14 13 13 13 1 – – 60
Hőség nap – – – - - 4 13 17 6 – – – 40
Csapadék mm. 13 37 48 24 36 87 96 64 41 82 2 44 574
Csap. nap 2 4 5 3 7 7 7 7 2 5 1 5 55
Hótakart táj nap – – – – – – – – – – – – –
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Szanyi Szilvia Balatonfűzfő polgármestere egy kis ajándékkal és em-
léklappal köszöntötte 2021. év balatonfűzfői elsőszülött babáját 
és szüleit. Sándor Olivér 2021. január 13-án látta meg a napvilágot. 
A család első gyermekeként érkezett. Édesanyja elmondása szerint so-
kat alszik és nagyon kiegyensúlyozott, boldog baba.

Simon Ágnes:  
Dalocska újszülött kisbabához 

Bőröd bársony 
bársony alabástrom 
Körmöd gyöngyház 

gyöngyházfényű álom

Hajad puha 
puha fényű lágyság 

Füled parány 
parányi imádság

Ajkad málna 
málnaszínű szirom 

Orrod pisze 
pisze-puszis cirom

Szemed gyémánt 
gyémántos ragyogás 

Benne világ 
világnyi lobbanás

Léted fátyol 
fátyolból szőtt varázs 

Jövőd titok 
titokzatos parázs

Szívem remeg 
remegteti sóhaj 
Légy a Remény! 
reménységes óhaj

Légy virágunk 
Tündöklő violám, 
Virágzó kertünk 

Bimbónyi kisbabám!
Nagy Kristóf 2021. január 25-én született.

3250 g és 53 cm.
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AZ ÉV ELSŐ BABÁI BALATONFŰZFŐN

Sándor Olivér

Sándor Olivér édesanyjával

A boldog szülők és Szanyi Szilvia polgármester
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Turisztikai irodánk hírei
Sajnos a mindannyiunk előtt ismert járványhelyzet miatt – sok más 
ágazathoz hasonlóan – a turizmus is csak időszakosan tudott működ-
ni az elmúlt évben. Azonban ezek az időszakok a szakemberek szá-
mára olyanok, mint mikor a színészek felkészülnek egy nagyobb sze-
repre. Olvasnak, utánajárnak a szerephez szükséges információknak, 
szöveget tanulnak, próbálnak. Ez egy néző számára nem látványos, 
nem produktív időszak, azonban egy kifogástalanul megvalósított 
filmhez vagy színházi előadáshoz elengedhetetlenül fontos. A turiz-
mus is ebben a felkészülési időszakban van. Most tervezünk, ötlete-
lünk, mit és hogyan tudunk/szeretnénk megvalósítani az előttünk 
álló időszakban. Bízunk abban, hogy mielőbb visszatérhet életünk 
a szokásos kerékvágásba, így a tavasz és az év azt követő része már 
színes programokkal, személyes találkozásokkal, új élményekkel vár-
hatja az itt élőket és vendégeinket. Így tehát-bár a vírus kényszerpi-
henőre küldte a turizmust- igyekszünk kihasználni ezt az időt arra, 
hogy minél hatékonyabban tudjuk majd azt újraindítani-az Önök 
közreműködésével, hiszen a helyi lakosság és annak közösségként 
való működése a jól szerveződő turizmus elengedhetetlen alapja és 
feltétele.

Információ az idegenforgalmi adóval kapcsolatban:
Az aktuális kormányrendeletek és az Adóosztály hivatalos tájékozta-
tása értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt – mely jelenlegi 
információink szerint 2021. február 8-ig tart – továbbra sem lehetsé-
ges az idegenforgalmi adót beszedni/megfizetni. Bevallást azonban 
továbbra is kell készíteni, kivéve azt az esetet, amikor az adó összege 
0, tehát vendégfogadás egyáltalán nem történt A szabályozásokat 

továbbra is figyelemmel követjük, ha változás következik be, arról 
Egyesületünk tájékoztatja Tagjait e-mailben, illetve közösségi média-
felületein, honlapján.

