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Március 2. az Ima Világnapja
"A belső ima egész épülete az alázatosság talapzatán nyugszik,

és minél mélyebbre alázza magát a lélek a belső imában,

annál magasabbra emeli az Úr"

                                             Ávilai Szent Teréz

Március 8. a Nők napja
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének 

napja, amelyet 1917. március 8 óta tartanak.

Magyarországon 1948 óta tartjuk, minden év március 8-án.  

A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon.

   Március 15.  Nemzeti ünnepünk

Március 15. nemcsak az 1848–49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, hanem a 

modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja is. Március 15. a magyar sajtó 

napja is annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első 

szabad termékeit.

   

      Március 21.

  A Költészet Világnapja   

Kölcsey szerint a költészet 

    „a gondolattá érlelt érzeménynek” kifejezése.

    Március 27. Színházi Világnap

„A színházi világnapon köszönetet kell mondanunk 

színművészeinknek, a színházak dolgozóinak józan 

helytállásukért, társadalmi szolidaritásukért, kreatív és 

leleményes megoldásaikért, amelyekkel közönségüket 

átsegítik a kényszerű magány időszakán.”
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Jókai emlékei március 15-ről – 
ötven évvel később

Emlékezzünk március 15-re, de a történelemkönyvek helyett hívjuk 
segítségül most az irodalmat, köztük Jókai Mórt és az Ő emlékeit, 
melyeket „A márciusi fiatalság” címen vetett papírra 1898-ban.
„Ötven év múlt el azóta. Akik abban az évben születtek, azok mind 
vén emberek már. Egy egész új emberöltő támadt nyomukban. Hadd 
mondjam el, amit ez emlékezetes napról följegyeztem. Más Magyar-
ország volt az, mint a mostani. A magyar nemzetet félmilliónyi ne-
mes ember képezte. Az választott megyei tisztviselőket és az ország-
gyűlés alsó házába követeket, megyénkint kettőt. Ezeknek a megyei 
rendek utasításokat adtak, s ha követeik ez utasítások ellenére szóltak 
és szavaztak, visszahívhatták őket. A polgári osztály is képviselve volt 
az országgyűlésen. A királyi városok egy-egy követet küldtek. S va-
lamennyi királyi város követeinek a szavazata „egy” szavazatot adott 
ki. Ez volt a polgárság részvevése a törvényhozás műveletében. Hát a 
többi? A tizenöt millió lakosa az országnak? A földmívelő, a munka-
viselő nép? A jobbágyság? Annak semmi szava nem volt. Ő viselte az 
adó terhét, sokféle címen, ő adta az újoncokat a rendes hadsereghez… 
A jobbágy szolgált a földesúrnak ingyen, szántott, vetett, aratott, ro-
botolt… A bot volt a rangkülönbség jelképe a nemes és a jobbágy kö-
zött. Tizenöt millió lakosnak nem volt hazája Magyarország. S talán 
a nemesi rend élvezte a szabadságot? Igen: ha a szabadság a tétlen-
ségben, a tagadásban volna megvalósítva. Magyarország volt az euró-
pai országok között a leghátramaradottabb. Hitel nélkül, mívelődés 
nélkül, létezési cél nélkül. Csodák csodájának kellene történni, ha a 
népszabadság napja mégis felvirradna. Felvirradt. Március 15-ike volt 
1848. Korán reggel volt: borús, esős idő. Petőfi az elmúlt éjjel megírta 
költeményét: „Talpra magyar, hí a haza!” Én pedig a pesti tizenkét 
pontját a fiatal Magyarországnak: „mit kíván a magyar nemzet?” a 
nép által megérthető magyarázattal alakítottam át. A tizenkét pont 
összeállítása Irinyi József műve volt, ki azt a Pesti Kör elé terjeszté. 
Vasvári Pál kezében elefántcsont-fogantyús botjával oly hevesen ha-
donászott, hogy a pálcatőr kirepült a botjából s az én falam szögleté-
ben állt meg a hegyével.
„Jó ómen!” Előre a vassal! - S ezzel a szóval kezdődött meg az örökké 
emlékezetes 1848-iki március 15-ike: a sajtószabadságnak, a népsza-
badságnak örökké emlékezetes napja.”Petőfi tehát előző éjjel írta meg 
a Nemzeti dal című alkotását, de az eredeti változatban az első sor 
így kezdődött: „Rajta, magyar, hí a haza!” Azonban az ide vonatkozó 
anekdota szerint Szikra Ferenc, aki joghallagató volt és először olvas-
ta a verset, módosítási javaslatot tett Petőfinek, mondván: „barátom, 
elébb talpra kell állítani a magyart, azután rajta!”. Petőfi elfogadta a 
javaslatot és megváltoztatta a mű első sorát, amely így nyerte el a ma 
is ismert végleges formáját.”
A vers nemcsak 1848-ban aratott osztatlan sikert és mozgatott meg 
nagy tömegeket,-hiszen Petőfi azt a Pilvax kávéházban, a jogi, majd 
az orvosi egyetemen is előadta, több tízezres sokaságot gyűjtve a 
Nemzeti Múzeumhoz. A fiatal, kortárs műfajokban alkotó zené-
szeket, szövegírókat is megihlette, akik Pilvaker néven 2020-as évet 
megelőzően, minden évben március 15-én előadják a magyar iroda-
lom legnagyobb műveit (többek között ezt az alkotást is) Reméljük, 
hogy mihamarabb túljutunk a vírus okozta gátakon és újra együtt 
ünnepelhetünk.

Valczer Éva, Segesdi Fanny

Előszó
Kedves Olvasónk!

Március a tavasz kapuja. A megújulás, a remény felváltja a régi elko-
pott, megfagyott fáradt időszakot. Színek jönnek az egyhangú és 
kissé komor árnyalatok helyett. Éledezik a természet, felébredésével, 
új vitalitással teli köntösbe bujtatja a világunkat. A színek, a virágok 
illata, a reményeink és imáink adnak nekünk erőt a mindennapokra. 
Március másodika az ima világnapja. Fontosnak tartom imáinkba 
foglalni, hogy minél hamarabb jussunk túl ezen a nehézségekkel, a 
vírus okozta tragédiákkal teli időszakon. Ki így, ki úgy, ki sehogy nem 
teszi össze a két kezét és kér segítséget. Az ima számomra olyan, mint 
a levegő. Láthatatlan, megfoghatatlan mégis nélküle nem lehetséges 
az élet. Steinbach József Püspök Úr személyes gondolatait az imáról 
a 6. oldalon olvashatják.
Március 21. a Költészet Világnapja. A 8. oldalon emlékezünk meg 
erről. Kölcsey szerint – a költészet „a gondolattá érlelt érzeménynek” 
kifejezése. 
Március 27-e a Színház Világnapja alkalmából Jászai Mari díjas szí-
nésznőnkkel, Kocsis Judittal beszélgetek az ő világáról, a 9. oldalon. 
Kertünk növényei lassan felébrednek a téli álmukból ideje tehát kör-
benéznünk, milyen teendőink lesznek. Az ültetéssel és előkészítéssel 
kapcsolatos hasznos kerti tanácsokat találnak a középső színes ol-
dalon.
Igyekeztünk a márciusi hírlapban is hírt adni minden városunkat 
érintő kérdésről, információról, történésről.
Remélem ebben a lapszámban is találnak hasznos, érdekes olvas-
mányt.

Tisztelettel,
Király Anita 

főszerkesztő
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„Miközben azon sopánkodunk, hogy mi hiányzik az életünkből, 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, amink van.” Nick Vujicic 

Polgármesteri beszámoló
Fejlesztéseink

Városunk fejlesztése az elsődleges célunk, 
ezért folyamatosan tervezünk és keressük 
a pályázati lehetőségeket, amellyel további 
forrásokhoz, támogatásokhoz juthatunk. 
Folyamatosan készítjük a pályázatokat és dr. 
Kontrát Károly országgyűlési képviselővel is 
egyeztettünk a fejlesztési elképzeléseinkről.

A közeljövőben az alábbi fejlesztésekre 
pályázunk:

 – A csapadékvíz elvezetés korszerűsítése 
Gyártelep és Tobruk városrészen.

 – A Petőfi utca és a Nagy László utca asz-
faltozása.

 – A gyártelepi óvoda teljes felújítása.
 – A Gyártelepen a háziorvosi, gyermekor-

vosi, védőnői rendelő modernizálása, fej-
lesztése.

 – Amint a vészhelyzet enyhül, új rendezvé-
nyekkel szeretnénk kedvezni a helyieknek és 
a hozzánk látogatóknak.

 – A fűzfőfürdői Közösségi Ház komplett 
felújítását tervezzük, hogy egy megszépült, 
modern intézmény fogadja az oda látogatókat.

Az elkövetkező hónapokban több területen 
is elkezdődnek a fejlesztések kivitelezései. 
Ezek a fejlesztések határidősek, így nem tud-
juk más időpontra halasztani őket.
1.  Városi Stadion kosárlabda pályái és a mű-

füves pályák melletti terület fejlesztése
2. Gagarin utcai járda
3. Temetői fejlesztések
4. Zombor utca felújítása
5. Tobruki strand főépületének építése
Elnézést és türelmet kérünk a lakosságtól!