A Turisztikai információs iroda továbbra is várja Önöket:
A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület által üzemeltetett iroda 
továbbra is szeretettel várja az érdeklődőket az alábbi szolgáltatások-
kal: információszolgáltatás / NTAK adatszolgáltatással kapcsolatos 
segítség / Turisztikai információszolgáltatás 3 nyelven telefonon, 
e-mailben és személyesen / Szállásközvetítés az aktuális jogszabályok 
figyelembevételével (szálláshelyen való tartózkodás jelenleg csak 
üzleti céllal lehetséges) / a város turisztikai honlapjának folyamatos 
aktualizálása

Munkatársaink elérhetők személyesen az irodában:
Turisztikai információs iroda címe: 8175, Balatonfűzfő, József Attila 
utca 12. (Közösségi Ház) Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9-17 óra között

Amennyiben a jelenlegi pandémiás helyzet miatt inkább az érintke-
zésmentes informálódási módokat részesítik előnyben, Kollégáink 
telefonon és írásban és készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi 
elérhetőségek egyikén: E-mail címünk: info@balatonfuzfoinfo.hu 
Telefonszámunk: +36 20/341 5504

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Koronczai János elnök 

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület

FAK Természetjáró Szakosztály 2021. februári és márciusi két első túraterve
február 5.
Évzáró-évnyitó / Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, 
15:00 óra / Horváth István

február 6.
Mencshely – Szent György-hegy – Lencse-hegy – Szent Balázs temp-
lomrom. Szentmise, vagy látogatás a Mersics pincében – Szentantalfa
Találkozás: Veszprém, VOLÁN pu. 8:50 óra
táv: 10 km, szint: 150 m.
Túravezető: Risányi Mária

február 13.
Pécselyi elágazás – Zádorvár – Hideghegy – Vászoly
táv: 9 km, szint: 100 m.
Találkozás: Veszprém, VOLÁN pu., busz indul 9:00 óra
Túravezető: Papp Iván

február 27.
Téltemető túra Aszófő – Csengő-hegy – Pogány-pince – Aszófői-séd 
– Aszófő
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., busz indul 7:33
táv: 10 km, szint: 120 m.
Veszprémből: 7:30 óra Csatlakozás Balatonfüreden
Túravezető: Horváth István

március 6.
Nosztori erdő bejárat – Királykút – Malomvölgy – Lovas – Paloznak 
– Csopak
Találkozás: Veszprém, VOLÁN pu., busz indul: 8:25
táv: 10 km, szint: 100 m.
Túravezető: Pappné Puskás Valéria

március 13.
Eplény – Kávás-földek – Lókút – Széles-dűlő – Kávás-tető oldala – 
Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 7:00
táv: 12 km, szint: 120 m.
Túravezető: Horváth István

Túravezetők elérhetőségei:

Horváth István, Balatonfűzfő  +36-30/277-6433
Papp Iván, Veszprém  +36-30/237-7871, 88/325-966
Pappné Puskás Valéria, Veszprém  +36-30/540-6388, 88/325-966
Risányi Mária, Veszprém  +36-30/979-8629, 88/426-857

Honlap: termeszetjaras.gportal.hu
Facebook: Fűzfői Természetjárók

mailto:info@balatonfuzfoinfo.hu
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Csibészesen a sikerek felé
Humli Péter a Fűzfői AK támadó 
középpályása 1988-ban született, 
Papkeszin nőtt fel, Peremartonban 
kezdett futballozni, ahol hamar, 
már 18 évesen felkerült a felnőtt csa-
patba. Peremartonból Várpalotára 
került, ott három évig (2009-2012 
között) NB III-as csapatban ját-
szott, tehát már fiatalon megtapasz-
talhatta, hogy milyen egy magasabb 
szinten játszani.
2012-ben új időszámítás kezdődött, 