Szeretnék beszámolni a további 
intézkedésekről, eseményekről, 

megvalósult eredményekről:

A Magyar Falu program támogatásából vá-
sárolt több funkciós traktor megérkezett. 
Valamint ezen kívül ágdarálót, fűnyírókat és 
egyéb zöld területek rendbe tartásához szük-
séges eszközöket tudtunk beszerezni.
Ajándék előadás. A Támasz Idősek Ottho-
na lakói számára ismét egy előadással kedves-
kedett a veszprémi Petőfi Színház társulata. 
A karanténban lévő idős lakók az otthon 
ablakából nézhették meg a műsort.

Biztonságos átkelés. Elkészültek a közleke-
dést segítő felfestés tervei, amely a Városi 
Stadion gyalogos átkelőjéhez valamint az 
Árpád úti óvodához kerül az útburkolatra. 
Az átkelést táblák is segítik, melyeket egy 
magánszemély (aki kérte, hogy nevét ne 
említsük) felajánlásából kiviteleztettünk. A 
Csillagvizsgálóban folyó ideiglenes oktatás 
miatt a parkolóból az átkeléshez a gyerekek 
biztonságos közlekedése érdekében a felfes-
tésen és a táblákon kívül két fő önkormány-
zati dolgozó segíteni a reggeli közlekedést. 
Éves költségvetés. A város üzemeltetéséhez 
szükséges költségvetés elkészült. Sajnos az 
előző évekhez képest jobban be kell húznunk 
a nadrágszíjat. Így csökkenteni kell a kiadá-
sokat és növelni a bevételeket.

Vadcsapda. Egyeztetések után megrendel-
tük az élve elfogó vaddisznó csapdát, amely-
nek a kihelyezéséről a vadásztársaság fog 
gondoskodni. A rendezetlen területek meg-
tisztításával és a csapdával reméljük, hogy 
javulni fog a jelenlegi helyzet.
Változott a szociális rendelet, amelynek ke-
retében növeltük a rászorulók lehetőségét 
tűzifához, és a rendkívüli segélyhez jutá-
sát. Eddig azok kaphattak tűzifát, akiknek 
a jövedelme 37.050 Ft/fő alatti volt, most 
azok is igényelhetik, akiknek a jövedelme 
85.500 Ft/fő alá esik.
Rendezetlen területek. Felszólítottuk azo-
kat a telektulajdonosokat, akiknek a terüle-
tük rendezetlen. A bokros, gazos területek a 
vaddisznók élettere lett. Ezért szükségszerű 
ez az intézkedés. Köszönjük azoknak az in-
gatlantulajdonosoknak a hozzáállását, akik 
már megkezdték a területek rendbetételét! 
Volt, aki írásban jelezte, hogy megérti és el-
fogadja az állásfoglalást, de kéri a határidőt 
pár héttel meghosszabbítani. Indokolt eset-
ben természetesen mi is megértjük az ilyen 
kérést, és elsősorban nem az a szándékunk, 
hogy büntessünk, hanem az, hogy az évtize-
dek óta fennálló rendetlenséget megszüntes-
sük. Köszönjük az együttműködést!
Szépkorú köszöntése. A 90 éves Kálmán 
Jánosné Rózsika nénit köszöntöttem a ba-
latonfűzfői Támasz Idősek Otthonában. Jól 
van, és felismert a „csodás” álöltözetem elle-
nére is. Már az első oltásán is túl van és várja 
a következőt majd, hogy végre szabadabban 
közlekedhessen. Az óvintézkedések miatt 
sajnos csak gyermeke köszönthette fel a szü-
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letésnapján és az unokák, dédunokák most 
még nem.
Rózsika néni a papírgyárban dolgozott 33 
évig, onnan ment nyugdíjba. Férjével először 
Litérre költöztek, majd Balatonfűzfőre a Pe-

tőfi utcába. Kívánjuk neki, hogy sokáig le-
gyen még egészséges, és még sok-sok boldog 
születésnapot éljen meg a szeretteivel.
Oltóterv. Hamarosan elkezdődik Balaton-
fűzfőn is az oltóterv alapján a regisztráltak 
oltása. A háziorvosok kérik a lakosságot, 
hogy mellőzzék az oltással kapcsolatos telefo-
nos érdeklődést, mert az orvosoknak nem lesz 
idejük az adminisztrációs és egyéb feladatok 
mellett még tájékoztatásokat is adni. Akik 
sorra kerülnek, azokat előzetesen telefonon 
fogják értesíteni. Ez eltarthat hónapokig is, 
de mindenkit időben fognak tájékoztatni.
Kérjük, hogy legyenek türelmesek! A sorren-
den nem tud az orvos változtatni. A számára 

megadott sorrend szerint kell elvégeznie az 
oltást. Sajnos megnövekedett az orvosok és 
a nővérek munkája. Azért, hogy hatékonyan 
tudjanak dolgozni kérik, hogy a telefonos 
kérdésekkel a következő helyeken érdeklőd-
jenek: 06-80/277 455
A védőoltások nem okozhatnak COVID-19 
betegséget. Az oltóanyagok aktív immuni-
zálásra javallottak a SARS-CoV-2 vírus által 
okozott COVID-19 fertőzés megelőzésére, 
melyek 18 évesek és idősebb személyeknél 
alkalmazható. A védőoltás beadása oltási 
terv alapján történik majd a kijelölt oltópon-
tokon. A koronavírus elleni védettség kiala-
kulásához általában két oltásra van szükség. 
A védőoltásokat az oltóanyagtól függően 
21 napos, vagy 28 napos különbséggel szük-
séges beadni. Az oltottak védelme csak a 
vakcina második adagját követően alakul ki, 
várhatóan 1-2 héten belül. Az oltóanyagokat 
nem lehet felcserélni, első és a második oltást 
ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni. Mint 
minden vakcinánál, előfordulhat, hogy az 
nem véd meg minden beoltott személyt.
Az oltóorvos az oltást megelőzően kérdőív 
segítségével kikérdezi és fizikálisan megvizs-
gálja az oltandó személyt. Az oltás beadásá-
ról, és az alkalmazandó oltóanyagról minden 
esetben az oltóorvos dönt.
Kérem, segítsük az orvosok munkáját türel-
münkkel, toleranciánkkal!

A szeretet, az összetartás, a törődés
 Az elmúlt egy évet megsínylették a családi-, 
baráti-, közösségi kapcsolatok. A szeretetről 

szeretnék egy tanulságos történetet megosz-
tani az olvasókkal:
Marcit a szülei minden évben elvitték a 
nagymamájához a nyári szünetben. Egyszer 
a fiú azt mondja a szüleinek: „Most már 
elég nagy vagyok. Mi lenne, ha idén egyedül 
mennék a nagymamához?” Rövid beszél-
getés után a szülők beleegyeznek. Apával 
állnak a peronnál, integetnek és apa ad neki 
egy utolsó tanácsot, miközben Martin azt 
gondolja: „Tudom, hogy ezt már százszor 
mondtad nekem...!” Mindjárt indul a vonat, 
és az apa azt súgja: „Fiam, ha hirtelen rosz-
szul érzed magad, vagy félsz, akkor ez legyen 
nálad!” És valamit a zsebébe tesz. A fiú most 
először ül egyedül, a vonaton szülei nélkül. 
Látja az ablakon a tájat, körülötte idegenek 
rohannak, zajt csapnak, jönnek-mennek, a 
kalauz megszólítja, hogy egyedül utazik? Va-
laki még szomorúan is néz rá...A fiú kényel-
metlenül érzi magát és fél. Lehajtja a fejét, az 
ülés egyik sarkában összekuporodik, köny-
nyek szöknek a szemébe. Eszébe jut, hogy az 
apja tett valamit a zsebébe. Remegő kézzel 
keresi ezt a papírdarabot, kinyitja: „Fiam, 
az utolsó kocsiban vagyok.” Így van ez az 
életben is. Hagyjuk a gyerekeinket futni és 
bízzunk bennük! De mindig az utolsó „ko-
csiban” kellene lennünk, hogy ne féljenek.
Bízom benne, hogy már nem sokáig kell 
maszkot hordanunk és távolságot tartanunk 
egymástól. És remélem, hogy hamarosan 
visszakapjuk a régi életünket!

Szanyi Szilvia 
polgármester

 
2021. februári Kt. határozatok lapzártáig

Alábbi döntések születtek lapzártáig:
• Balatonfűzfő Város Képviselő-testületének 
képviselő tagjai, valamint az alpolgármester, 
polgármester és az önkormányzati bizott-
ság nem képviselő tagjai a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 39. §-a szerinti va-
gyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek 
eleget tettek.
• Balatonfűzfő Város Önkormányzata az 
Ügyészség által indított volt Jókai iskola el-
adási szerződésének érvénytelenítésével kap-
csolatos ügyben dr. Keil Kálmán ügyvédet 
bízom meg.
• A Veszprémi Törvényszék előtt - Ügyész 
(eljáró ügyészi szerv: Veszprém Megyei 
Főügyészség) felperes, Balatonfűzfő Város 

Önkormányzata I. r., Profiszolár Kft. II. r. 
alperes ellen szerződés érvénytelenségének 
megállapítása tárgyában - 7.P.20.385/2020. 
számon nyilvántartott perben Balatonfűzfő 
Város Önkormányzata I. r. alperes csatlako-
zik a felperesi keresethez. 
• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 
Polgármestere veszélyhelyzetben biztosított 
feladat- és hatáskörében eljárva Balatonfűz-
fő Város Önkormányzata nevében elfogadja 
a felajánlott 1021/9. hrsz. alatt található in-
gatlan 528/4608. arányú tulajdonrészt.
• Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 
Polgármestere veszélyhelyzetben biztosított 
feladat- és hatáskörében eljárva Balatonfűz-
fő Város Önkormányzata nevében elfogadja 

a felajánlott 1018/6. hrsz. alatt található in-
gatlan 9/216. arányú tulajdonrészt.
• A Fűz utcai lakossági kérelemnek helyt 
adva, a Fűz utca 12. és 34. közötti útszakasz-
ra eddig érvényes forgalmi rendet módosítja. 
A közlekedési változásról a Balatonfűzfői 
Hírlapban és a Honlapon lakosságot tájé-
koztatja.
• Balatonfűzfő, Nike krt. 16. sz. Városi Stadi-
on főbejárata előtti úttesten, Árpád u. 36. sz. 
Óvoda előtt kialakult baleseti kockázatok 
minimalizálása érdekében figyelemfelhívó 
táblázást, valamint az úttestre történő piktog-
ram és keresztlassító felfestéseket rendel meg.
A jelentést adta: 

Király Anita 
polgármesteri referens
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Az Ima Világnapja alkalmából
„Az ima egyidős az emberiséggel. A kapcsolat legtisztább, legközvet-
lenebb formája, ami az Úr és gyermeke között jön létre. Gyakran 
egyszerűsége és rövidsége folytán válik gyönyörűvé és erőssé. Transz-
cendens magyarázatában az ima nem csak üzenet, kapcsolat, hanem 
Maga az Úr jelenléte, képviselete is hang formájában, ajkunkon, szí-
vünkben. Isten, az Ő Neve és a Hozzá szóló fohász nem különbözik 
egymástól, ezért az imádság a legteljesebb folyamat, cél és út is egy-
ben. Az Úr gyakorlatilag benne foglaltatik abban az eszközben, amely 
által a célt keressük. Az imádság minden vallás számára rendkívüli. 
Az iszlám pl. napi öt imát ír elő híveinek adott időpontokban, Mek-
ka felé fordulva. Ennek fontosságát kiválóan példázza, hogy az arab 
világban jelenleg is folyó harcok az ima idejére elhalkulnak, és a felek 
közösen végzik azt. A kereszténységben az ima szintén nagyon fon-
tos, a Szentírásból származó szöveg, amit a hívek naponta háromszor, 
de kevésbé kötött időben végeznek Szintén jellegzetes a vallásokban 
az étkezésekhez köthető ima, az étel felajánlása vagy az Úr meghívása 
az asztalhoz egy fohász által.”  Részlet Fodor Kata írásából

Pál ezt mondja az Efézusi levél 3:20-ban: „(Isten)... képes megtenni 
sokkal többet annál, mint amit kérni merünk, vagy mint amiről ál-
modunk – messze többet a legbuzgóbb imáinkban kért dolgoknál, a 
vágyainknál, a gondolatainknál vagy a reményeinknél.”
A Filippi 1:9-11-ben Pál apostol pontosan leírja, hogy ő hogyan 
imádkozik az emberekért: „És imádkozom azért, hogy a szeretet 
egyre inkább gazdagodjon bennetek ismerettel és igazi megértéssel, 
hogy meg tudjátok ítélni, mi a legjobb, hogy tiszták és feddhetetle-
nek legyetek Krisztus napjára, és hogy tele legyetek a megigazultság 
gyümölcseivel, amelyek Jézus Krisztus által jelennek meg – hogy ez 
Isten dicsőségére és dicséretére legyen.”
A Miatyánk a keresztény világ legismertebb imádsága. Máté evangé-
liuma szerint Jézus tanította a tanítványainak a hegyi beszéd része-
ként. Egy rövidebb változata szerepel Lukács evangéliumában is. A 
világ szinte minden nyelvére lefordították.

Forrás: napiremeny.blog.hu

Személyes vallomás az imádságról, az Ima Világnapjára
Református lelkészként hivatásomtól elválaszthatatlan az imádság. 
Hivatalból is igen gyakran kell imádkoznom, nyilvánosan. Szemé-
lyes imádságaim ezért gyakran arra is irányulnak, hogy ezek a „hi-
vatali imák” „szentlelkes” imákká legyenek és ne torzuljanak rutin-
ból elmondott szavalatokká. Kora hajnali kelő vagyok. A napom, a 
dolgozószobában, a belső szoba csendjében, nyitott Biblia mellett 
kezdődik: olvasom a napi igeszakaszt, ahhoz mindig leírok egy rö-
vid gondolatsort, és ezután fogalmazom meg a magam imádságot, 
válaszul az Igére. Egy nagy teológus, D. Bonhoeffer hangsúlyozta, 
hogy az imádság mindig nyitott Bibliával a kézben történjék, hogy 
imádságunk tényleg az élő, személyes Isten előtt elmondott imádság 
legyen, ne pedig valami öncélú meditáció, vagy misztikusan homá-
lyos derengés. Számomra fontosak a testvéri közösségben elmondott, 
közös imádságok, amelyek közül mindig kiemelkedik az, amikor 
reggel, mielőtt elindulnánk az aznapi „dzsungelbe”, feleségemmel 
egymást megölelve mondunk közös fohászt. Bevallom: van, amikor 
a késéssel küzdő rohanásban csak annyira jut idő ebben az ölelésben, 
„az Úr legyen velünk!”. De ez akkor éppen elég és akkor a legtöbb. 
Az Istennek kedves imádság magasztalás, könyörgés, hálaadás, kérés, 
másokért való közbenjáró könyörgés. A magasztalásban, minden kö-
rülmények között elismerjük, hogy Isten az Úr, Ő mindent jól és a 
javunkra intéz. A magasztalás, Isten dicsérve mindenkor nagynak 
vallja az Istent, aki nagyságát irántunk való, örök szeretetében mu-
tatta meg. A könyörgésben, a nagy Istenre tekintve belátjuk azt, hogy 
milyen kicsik vagyunk mi magunk: esendők, gyarlók, törékenyek, 
halandók. Ezért könyörgünk azért, hogy az Úr mindenre elégséges 
áldása járja át, emelje fel életünket. A hálaadásban meglátjuk, minden 
helyzetben, hogy mennyi mindenünk van. A hálaadó ember elége-
dett, boldog ember, aki a próbatételt is meg tudja köszönni az Úrnak. 
A hálaadás bizonyos az Úr megtartó kegyelmében, és életének min-
den eseményében meglátja a megtartó isteni kegyelem testet öltését, 
azt megköszöni. Ezek után megfogalmazhatjuk Isten előtt a kérésein-
ket is. Ezek konkrét kérések lehetnek. Soha ne felejtsük el, Isten előtt 
nincs tabu, mindent az Úr elé vihetünk, ami „megrezzen” bennünk, 
és miközben az Úr elé visszük dolgainkat, azok megtisztulnak, ren-

deződnek, szentté lesznek, az örök rendbe tagozódnak, az Úr színe 
előtt. Fontosak a másokért mondott, közbenjáró imádságok: szeret-
teinkért, a ránk bízottakért, az elesettekért, a vezetőinkért, népün-
kért, a világért, mindenkiért; azokért is, akik egészen mást gondolnak 

a világról, mint mi. Egyre inkább megtanulok hálát adni mindenért. 
Egyre inkább érzem a magasztalás és a hálaadás fontosságát az imád-
ságban, hiszen minden napunk és minden percünk kegyelem. Egyre 
inkább megtanít az Úr ráhagyatkozni az Ő kegyelmére. Egyre inkább 
értem, mit jelent a jól ismert bibliai Ige: „Szüntelenül imádkozta-
tok!” Vannak olyan helyzetek, amikor fáradt vagyok. Az ürességben 
segítenek a kötött imádságok, vagy egy zsoltár és dicséret imádság-
ként való éneklése, akár magamban, hang nélkül. Mostanában a 30. 
zsoltárt dúdolgatom: „Dicsérlek, Uram Tégedet, mert Te megtartál 
engemet.” Bonhoeffer verse, imádságként gyakran mondott hálaadá-
som és könyörgésem, hiszen ebben az imádságban ott ragyog az evan-
gélium, amely Jézus Krisztusban testet öltött, amely megvidámítja 
ezt az életet, ugyanakkor túlmutat az örök élet teljességére: „Velünk 
az Isten!” (Máté 1,23) Ez az imádság így hangzik: „Csodás hatalmad 
biztos rejtekében, nyugton várjuk, mire ébredünk. Velünk az Isten, 
minden reggel, este, és minden új napon, bizonnyal velünk!”