az akkor 24 éves fiatal életében: ekkor került csapatunkhoz, Fűzfő-
re ahová családi kötelék is fűzi, valamint rengeteg barát. Itt szintén 
támadó poszton kapott szerepet, és azóta is ebben a státuszban állja 
meg a helyét. Ittléte óta csapatunk több edzőváltáson ment keresz-
tül, és sok olyan játékos is érkezett Fűzfőre, akikkel már régebben is 
együtt kergette a labdát. Horváth Ferenc (Gosi) vezetésével megú-
jultunk, erősödtünk, és a Megyei I, osztályban komoly sikereket ér-
tünk el. 2013/2014-ben harmadik, a 2014/2015-ös szezonban pedig 
második helyezést értünk el. Péter szívének legkedvesebb szezonja a 
2016/2017-es bajnokság volt, ahol csak két kiemelkedő képességű és 
hátterű csapat (Pápa és Balatonfüred) tudott megelőzni bennünket, 
tehát az itt elért harmadik helyezés felért a bajnokság megnyerésével. 

Sajnos a változások a csapatot sem kímélték, „kezdtünk elfogyni”, mi-
vel amatőr bajnokságban szereplünk, sok játokossal a munka miatti 
kötelezettség okán nem tudtunk számolni, sokan külföldre mentek 
dolgozni, a helyi fiatalokat nem sikerült a csapatba építeni, így újabb 
vérfrissítésre került sor.
2019 őszén Csucsánszky mesterrel sok fiatal játékos is érkezett, így 
újra friss szelek fújtak a klub háza táján, hátterünk ismét biztos lába-
kon áll. A vírus okozta nehéz helyzet ellenére is komoly munka folyik 
a klubnál.
Péter mindig jókedvű, bohém, intelligens fiatalember, ami játékán is 
látszik. Jelenleg Budapesten éli az agglegények vidám pillanatait sem 
nélkülöző életét. Világítástervezéssel foglalkozik, de lehetőségihez 
mérten, az ingázás nehézségei ellenére is részt vesz az edzéseken, és 
próbál mindig a csapat rendelkezésére állni. A technikás játékos – 
akinek a cseleit a szurkolók várják, és mindig élvezettel nézik – talán 
már nem annyira forrófejű, fineszes játékát egyre gyakrabban hajlan-
dó feláldozni a taktika és a csapat érdekében.
A krisztusi korban lévő játékos szabadidejében szívesen fut, kerékpá-
rozik, hobbijai közé tartozik a darts is. Mostanában egyre gyakrab-
ban fordul meg a fejében, hogy futballpályafutása majdani végeztével 
más sportágban tevékenykedjen tovább.
Mottója a rosszat elengedni, a jót megtartani. Hitvallása pedig a mai 
fiataloknak is üzenet lehet: igazán jó eredményt csak szorgalommal 
és rengeteg befektetett munkával lehet elérni.

Varga Tamás

Gyertek velem tornázni!
(szükséged lesz egy torna szőnyegre és egy támlás székre)

Mindegyik gyakorlatot egy percen keresztül végezzük, 
majd 30 mp szünetet tartunk

3 x ismételjük a feladatsort

1. Feküdj hanyatt a padlóra, teljesen nyújtsd ki a lábakat, majd párhu-
zamosan emeld fel őket függőleges helyzetig, de közben a medencé-
det ne emeld el a padlóról. (kis segítség, ha a tenyereket a popsi alá 
tesszük arra fekszünk) Ezután lassan engedd le lábaidat a padlóig, de 
fontos, hogy azok ne érjék el a padlót! Ha csak nehézségek árán tu-
dod lábaidat egyenesen tartani, akkor térdben egy kissé behajlíthatod 
őket. Lassan emeld, majd lassan tedd vissza.

2. Ez az egyik legjobb gyakorlat, mert nem csak a hasizmot növeli, 
hanem aktívan égeti a zsírt is. Állj négykézlábra, tenyered és talpad 
a padlón legyen. Felváltva, jobb, illetve bal lábadat nyújtsd ki, illetve 
húzzad be a könyöködhöz, tartsad ott körülbelül két másodpercig, 
majd cseréljed meg a lábaidat.

3. Feküdj hanyatt, tedd kezeidet a halántékodra. Felváltva egyik lába-
dat, térdben húzd be a mellkasodig, közben az átlós oldali könyö-

köddel érintsed meg a felhúzott térdet. Ezután végezd el ezt a másik 
térdeddel, könyököddel is. 

4. Alkartámasz. Egyenes háttal, kinyújtott lábbal támaszkodj az alka-
rokra. Lábaidnak, csípődnek és a törzsednek egy egyenes vonalat kell 
képezniük. Feszítsed meg a has-, fenék és hátizmodat. Tartsad őket meg-
feszítve. Kis szünetekkel emeld az egyik lábat, tartsd meg, majd csere.

5. Végezetül egy gerincnyújtó, ugyan-
akkor erősítő gyakorlatot hajtunk 
végre. Ehhez egy támlás székre lesz 
szükségünk. Úgy állunk meg a szék 
előtt, hogy előrehajolva, a székre tá-
maszkodva a lábaid párhuzamosak 
legyenek a szék lábaival. Megemeljük 
az egyik lábat, gerinc folytatása ma-
gasságig. Majd megemeljük az ellen-
tétes kart szintén gerinc folytatása 
magasságig, a háttámla fölé emelve. Tartjuk, majd cseréljük a kart és a 
lábat. 15mp egy-egy oldal. 3x végezzétek el mindegyik oldallal.
Egészségetekre!  Király Anita

Focimeccsek (Várhatón zártkapusak lesznek):

FŰZFŐI AK – MAGYARPOLÁNY SE
2021. február 6. 13:30
Fűzfő Városi Stadion

FŰZFŐ – ÚRKÚT
2021. február 13. 13:30
Fűzfői Városi Stadion

BALATONALMÁDI – FŰZFŐ
2021. február 28. 15:00
Balatonalmádi Stadion

fotó: runnersworld.com/chris eckert
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„Észforgatás felsőfokon” 
ISMERŐS VAGY TORUKBAN ÉS A SZALMÁSSY-TELEPEN? 

Vajon merre sétáltam és mit láttam?

Háromfordulós kvízjátékot indítottunk tavaly decemberben négy 
városrészünk (Fűzfőgyártelep, Tobruk–Szalmássy-telep összevontan, 
Fűzfőfürdő) játékos formában történő megismerésére vagy az isme-
retek kiegészítésére.
A második fordulóban is a három legjobb eredményt elérő beküldőt 
ajándékkal jutalmazzuk! Azonos találat esetén sorsolunk. Figyelem, 

nem csak a tökéletesnek vélt megoldás küldhető, a részmegoldások 
is számítanak! Beküldési határidő: 2021. február 13. Beküldési cím: 
gyerkoc@invitel.hu. Az eredményeket az újság márciusi számában 
tesszük közzé.

Pintér István

Feladványok 
Tobruk és Szalmássy-telep 

Vajon merre sétáltam és mit láttam a két városrészen?

 1.) „Nem tudhatom...”
 2.) Utca és fa
 3.)  Kevert kancsó + a hely közepén a nagy-

mama pulóvert készít
 4.) Nem a kézilabdás
 5.)  Fordított szép kilátás + szavakból egy + 

fordított legelő
 6.) Szódavíz
 7.) Ásító inas
 8.) „Légy jó mindhalálig”

 9.) Finom rosta + csomózó
10.) „Laci te, hallod-e...”
11.) Rövid BORÚT + „K”
12.) Budapesten rakpart, Fűzfőn zsák...
13.) 00114688 más sorrendben
14.) ŐK ESZTER(E)K
15.) „n”-nel kiegészített kevert sportág
16.) malomkő
17.) Festménye a régi 100 forintoson
18.) Három karikás, lámpás