Steinbach József, református lelkész
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Nőnapi köszöntő
Március 8 . A tavasz első kedves ünnepe. A nők napja. Bár kicsit már 
kopott a fénye, de Balatonfűzfőn még 2020-ban is teltházas nézőtér-
rel tudták a hölgyeket köszönteni a férfiak a Művelődési Központ-
ban. Ez sajnos az idei évben elmarad. Pedig a szebbik nemet mindig 
érdemes ünnepelni. 
Ők hozzák számunkra a napsütést, a tavaszt. Tőlük kapott energiától 
leszünk mi férfiak lelkileg is gazdagabbak. Ők jelentik az életet, vi-
gyáznak ránk a legelső pillanattól. Annyi mindent köszönhetünk 
nekik. Köszöntsük először az édesanyákat, köszönjük meg nekik, 
hogy vagyunk. Nőknek köszönhetjük az első valamint a sírig tartó 
szerelmet, valamint gyermekeinket. Ők azok, akik megakadályozzák, 
hogy elfásuljunk.
Ők teremtik meg az otthon melegét. Bár joggal várják el, hogy mi is 
kedvesek legyünk hozzájuk és gondoskodjunk róluk. Férfiak, legyünk 
figyelmesek irányukba, mert ez kölcsönös. Minél jobban szeretjük 
mi a nőket, ők annál kedvesebbek lesznek hozzánk. Ne feledkezzünk 
meg tehát róluk ezen a szép tavaszi ünnepen és az év többi napján se! 
Köszöntsük őket egy szál virággal és mosollyal! Kívánom kedves höl-
gyeim, hogy legyenek mindig vidámak, kedvesek és boldogok!

Lajkó Frigyes alpolgármester

B. Szalai Károly a Nőnap alkalmából nőkről, nőknek című versével 
köszöntök minden Kedves Hölgyet!
Kezemben kis virág, szívemben a szeretet,
boldogság hatja át, örömtől duzzadó testemet.
Társ vagy Te mindig, örökkön-örökké,
hiányod látszana a Földön, ha nem lennél része az életé.
Most köszöntjük a női nemet, mert széppé teszik az életet,
a sok gyönyörű virággal: adunk át egy kis szeretetet...

Gorza István

Hölgyeim, Richard Wagner soraival kívánok nagyon boldog Nőnapot!
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül 
fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák 
azokat.”  Kerekes-Bakró Csongor
 
Antóni Sándor: Nőnapi köszöntő című versének egyik versszakával 
kívánok minden Hölgynek boldog Nőnapot!
„Kívánunk sok erőt, egészséget, Minden évben szerencséket.
Szemetekben könny sose legyen, Napjaitok vendége az öröm legyen.
Nőnap alkalmából minden jót kívánunk, Mi férfiak szívünkbe örök-
re titeket zártunk.”  Keil Norbert

Fűzfői férfiak üzenetei:
Hála neked nő, ki elkísérsz. Szülő és nevelő, aggódó nagy szülő.
Ki társul szegődsz, lészen hőn szerető, munkában felemelő.
Ki nem vár köszöntőt. Szelíd és lehengerlő, újra, újra felkelő.
Mondják, bár korona a férni, de rajta az ékkő Ő, a nő!

Tóth Lajos Péter

„Köszönet a nőknek. Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a 
feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy 
mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vi-
gasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól fél-
tem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. 
És neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. 
És neked, mert okos és jókedvű voltál. (...) Köszönet a nőknek, köszö-
net.” Márai Sándor soraival Köszöntöm a Hölgyeket!

Nyírő Bence
Nő-férfi metafora
Pénzt forgatok a kezemben. Lehet fémből vagy papírból.
A két oldal mindegyike egyedien más, de csak együtt adják azt az 
értéket, amivel (párban boldogulásunkért) gazdálkodunk és fizetünk.

Gyuricza László

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Csebszalto nyugdíjasklub, és a 
város nőtagjait. Nincs szebb tartalma életünknek, mint megszépíteni 
azok életét, akiket szeretünk!  Szabó Lajos

A nőnap alkalmából köszöntöm valamennyi balatonfűzfői hölgyet. 
Köszönöm nekik, hogy az elmúlt időszakban is jelentősen hozzájá-
rultak az egymást megértő és segítő tulajdonságaikkal a családok és 
a helyi közösség boldogulásához. Kívánom Önöknek, sikeresen te-
vékenykedjenek a továbbiakban is. Jó egészséget és sok boldogságot 
kívánok Önöknek!

Lublóy Géza

Mikor e sorokat papírra vetettem, kezem is remegett.
Nem tudtam sokat írni, pedig sorolhatnám a női neveket.
Édesanyák, Asszonyok, Lányok és Gyerekek, Boldog Nőnapot kívá-
nok Nektek!

Székely László

Kedvesek, ha csendesek, komolyak, s viccesek.
Mosolyt csalhat férfi arcra közelségük, csak nyitott szívvel kell köze-
líteni feléjük.
Kaphatsz tőlük együtt érzést, izgató örömet, ha érzik, hogy tiszteled 
és szereted őket.
A szépség kívül, s belül is megvan bennük, ez a nap szóljon csakis 
őértük.

Ticz Attila
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A Költészet Világnapja március 21.
A költészet világnapját március 21-én ünnepeljük. Az UNESCO (az 
ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) 1999-ben 
jelölte ki ezt a napot „azzal a céllal, hogy költői kifejezés révén tá-
mogassa a nyelvi sokféleséget és növelje a veszélyeztetett nyelvek 
megismerésének lehetőségét”. Célja a költészet olvasásának, írásának, 
megjelentetésének és oktatásának előmozdítása az egész világon, és 
– amint ezt az UNESCO eredeti nyilatkozata is kimondja – „újra 
felismerni és lendületet adni a nemzeti, tájegységi és nemzetközi köl-
tészeti mozgalmaknak”. Korábban a világközösség ezt a napot Vergi-
lius, a római epikus költő születésnapján, október 15-én ünnepelte. 
Sok országban továbbra is hagyomány, hogy októberben ünneplik a 
nemzeti vagy nemzetközi költészet napját. A magyar költészet napját 
Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én 
ünnepeljük – természetesen nemcsak őt, hanem a költészetet, a lírát 
magát is.
A költészet, görögösen–latinosan poézis az irodalomnak művészeti 
ága, másképp: az a művészet, melynek közege az emberi beszéd. A 
költészet tehát, mint az emberi lélek művészi tevékenysége, egyrészt 
a művészetek közé tartozik, másrészt, mint irodalmi munkásság, az 
ember beszédművei közé, s reá nézve részint a művészetek általános 
törvényei, részint az irodalmi művek törvényei érvényesek. A költé-
szet törvényeit tudományos rendszerességgel a költészettan (poétika) 
tárgyalja.
A költészet abban különbözik a többi művészetektől, hogy közege 
valamennyiénél szellemibb, tehát közegének közvetlen érzéki hatása 
sokkal kisebb. A beszédnek, mellyel él, van ugyan érzéki eleme is: a 
hang; de a szók hangja jelentésükkel nagyon esetleges és konvenci-
onális viszonyban van, a hallott hang nem költi okvetetlenül az il-
lető képzetet, csak azok agyában, kik értik az illető nyelvet, ugyan-
azért minden művészet egyetemesebb közönségre számíthat, mint 
a költészet, mely viszont legnemzetibb; a szavak hangja nem játszik 
elsőrangú szerepet a gyönyörködtetésben, a szép benyomásának elői-
dézésében, bár a költői beszédben, mint a szép műben ez is igyekszik 
lehetőleg megszépülni s ritmusos, rímes alakokká kristályosodni; de 
a beszédnek szellemi része az, ami művészi közegül szolgál. A beszéd-
ben lerakott képzetek, fogalmak, érzelmi momentumok a költő igazi 
színei, melyekkel az emberi lélek rejtelmeit festi. A nehézség a költői 
alkotásban és az illúzió előidézésében az, hogy itt lényegileg szelle-
mi eszközökkel kell amaz – úgyszólván – érzéki benyomást kelteni, 
gondolatokkal festeni érzelmeket; igen nehéz pedig egy bonyolult s 
még a költő előtt is gyakran homályos érzelmi állapotot az öntudatos 
gondolatok kifejezésére szolgáló beszéddel érzékeltetni. Azért nem is 
versenyezhet a költészet a zenével az érzelmek legmélyebb rejtekeinek 
kifejezésében; de világosabban, motiváltabban tudja kifejezni azokat 
az érzelmeket, melyek tudatnak, vagy a tudathoz közelebb állnak. E 
körben a költészeté az első hely, és – Kölcsey szerint – a költészet „a 
gondolattá érlelt érzeménynek” kifejezése.  Király Anita

József Attila: Ars poetica
Németh Andornak

1937. február-március

Költő vagyok – mit érdekelne 
engem a költészet maga? 

Nem volna szép, ha égre kelne 
az éji folyó csillaga.