19.) Augusztus 18. vagy december 6.?
20.) Nagy része kusza barlang
21.) betegen gyakran „kiejtjük”
22.) összeköt, de gyümölcsös is lehet
23.) Egri leányka
24.) Minden a helyén + az „előszó” előszava
+1
25.)  diák nélküli „intézmény” előtt egy nö-

vény
Pintér István

Ha tél, akkor krémleves, és ha február, akkor fánk…
Vagy csak alibi, hogy fel-
használjam a maradék 
zöldségeket. Ritkán főzök 
megadott recept alapján, 
általában a saját fejem 
után megyek, szebben 
fogalmazva szeretek kísér-
letezni az ízekkel. A mai 
leveshez próbáltam azonos 
színvilágú terméseket ösz-

szerakni az itthoni készletből. Került bele 2-3 szem sárgahéjú burgo-
nya. Egy arasznyi póréhagyma, 2-3 kis gerezd fokhagyma, egy öklöm-
nyi fej zeller és 2 darab szálzeller is. Mivel kb. azonos idő kell, hogy 
a zöldségek megpuhuljanak ezért egyforma geometriai pontosságú 
alakzatra vágtam fel mindegyiket. Olyan büszke voltam magamra, ha 
ezt most matekórán kellett volna prezentálnom, biztos ötöst kapok. 
Szóval visszatérve a leveshez, a felaprított zöldségeket annyi vízzel, 
hogy éppen ellepje feltettem párolódni, frissen őrölt borssal, sóval 
és egy db csirke alaplé kockával ízesítettem. Amennyiben van a fa-
gyasztónkban alaplevünk, akkor azt is használhatjuk hozzá. Amikor 
a zöldségek megpuhultak botmixer segítségével krémesítettem, hogy 
igazán selymes állagot kapjunk, bűnözhetünk egy kis főzőtejszín 
hozzáadásával, de óvatosan főzzük át vele, mert hamar kicsapódik! 
Feltétnek pirított barna magos kenyér kockákat rittyentettem hozzá, 
amit egy kis olíva olaj, és fokhagyma tett zamatossá. Tálaláskor a leves 
tetejére pár csepp rozmaringos chilis olajat csepegtettem, és néhány 
parmezán sajt forgácsot szórtam. És egy szép és édes fánk zárhatja a 

„menüsort”: Minden hozzávaló legyen szobahőmérsékletű. Ez fon-
tos! A langyos tejben belemorzsoljuk az élesztőt, hozzá a cukrot és 
lisztből 1 kanálnyit, majd megvárjuk, amíg kb. 10-15 perc alatt felfut. 
A lisztet egy tálba szitáljuk, hozzá jön a felfuttatott élesztő, a vaj, a 
porcukor, a só, a rumaroma és a tojások sárgája. Robotgéppel nagy-
jából 20 perc alatt kidagasztjuk a tésztát. Letakarjuk enyhén nedves 
meleg konyharuhával, és egy másikkal is letakarjuk, majd 30 percig 
kelesztjük. Liszttel leszórt nyújtódeszkán kb. 1,5 centi vastagra nyújt-
juk és egy nagyobb pohár segítségével kiszaggatjuk. Minden egyes 
fánk közepébe egy mélyedést nyomunk. Ismét letakarjuk őket és még 
20 percig hagyjuk kelni. Amint ez az idő is eltelt, közepesen meleg 
olajban kisütjük őket úgy, hogy először az a része kerül lefelé, ami a 
kelésnél felfelé nézett, és amíg ez az oldala sül, kb. 1-2 percig, addig 
fedő kerül rá. Utána megfordítjuk és aztán fedő nélkül süthetjük to-
vább 1-2 percig. Porcukorral vagy baracklekvárral tálaljuk.
Jó étvágyat és örömteli főzést kívánok mindenkinek!