Az idő lassan elszivárog, 
nem lógok a mesék tején, 
hörpintek valódi világot, 

habzó éggel a tetején.

Szép a forrás – fürödni abban! 
A nyugalom, a remegés 

egymást öleli s kél a habban 
kecsesen okos csevegés.

Más költők – mi gondom ezekkel? 
Mocskolván magukat szegyig, 
koholt képekkel és szeszekkel 

mímeljen mámort mindegyik.

Én túllépek e mai kocsmán, 
az értelemig és tovább! 

Szabad ésszel nem adom ocsmány 
módon a szolga ostobát.

Ehess, ihass, ölelhess, alhass! 
A mindenséggel mérd magad! 

Sziszegve se szolgálok aljas, 
nyomorító hatalmakat.

Nincs alku – én hadd legyek boldog! 
Másként akárki meggyaláz 

s megjelölnek pirosló foltok, 
elissza nedveim a láz.

Én nem fogom be pörös számat. 
A tudásnak teszek panaszt. 

Rám tekint, pártfogón, e század: 
rám gondol, szántván, a paraszt;

engem sejdít a munkás teste 
két merev mozdulat között; 

rám vár a mozi előtt este 
suhanc, a rosszul öltözött.

S hol táborokba gyűlt bitangok 
verseim rendjét üldözik, 

fölindulnak testvéri tankok 
szertedübögni rímeit.

Én mondom: Még nem nagy az ember. 
De képzeli, hát szertelen. 

Kísérje két szülője szemmel: 
a szellem és a szerelem!

 
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a Magyar Költészet 
Napja alkalmából április 11-re meghirdetett vers és illusztrációs felhí-
vása megtalálható a 23. oldalon.
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TURISZTIKA

Balatonfűzfői TOJÁSFA programunk
Hagyomány jelleggel, 2013 óta hirdeti 
meg a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai 
Egyesület a Tojásfa programját, melynek 
nyitó rendezvényét a Tojásfa díszítését 
március 18-án (csütörtökön) 16 órától 
kezdjük a fűzfőfürdői Béke téren a posta 
mellett. 
Várunk minden kedves Önkéntest, aki se-
gít a fa feldíszítésében! A középiskolás fi-
ataloknak az érettségihez szükséges igazo-
lást tudunk kiadni a közösségi szolgálatról.
Ezen a napon az előző évek „termését” 
tesszük fel, de várjuk az újabb tojásokat is. 
Szívesen vesszük tojásfás képeiket a Bala-
tonfűzfői Tojásfa facebook oldalon. Kér-
jük, küldjék el vagy #geotojasfa megjelö-
léssel lássák el a facebookon, instagramon.
Keressenek bennünket az alábbi elérhető-
ségeinken:
info@balatonfuzfoinfo.hu
06/20/341-5504,
a Balatonfűzfői Tojásfa és a 
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 
facebook oldalunkon.
Köszönjük Mindenkinek a segítséget, aki programjainkban, kezde-
ményezéseinkben részt vesz vagy támogatja azt.

Egyesületünk továbbra is Önökkel, Önkért dolgozik.
Jánka Anikó 

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület

 
Tisztelt Szállásadók!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a 2020-ban a Kisfa-
ludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióban a pályázatok megvalósí-
tási határidejét három hónappal meghosszabbították. Tehát 2020. 
december 31-es dátum helyett 2021. március 31-e lesz a projekt fizi-
kai megvalósításának új végső időpontja. Eddig a dátumig lehet tehát 
még az elmaradt munkálatokat elvégezni a beszerzéseket pótolni. A 
közlemény arra is kitér, hogy természetesen a projekt záró beszámo-
lójának beküldési határideje is módosult, a projekt fizikai befejezését 
követő 90 napon belül kell megküldeni azt a Kisfaludy2030 Turisz-
tikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére. A Kisfaludy Szálláshelyfejlesz-
tési Konstrukció célja, hogy elősegítse a magyarországi kereskedelmi 
szálláshelyek fejlődését. A programban további pályázati kiírások is 
várhatók, melyről tájékoztatni fogjuk Önöket honlapunkon és Face-
book oldalunkon is.
A színvonalas szálláshelykínálat fejlődés a Városnak, élmény a Ven-
dégnek. Bár most úgy tűnhet, a kényszerszünet miatt a turizmus nem 
tartozik a legjobb befektetések vagy kiegészítő jövedelemforrások 
közé, ez hónapokon belül megváltozik. Az idegenforgalom 2010 és 
2020 között folyamatos növekedést produkált, míg Magyarország 
gazdasági húzóágazatai közé küzdötte fel magát. Ezt a pozíciót a pan-
démiás helyzet csak kis mértékben érintette, a tavalyi nyári szezon 

folyamán hetek alatt érte el a korábbi évek szintjét. Ebből is látható, 
hogy a belföldi utazási kedv nemhogy csökkent, de épphogy nőtt a 
karantén feloldása után. A Balaton továbbra is népszerű úti cél a csa-
ládi nyaralásokhoz, egyre többen választják az olyan településeket, 
ahol ez a bensőséges hangulat színvonalas szolgáltatásokkal párosul. 
Balatonfűzfőt többek között a megújult Fövenystrand, minőségi 
kínálattal rendelkező éttermek, változatos sportolási és családi prog-
ramlehetőségek megfelelő ár-érték arányú kombinációja teszi egyre 
vonzóbbá a vendégek számára, azonban a nyári időszakban a szállás-
hely kapacitásunk még mindig kevés. Így tehát biztatjuk a lakosságot 
arra, hogy akinek az ingatlana megfelelő lehet magánszálláshely ki-
alakítására, vágjon bele bátran! 
Legyenek tagjaink, irodánk pedig a megfelelő információkkal áll ren-
delkezésükre, segít az elindulásban, illetve az adminisztrációban. Mi-
nél több vendég érkezik a Városba és távozik jó élményekkel tőlünk, 
annál több új és visszatérő vendégünk lesz, akik itt generálnak be-
vételt mind a szolgáltatóknak, mind a Városnak. Ez pedig magával 
hozza a fejlődést és a fejlesztéseket.

Koronczai János elnök 
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület
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Gál Brigitta, aki a természetesség híve
Egy jó kozmetikus igazi kincs. Arcunk 
komplett ápolásával segít megőrizni 
bőrünk üdeségét, ugyanakkor, mint 
egy jó pszichológus meghallgatja a ven-
dégét. Nem csak külsőnk szépülhet, de 
lelkileg is feltöltődhetünk egy-egy keze-
lés után. Gáll Brigitta kozmetikussal 
beszélgetek a munkájáról és arról, hogy 
a külső és a belső szépség egyensúlyát 
hogy érhetjük el.

Te már kislányként erre a szakmára készültél vagy később döntöttél mel-
lette?
Nem, kislányként még nem, hiszen amikor én gyerek voltam, akkor 
még nem volt ekkora üzlet a szépségbiznisz. Sem elterjed, sem ennyi-
re népszerű szakma nem volt. Miután leérettségiztem, pont abban az 
időben kezdtek el gomba módra szaporodni a szépségszalonok. Az 
igazat megvallva vaciláltam, hogy ötvös vagy kozmetikusként tanul-
jak tovább. De nagyon hamar rájöttem, hogy ez az, amit szeretnék 
csinálni.

Fontosnak tartod-e a folyamatos fejlődést?
Igen, mindenképp. Idén pont 20 éve, hogy kozmetikusként önállóan 
elkezdtem dolgozni. Ha belegondolok abba, hogy mennyi minden 
változott ezen a területen ez alatt az idő alatt, az nagyon nagy fejlő-
dés. Nem lenne jó, ha nem haladnánk a korral.

Mennyire figyeled a trendeket, ami a szakmai dolgokat illeti?
Azt gondolom, hogy ezt ma kötelező figyelni. Ugyanakkor nagyon 
nehéz helyzetben vagyunk mi kozmetikusok. Ezen a szakterületen is 
mindenki próbálkozik új dolgokkal, újításokkal. Nem könnyű kivá-
lasztani, hogy mi az, ami valóban működik és hatékonyan beválik. 
Mindent kipróbálni lehetetlen. Én is jártam már úgy többször is, 
hogy lelkesen beinvesztáltam egy új dologba és sajnos nem hozta a 
termék azt az eredményt, amit a gyártó ígért. A vendégek bőrét pedig 
nem vihetjük a vásárra. Az új dolgok bevezetése valahol mindig lutri, 
hogy beválik e vagy sem. Ám ez nem szabad, hogy elriasszon mert 
akkor a jó változásokról lemaradunk.

A minőségi arcápolás technika eszközök használatának kérdése vagy 
megfelelő készítményektől függ?
Azt gondolom mindkettő. A modern gépek adta lehetőségek, na-
gyon sokat hozzá tudnak tenni a jó eredményekhez. Ugyanakkor 
egy jó termékcsalád nélkül mit sem érnek. Én a natur biotermékek 
mellett tettem le voksom. Szerencsére egyre többen ismerik fel en-
nek jelentőségét. Amikor szennyezett a levegő, az élelmiszereink tele 
vannak adalékanyagokkal, lassan egy műanyag világban élünk, akkor 
kincs egy olyan kozmetikai termékcsalád, ami semmilyen szintetikus 
és mesterséges összetevőt nem tartalmaz, csak természetes anyagokat. 