Kovács Erika

mailto:gyerkoc@invitel.hu
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Februári könyvajánló
Ebben a hónapban Jeff Kinney Egy ropi naplója, napjaink egyik leg-
népszerűbb ifjúsági könyvsorozatát szeretnénk a fiatalabb (10-14 
éves) korosztálynak ajánlani. Szülőknek is érdemes beleolvasni a kö-
tetekbe, hiszen a történetek betekintést nyújtanak a mai tizenévesek 
hétköznapjaiba, érzelemvilágába.
A történet főszereplője Greg, egy teljesen átlagos 12 éves kiskamasz, 
aki igyekszik túlélni általános iskolás éveit. A napló az ő életét, ka-
maszkori csetléseit-botlásait mutatja be nagyszerű humorral. A soro-
zat mind a 15 kötete megtalálható könyvtárunkban.

Egy ropi naplója 1.
A világsikert aratott sorozat első darabjában az amerikai Greg elhatá-
rozza, hogy naplót ír gyötrelmeiről, ebben rögzíti a világról, az embe-

rekről alkotott véleményét. Illetve nem is 
naplót, hiszen azt csak kislányok szoktak, 
hanem egészen pontosan emlékiratot. 
Ez nagyon hasznos lesz majd akkor, ha 
felnőve gazdag és sikeres lesz, mert nem 
kell majd a gyermekkoráról faggatózók 
ostoba kérdéseire válaszolgatnia. A felső 
tagozatos fiú gyűlöli az iskolát. Úgy érzi, 
idióták veszik körül, és élete folyamatos 
megpróbáltatások sorozata. Már azt sem 
érti, hogyan kerülhetnek egyáltalán egy 
osztályba a már borotválkozó fiúk azok-

kal, akiknek a fejlődése még nem indult be olyan lendülettel. Ez 
utóbbiak táborát gyarapítja ő is, és a lányokkal is egyre komplikál-
tabb a kapcsolata… A kamaszodás megannyi nyűgét remek humorral 
feldolgozó, képregényszerű fekete-fehér rajzokkal kísért kötet jó szó-
rakozást ígér a tizenéveseknek.
(forrás: Könyvtárak.hu) a Városi Könyvtár munkatársai

Az olvasási nehézség nem intelligencia kérdése
Az olvasás fontossága s, hogy az nagy mértékben fejleszti az elmén-
ket, az nem is kérdés. A rendszeres olvasással segíthetünk a gyerekek-
nek a fejlődésben. Gondoljunk az elménkre úgy, mintha egy izom 
lenne, akkor pedig fontos ugyanúgy tornáztatnunk, mint a többi iz-
munkat. Az olvasott szavak megértése is egy módja, hogy az elménk 
fejlődhessen. Sajnos a televízió és a számítógépes játékok is készen 
szolgáltatják a gyerekek számára az információt, gondolkodniuk sem 
kell. Azonban az olvasással, a leírtak elképzelésével is fejlődik a ké-
palkotásunk, az agyunk. Az elme által 
elképzelt és megalkotott képek sokkal 
jobban fejlesztik az agyunkat, mint a 
készen kapott vizuális élmények. Akik 
nem olvasnak, sajnos képtelenek a kettő 
közti különbséget megtapasztalni. Min-
den olvasási nehézséggel küzdő (diszle-
xiás) védelmében meg kell állapítanunk, 
hogy az olvasási nehézség, a diszlexia 
nem intelligencia kérdése. A diszlexia 
egy tanulási zavar. Jó tudnunk azt is, 

hogy a diszlexiás gyerekek nagyon sok megpróbáltatáson mennek 
keresztül az olvasási nehézség miatt.
Jeff Kinney az Egy ropi naplója (eredeti címén Diary of a Wimpy 
Kid) 15 kötetes könyvsorozat, ami nemcsak az első The New York 
Times helyezést, de a Nemzetközi Bestseller címet is elérte. A sorozat 
köteteit Magyarországon a Könyvmolyképző Kiadó adta ki. A kö-
tetek nagybetűs formátumúak, könnyen olvashatók. A történetben 
a mondatok rövidek, jól érthetőek. A kézíráshoz hasonló betűket 

vonalas lapra nyomtatták, így olyan, 
mintha valódi naplót olvasnánk. A vo-
nalazás pedig segíti a sorok követését. 
A szöveget a szerző karikatúraszerű, 
vidám rajzai és szövegbuborékokba írt 
megjegyzései tarkítják: mindkettő a 
képregények jellegzetessége.
A könyvsorozat kötetei kiváló eszkö-
zök a diszlexiával küzdő gyermekek 
fejlesztésében.

Király Anita



 22. oldal 2021. február

IMPRESSZUM
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja.

Kiadja Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt 1. / tel.: 06-88/596-900
Felelős kiadója Szanyi Szilvia polgármester

Főszerkesztője Király Anita 06-20/326-3621
Szerkesztőink: Kis Danica szerkesztő, grafikus / Nyírő Bence szerkesztő, fotós

A hírlap email címe: hirlap@balatonfuzfo.hu
Facebook oldal: Balatonfűzfői Hírlap

Tájékoztató: Lapzárta minden hónap 15-e. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Az adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a város honlapján, annak ismerete után fogadjuk el az írásokat és a fotókat. 

A megjelent olvasói írások és hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget! Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda 8184 Balatonfűzfő, Szállás utca 4. Felelős vezető: Tóth Zoltán
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

ISSN: 1587-2483 (nyomtatott) / ISSN: 2060-2200 (online)

Számítógépek teljes körű karbantartása.
Adatmentés, vírusirtás.

Helyszínre történő kiszállással.
06-30/262-2103

Csak időpontfoglalással!

mailto:hirlap@balatonfuzfo.hu


2021. február 23. oldal 

A téli madáretetés 
Mivel etessük az énekes madarakat és vízi madarainkat? Egyáltalán szükséges-e az etetésük? 

A kis testű madaraink, mint a cinke és a veréb is visszajár, ha megszok-
tatjuk és olajos magvakkal etetjük őket egy kis számukra készült ete-
tőben. A madáretető készítését házilag is megtehetjük. (Sajnos idén 
elmarad a hagyományos Pintér István vezette madáretető készítés.) Ha 
elkezdjük télen az etetést, vissza-visszatérnek és számítanak az élelem-
re. Ha már elkezdtük, akkor egész télen adjunk nekik. Ne kenyérrel, 
az nem madárnak való, és ne is sós szalonnával, mert az meg hasme-
nést, szomjúságot okoz, melynek hatására a szárnyasok havat ehetnek 
és kihűlhetnek. Amikor etetni szeretnénk őket, akkor az alábbi listá-
ból lehet választani. Azon túl, hogy ideális tápláléknak számítanak a 
madarak számára, még a kenyérnél is olcsóbbak.
Zsákos, komplex kacsatáp: ez egy komplex nevelő táp, benne min-
dennel a vitamintól az ásványi anyagon át a zsírokig, fehérjékig.
Vegyes takarmány: a csirkék etetésére gyártják, és többféle gabonát 
tartalmaz törve.

Lómüzli: hasonló, mint az embereknek gyártott müzli, csak mazsola 
helyett kukorica- és borsópehely van benne a szokásos préselt gabo-
naszemek mellett.
Balatonfűzfőn a Gyártelepen minden télen visszatérő vendégeink a 
kacsa családok. Az Önkormányzat épülete előtti vízben remekül 
érzik magukat. Amit tudni kell az etetésükről, hogy a kenyér kife-
jezetten káros a számukra is. A Magyar Madártani Egyesület egy 
felhívásban foglalkozott a témával. Ebben úgy fogalmaznak, hogy a 
vízimadarakat soha ne etessük! Az eléjük dobált kenyér a lehető leg-
rosszabb, amit a madarakkal tehetünk. Az egyoldalú kenyér és egyéb 
értéktelen „táplálék” megbetegíti a madarakat, ezek egyik formájá-
nak külön neve is van (angyalszárny-betegség).
A kacsák számára is a magvak lehetnek a megoldás, vagy bízzuk rájuk 
az élelem előteremtését.

Király Anita
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Fojtyik Gábor fotói

a magyar National Geographic honlapján a nap képe
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