Véleményed szerint az elegendő testedzés és a megfelelő táplálkozás lát-
szik az arcunkon?
A táplálkozás mindenképp. Alapvetően meglátszik a bőrünkön, ha 
egészségtelen ételeket fogyasztunk. Azzal talán mindenki találkozott, 

hogy például a túl sok olajos magvak fogyasztása a csokoládé nagyon 
gyorsan bőrproblémák kialakulásához vezet. Érdemes odafigyelni, 
hogy mi az, amit megeszünk. A sok zöldség, gyümölcs és általánosan 
egészséges élelmiszer fogyasztása, sok folyadékkal előnyösen segíti, a 
jó bőrállapotot. A mozgás, a friss levegőn tartózkodás szintén pozitív.

A bevezetőben írtam, hogy a kozmetikus szakma egyik velejárója, hogy 
meg kell tudni hallgatni az embereket, hogy fontos a kommunikáció. 
Könnyű a vendégekkel?
Általában igen. Ez az évek alatt kialakul, úgy formálódik a vendégkör, 
hogy azok járnak hozzánk, akik meg vannak elégedve velünk és sze-
retnek bennünket. Az üzletben sokszor szinte családias jó hangulat 
van, jó beszélgetésekkel, vidám légkörben. Mondják is a vendégek, 
hogy jó nálunk lenni. Ehhez hozzátartozik a jó munkahelyi kollek-
tíva is.

Mi az, ami a legnehezebb a munkádban és mi az, ami feltölt?
Nekem a nehézség nem a szakmaiságban van időnként, hanem a lo-
gisztikában. Az időzítések és a vendégek időbeosztása, nem könnyű 
feladat. Összehangolni az időpontokat, hogy kinek mikor megfelelő, 
sehol ne csússzunk, mindenki beleférjen, az időpont lemondások át-
szervezése és hogy a sok-sok tényező mellett mindenkinek jó legyen. 
Engem mindig az eredményesség és a sikerélmény tölt fel. A vendég 
elégedett öröme. De talán minden szolgáltató ezért dolgozik. Így van 
a munkánknak megbecsülése.

Véleményed szerint a külső és belső szépség harmóniájának eléréséhez 
mire van leginkább szükségünk?
Azt hiszem az, hogy szeressük és jóban legyünk önmagunkkal. Jól 
érezzük magunkat a bőrünkben, elfogadjuk magunkat. Ha levetítem 
a szépségszakmákra, egy új frizura, egy megújító arckezelés vagy egy 
szép köröm, sokat tud ehhez hozzátenni. Talán ezt az érzést minden 
nő ismeri, hogy milyen jó, amikor minden rendben van rajtunk. 
Ápoltnak lenni jó érzés és ez nem csak külsőleg látszik meg, hanem 
kisugározzuk azt, hogy jól érezzük magunkat.

A tavaszi arcápolásról szeretnélek kérdezni. Milyen tanácsokat adnál?
Minden évszak arcápolása más és más. De egyik sem fontosabb a má-
siknál, csak más szempontok kerülnek előtérbe. Tavasszal már befe-
jezzük a bőrmegújító kezeléseket. A tisztító kezelések, és a feltöltések 
következnek. Mondhatni tavaszi nagytakarítás és regeneráljuk a bőrt 
a téli igénybevételek után. Fontos pótolni az elvesztett vitaminokat, 
növelni a hidratációt és egyben ezzel felkészítjük az arcunkat a nyár 
viszontagságaira.  Király Anita

KÖZTÜNK ÉLNEK
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A személyes találkozás elmarad
Minden esztendőben február 22-e a Magyar Parasport Napja. Isko-
lánk, az Öveges már az első alkalommal, 2018. évben csatlakozott 
a programhoz, amikor olyan fogyatékkal élő emberekkel ismerked-
tünk meg, akik példamutató módon viselték az élettől kapott hátrá-
nyos helyzetüket.

Természetesen a cél az, hogy ne csak ezen az egyetlen napon érezzünk 
együtt velük, vagy gondolkodjunk el azon, milyen lehet az élet kere-
kesszékben, vagy éppen látássérültként.
Az első alkalommal a szervezők is kiemelt izgalommal várták vendé-
günket Navratyil Sándort. Szerencsére nem kellett fegyelmezni az 
iskola aulájában összegyűlt érdeklődőket, teljesen elnémultak, ami-
kor a balatonfüredi fiatalember kerekesszéken begördült a széksorok 
mellett. A diákok csendben hallgatták az első magyar téli paralimpi-
kon sportember életének történetét, sőt a beszámoló végén minden-
féléről kifaggatták az őszintén válaszoló vendéget. A program olyan 

jól sikerült, hogy második lakalommal is Navratyil Sándort hívtuk 
meg, aki a fogyatékos emberek sportolási lehetőségeit mutatta be egy 
kisfilmen. A vetítés közben folyamatosan mesélt saját élményeiről, 
tapasztalatairól, így ismét remek hangulatban zajlott, illetve zárult 
az esemény. Tavaly Hencsei László testnevelő és Birnbauer Botond 
paraúszó érkezett az iskolai aulába. Az általános iskolás születetten 
mozgássérült Botond egészen elképesztően jó kedvvel mesélt min-
dennapi életéről. Sőt be is mutatta hogyan közlekedik kerekesszék 
nélkül, amit szintén döbbent és együtt érző csendben figyeltek di-
ákjaink.
Ismét kiderült, hogy súlyosnak gondolt problémáink, mindennapi 
nyűgjeink mellett nem árt szembesülni azzal, hogy sokkal nehezebb 
körülmények között is lehet és kell életvidáman élni, illetve célokat 
kitűzni és a megvalósításukért mindent megtenni. A Magyar Par-
sport Nap pontosan emiatt fontos rendezvény. Éppen ezért az idei 
furcsa helyzetben sem szeretnénk lemondani arról, hogy felhívjuk a 
figyelmet arra: sokan vannak közöttünk, akik másként kénytelenek 
élni, mint társaik. Megérdemlik a figyelmet, a segítséget, azt, hogy 
példaként tekintsünk azokra, akik a hátrány ellenére is minden nap 
harcolnak azért. hogy sikeresek legyenek.
Javaslom, hogy a https://www.youtube.com/watch?v=5kf__TMWj 
1w&feature=youtu.be linken nézzék meg ezt a mindössze 13 perces, 
többszörös díjnyertes kisfilmet, illetve a végén a rövid interjúkat, me-
lyeket a szereplőkkel készítettek.

Novothny Ottó 
nevelőtanár

50 éves a 71-es
Balatonfűzfő egyik meghatározó étterme a 71-es. Az idén 50 éve műkö-
dő étterem története korántsem szokványos. A tulajdonosa, Szalai István 
mesélt nekem a kezdeti 
nehézségekről, és az ét-
terem, vagyis akkor még 
csak büfé indulásáról.
Szalai István 1948-ban 
született Balatonfűz-
főn. Illetve akkor még 
nem létezett önállóan 
Balatonfűzfő, csupán 
Vörösberény részeként. 
1971-ben nősült, és a 71-es főút mellett nyitotta meg büféjét. A szá-
mok együttállása nem véletlen, talán ez a titka az 50 éve tartó sikeres 
vállalkozásnak.
1971-ben nem volt olyan egyszerű vállakozást indítani, mint manap-
ság. Az akkori országvezetés, illetve államforma nem engedett teret az 
úgynevezett „maszek” vállalkozásoknak. Akkoriban nagyon nehezen 
lehetett hozzájutni a működési engedélyekhez, a bérleti jogokhoz. Kez-
detben szerény kínálattal indultak. Lángos, hurka, kolbász, pecsenye, 
sült máj. Szomjoltásra pedig Jaffa, Bambi, spricces kismálna-nagymál-
na állt rendelkezésre. A szezonon kívül, két évig, ősztől-tavaszig a kb. 
7000 embert foglalkoztató Nitrokémia gyárba is szállítottak lángost. 
Amelyből naponta 7-800 darab! fogyott. A gyár remek kiegészítés volt 
a szezonon kívül. Aztán 80-körül enyhült az akkori rendszer, és teret 
adott a bővülésre, fejlődésre. 80-ban épült meg az első nádfedeles épü-

let. A nagyobb büfé nagyobb kínálatot is engedett, illetve több vendé-
get tudott kiszolgálni. Ezek a körülmények hozzájárultak a folyamatos 

és sikeres működéshez. Bár sok dolgo-
zó megfordult az évek alatt, ez nem be-
folyásolta a minőség fenntartását.
1999-ben alakították ki a mai arcula-
tot. Az egykor nádfedeles büfé étte-
remmé nőtte ki magát. Múltját nem 
feledi, magában őrzi azt. Ugyanis az 
egykor büfé főfalai ma is állnak, annak 
bővítésével hozták létre az éttermet.
A töretlen fejlődést a 710-es elkerülő 

út építése (2007-2008), illetve az akkori válság fékezte meg. Ez a ket-
tős csapás jelentős bevételkiesést jelentett.
A Balatonnak nagy vonzereje van. Mindig is nagy volt. Nagy átalaku-
láson ment át az elmúlt években a turizmus, és az idegenforgalom.
István: „Kb 40 évvel ezelőtt a Népszabdságtól is megkerestek engem, 
illetve egy idegenforgalmi újságtól is és mindenki azután érdeklődött, 
hogy tulajdonképpen miről is szól a Balaton? Akkor is ezt mondtam, 
most is ezt mondom, ki lehet nyújtogatni a szezont, lehet különböző 
kulturális eseményeket, fesztiválokat tartani, amely esetleg lokálisan 
emelheti az idegenforgalmat, de a bevétel sűrűje, a 80 százaléka csak 
akkor jön be, amikor tart a szezon. Volt időszak, amikor sokkal po-
zitívabb mérlegek voltak, most meg ugye csak a remény marad, hogy 
visszaszerzi dícsét a Balaton, és az idegenforgalom.”

Nyírő Bence
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Színházi Világnap március 27.
William Shakespeare csodálatos klasszikusával kezdeném a színház világának köszöntését: 

„Színház az egész világ, És színész benne minden férfi és nő, Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár…”
Beszélgetőtársam Kocsis Judit Jászai Mari-díjas színésznő

A József Attila Színházban töltött 15 évem alatt sok tehetséges, izgalmas színészkollégával volt szerencsém egy színpadon állni. Egyiküket 
szeretném Önöknek kicsit jobban bemutatni, ezzel a kis beszélgetéssel. A mindig mosolygó, selymes hangú, tüneményes színésznő, a Drága 
Örökösök sorozat Zsókája, az egyik legismertebb szinkronhang, ő Kocsis Judit. Fogadják szeretettel!

Mikor döntötted el, hogy színésznő leszel? Mindig is ez volt az el-
képzelés? 
Nem! Állatorvos szerettem volna lenni. Imádtam az állatokat. A ba-
rátnőmmel begyűjtöttük a kóbor állatokat, megetettük és, ha volt rá 
mód meg is fürdettük őket. Örökbe akartuk fogadni mindet, de a 
szüleim nem engedték. Emeletes házban laktunk, ezért nem is lett 
volna számukra hely. Főleg a kutyák szerelmese voltam. Felnőttként 
ez a fóti házunkba végre megvalósult, lettek kutyáink, halaink, ma-
daraink. A férjemtől kaptam az első kutyámat, Jakabot a foxit. Aki 
Móricz Zsigmond foxijának a leszármazottja volt és Szerencsi Évá-
tól kaptuk. A névadója viszont Törőcsik Mari volt. De visszatérve 
a kérdésedre aztán megismerkedtem Farkasházy Istvánnal, bekerül-
tem a zenekarába. Énekesként kezdtem és rögtön magával ragadott 
a színpad varázsa. Rengeteg fellépésünk volt, névadókon, esküvőkön, 
de gyerekműsorokat is csináltunk. Innen pedig egyenes út vezetett a 
színművészetire. Felvettek!
Van-e színész vagy színésznő példaképed? 
Igen! Ruttkai Éva, aki a főiskolán a tanárom volt. Az élet elrendezte, hogy 
tőle tanulhattam egy éven keresztül. Semmi sem történik véletlenül. 

Miért ő?
Mert csodálatos ember, művész és pedagógus volt. Nagyon erős sze-
mélyiségű, sugárzó tehetség. A színpad életre kelt tőle. Ez egy Isteni 
adottság, nem tanulható! Azonban ő a szakma megtanulható részét, 
annak minden csínját-bínját is elsajátította, ez tette igazi profivá.
A főiskola óta a József Attila Színház tag ja vagy, így tervezted?
Nem így terveztem. A Vígszínház és a Pesti Színház volt a vágyam. 
Azonban a főiskolai zenésmesterség tanárom, Iglódi István akkor 
lett a József Attila Színház főrendezője, amikor én diplomáztam és 
leszerződtetett magához. És én repültem! Azóta is ott vagyok, sokat 
játszom, igaz már nem szerződtetett tagként, hanem szabadúszóként.
Mit jelent neked a színház? 
Az életem! A munkám! A szerelmem! Az otthonom! Egy másik vi-
lág. Ott jobban érzem magam, mint a valóságban. Ezer karakterbe 
bújhatok bele, rendkívül izgalmas. Tovább adni ezt a szerelmet, az 
az igazi csoda. A tanítás nagy öröm, akkor megszállottá válok, ez egy 
igazi ajándék az életemben.
Hétköznapok?
A magánéletemben visszahúzódó vagyok, de talán már nem annyira, 

Csókos Asszony / Hunyadiné 
(Fila Balázzsal)

Heltai Jenő: Naftalin (Kaló Flóránnal)Gádor–Tasnádi: Othello GyulaházánHeltai Jenő: Naftalin / Patkány Etus

Csehov: Cseresznyéskert / Sarlotta Ivanovna (Vándor Évával) Kálmán Imre: Monmartrei IbolyaZsókaMolnár Ferenc: Liliom / Julika



2021. március 17. oldal 

mint korábban. A családomat is imádom, mindent megteszek értük. 
Nagyon egyszerűen élek. A hétköznapokat is tudom értékelni, talán 
az idővel egyre jobban. 
Van legkedvesebb szereped? Volt-e olyan, amit nem szerettél?
Mindig az a legkedvesebb, amit éppen játszom. Mind a gyerekeim. 
Természetesen volt olyan szerep, ami vagy nem sikerült igazán, vagy 
amire nem vágytam, de soha sem adom fel. Addig csiszolgatom, amíg 
csak lehet, és örömömet nem lelem benne. 
A díjaid közül melyik az, amelyik a legnagyobb értéket képviseli?
Mindegyik fontos a számomra. A József Attila gyűrűt háromszor 
kaptam meg olyan szerepekért, amelyek nagyon közel állnak a szí-
vemhez. A közönségdíjat szintén háromszor ítélték nekem. De na-
gyon büszke vagyok a Kaló Flórián-díjra, a Sztankay István-díjamra 
és a Nívó-díjaimra is. A Jászai Mari-díjat, Molnár Ferenc: Liliom 
című darabban Julika szerepéért kaptam.
A színház és a tv-s sorozatban való játék mennyiben más számodra?
Technikailag minden más, de a lényeg, hogy igaz legyen, abban 
ugyanaz. Mindkettőnek megvan a maga nehézsége és öröme. A 
színház lehetőséget ad arra, hogy a próbák során egy jól átgondolt 
karakter, szituáció, előadás jöjjön létre.  Egy hónap alatt, a próbaidő-
szakban lassan érlelődik a figura és a közönség elé már csak a végered-
mény kerül. A sorozat forgatása során például a Drága Örökösökben 
is, minden gyorsabban történik. Nagyon kevés idő van mindenre. 
Sokszor az improvizáció nagyobb szerepet kap, természetesen nem 
a szöveg, mert az adott, hanem a szituáció, a játék. Azonban, ha be-
érik a karakter, több rész után, akkor már sokkal könnyebb, hiszen 
létrejön a figura alapja ezt már csak az újabb és újabb szituációk szí-
nesítik. Viszont a sorozatban folyamatos a szöveg tanulás, nem úgy, 
mint a színházban, ahol már a bemutatót követően csak ismétlésre 
van szükség.

Az egyik legfoglalkoztatottabb szinkron színész vagy. Szereted azt 
a munkát?
Nagyon! Azt szeretem a legjobban, amikor egy igazán jó színésznek 
adhatom a hangomat. Rengeteget tanulok belőle, miközben nagyon 
élvezem
Ha rangsorolni kellene, akkor mi lenne a sorrend a munkáid közül: 
színház, szinkron, filmezés, sorozat?
Nem szoktam rangsorolni, de ha nagyon muszáj, akkor természete-
sen a színház van az élen.
A jelenlegi közönség nélküli életet hogy viseled?
Eleinte tetszett, hogy lustálkodhatom, de ez nem tartott sokáig. Elvo-
nási tüneteim lettek. Most már kínzó hiányérzetem van. Online előa-
dásokkal próbálkoztunk és próbálkozunk, de ez nem az igazi. Kell 
a közönség visszacsatolása. A taps a munkánk elismerése, a taps az 
éltető erő. Nehezen viselem a hiányát. Bízom abban, hogy mielőbb 
visszakapjuk az életünket, a közönségünket.
Ha visszatér a megszokott életünk, akkor Neked a magyar tenger, a 
Balaton mennyire vonzó úti cél?
Imádom! Gyerekkorom minden nyarát ott töltöttem. Azóta is sok-
szor megyek, ha tehetem. Csodálatos természeti képződmény, Ma-
gyarország gyöngyszeme. Nagyon jó, hogy van nekünk.
Végül mit üzennél a Balatonfűzfői Hírlap olvasóinak?
Remélem, ezen a nyáron már felszabadultan mehetünk nyaralni a 
Balcsira, Önök pedig jöhetnek majd hozzánk, a színházba! Addig is a 
filmek, sorozatok adhatnak egy kis szórakozást. 
Az üzenetem pedig: „Szaaabaaadsááág!”, ahogy Mel Gibson mondja 
a Rettenthetetlen című film végén.
Ezt kívánom Önöknek és Mindenkinek!

Király Anita

A veszprémi Petőfi Színház művészei ismét Balatonfűzfőn jártak
„Idősek otthonainak lakói kérték, mi teljesítjük!” kezdeményezés ke-
retében látogattak el ismét Balatonfűzfőre a Petőfi Színház művészei. 
A Színház – amellett, hogy teljesíti előadásait és kiszolgálja nézői 
igényeit – fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást is, ami – 
véleményük szerint – ebben a nehéz, embert próbáló időkben még 
inkább elengedhetetlen tevékenység egy Színház életében. Ezért 
indították útjára – országos szinten elsőként – 2020 márciusában 
„Maradj otthon, majd mi megyünk!” programukat, amely 117 alkal-
mat élt meg, és melynek keretein belül nem csak lakókörnyezetekbe, 
hanem iskolákhoz és Idősek Otthonaihoz is elvitték a színház gyó-
gyító erejét. Februárban maroknyi csapatuk ismét útnak indult, hogy 
„Önök kérték, mi teljesítjük!” kezdeményezésükkel vigyék el az ÉLŐ 
SZÍNHÁZAT az idősgondozásban dolgozóknak, ellátottaknak. A 
programban a Színház vezetése az összes idősotthon lakóihoz, dolgo-

zóihoz eljuttatott egy repertoárt, melyből kedvük szerint válogathat-
tak, a Társulat kis csapata pedig teljesítette a kérést, és feltöltő műsor 
keretében előadta a kért dalokat, verseket, humorbononokat. „Hálá-
sak vagyunk, hogy fogadtak minket! Köszönjük a tapsokat, kedves 
szavakat!”
„A Veszprémi Petőfi Színház minden helyzetben közösségben a kö-
zönséggel! Segítünk kitartani!”
A Támasz Idősek Otthona előtti parkolóban mutatták be műsorukat, 
amelyben közreműködtek: Kellerné Egresi Zsuzsanna, Oberfrank 
Pál, Módri Györgyi, Kőrösi Csaba, Hirschl Laura és Keller Márton.
A műsorban elhangzottak Te rongyos élet, Köszönöm, hogy imá-
dott, Hacsek és Sajó kabaréjelenet, Budapest blokk, Ady: Őrizem a 
szemed, Például Te, Szereted- e még, Nem csak a 20 éveseké a világ, 
Juliska és Mariska kabaréjelenet, Kislány a zongoránál, Azért vannak 
a jóbarátok „Ha a vírusnak vége…” (átirat, szöveg: Kellerné Egresi 
Zsuzsanna)
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Könyvajánló
Március a tavasz és a nők hónapja. A Nőnap a nők iránti tisztelet ki-
fejezésének a napja. Ennek apropóján ebben a hónapban kedves 
hölgy olvasóinknak szeretnénk könyvet ajánlani.

Krúdy Gyula: A nő varázsa
A kötet Krúdy Gyula nőkhöz és nőkről szóló vallomásaiból, a női és 
a férfi lélek titkairól, szenvedélyekről, szerelemről, ábrándokról való 
írásaiból készített válogatás. A könyv az Alinea Kiadó Krúdy-soroza-
tának újabb tagjaként – a Gasztrohangulatok, a Pest-budai hangula-

tok és a Régi Magyarország folytatásaként – jelent 
meg. Az író több mint negyven elbeszélését és 
cikkét tartalmazza: az Első szerelem, A Jólányhoz, 
A kegyes hercegnőhöz, a Szerenád, a Leányszök-
tetés, A régi asszony varázsa, a Dal arról a bizo-
nyos szőke művésznőről, a Pásztoróra és további 
Krúdy-írások.

a Városi Könyvtár munkatársai

Felhívás
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

a Költészet Napja alkalmából 
online versmondó pályázatot hirdet.

Óvodások és általános iskolások nevezhetnek. 
Pályázni egy szabadon választott, videóra rögzített verssel lehet.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 maximum 30 MB méretű videók feltölthetőek 

a www.mkkfuzfo.hu/elerhetoseg oldalra. 
A videó elején kérjük elmondani a pályázó nevét, 

a költő nevét, a vers címét, 
valamint a pályázó óvodáját vagy iskoláját. 

Emellett kérjük, hogy a szülők/pedagógusok a  
konyvtar@balatonfuzfo.hu email címre is küldjék el 

a pályázó nevét, óvodáját vagy iskoláját, szülő elérhetőségét, 
a költő nevét és a vers címét! 

Részletes információkat a www.mkkfuzfo.hu oldalon találnak!

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. április 2.

Az eredményhirdetésre 2021. április 9-én a Könyvtárban, 
vagy online kerül sor. Szülői hozzájárulás esetén a Versmobilból 

is hallhatóak lesznek a költemények városszerte!
Sok szeretettel várjuk a pályaműveket!

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

Tel./fax: 88/451-056; 06-20/319-0975
e-mail: konyvtar@balatonfuzfo.hu

www.mkkfuzfo.hu

Megérkeztek
Ezúton kívánunk mindkét csodaszép babának és családjaiknak egészséget és boldogságot!

Uhlar Ádám 2021. január 22-én Husvéth Zorka 2021. január 31.
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Tisztelet, alázat, szorgalom
Magda Dávidot, a Videotonból 
hozzánk érkezett fiatal labdarúgót 
(22 éves) „kaptam puskavégre”.
Kisgyerekkora óta a sport tölti ki az 
életét, nyolcévesen lett a fehérvári 
klub igazolt focistája, majd korosz-
tály-korosztályra egészen az U19-ig 
itt játszott. 19 évesen megtörtént 
az áttörés, a Vidi2 (a Videoton 
2. csapatában) kapott a klub MB 
III-as csapatában szerződést. Itt is, 
mint előtte mindig középpályás-
ként számítottak rá. Fontos szerepe 

volt a csapatban, szűrt és felépítette a támadásokat. Az iskolái befeje-
zése után a futballt helyezte előtérbe, mivel a „nagy csapattal” edzett, 
és MBIII-as szerződése volt, így továbbra is a sportpályafutására kon-
centrált. Sajnos a sors közbeszólt, Dávidot megműtötték, ami komp-
likációkkal járt, a felépülése a vártnál hosszabb időt vett igénybe, 
másfél évet kellett kihagynia. Ezután a nagyobb kényszerszünet után 
egy újrakezdést kellett végrehajtania, hogy visszatérhessen a mészcsí-
kon belülre. Ekkor kapóra jött mesterünk, Csucsánszky Zoltán meg-
keresése. A hívásnak nagy örömmel tett eleget, hiszen ennyi kihagyás 
után nem egyszerű csapatot találni.
- Zoli bá’ egy olyan csapathoz hívott, ami akkori helyzetében kisebb hul-
lámvölgyben volt, a csapatot össze kellett fogni, annak érdekében, hogy 
minél előbb jobb eredményeket tudjunk elérni – mondta a fiatalember, 
aki bár magasabb osztályból érkezett, ugyanolyan, vagy talán még 
nagyobb odaadással edz, készül amatőr csapatunkban is. Nem ugró-
deszkának, hanem pályafutása fontos állomásának tekinti Balaton-
fűzfőt. A csapat kicsit olyan, mint ő, így teljesen megfelel a mester 
elvárásainak, hétről hétre próbálnak fejlődni, ez volt a kitűzött cél. 

Örül annak, hogy olyan klubhoz került, ahol a megye egyes szint-
hez viszonyítva komoly munka folyik, jók a technikai körülmények, 
az öltözői hangulat is kiváló és ami talán a legfontosabb, ez a csapat 
a bajnokság legjobban küzdő gárdája. Dávid jól érzi magát nálunk, 
úgy érzi, befogadták, a társaság jó, pályán és a pályán kívül is. Kelle-
mes meglepetés volt neki egy megye egyes csapathoz képest magas 
szurkolói aktivitás is. Most furcsa is üres lelátók előtt játszani. Már 
tisztában van azzal, hogy mit jelent itt egy Almádi-Fűzfő rangadó.
Sajnos a Covid19 járvány miatt a bajnokság is akadozik, voltak idő-
szakok, amikor edzéseket sem lehetett tartani. De a helyzet már sta-
bilizálódni látszik, Dávidnak – bár Székesfehérváron lakik – nem 
okoz problémát az ingázás, minden edzésen, és mérkőzésen részt tud 
venni, teljes mértékben a csapat szolgálatában áll. Az itteni edzés-
munkának, és a folyamatos meccseknek köszönhetően úgy érzi, 
kezdi visszanyerni régi formáját. Szeretne újra magasabb osztályban 
futballozni, a csapat jelenlegi helyzete erre még lehetőséget is adhat, 
bár igyekszünk a realitások talaján maradni, és képességeink szerint 
minél jobban próbálunk kijönni belőle.
A gyors, technikás, fordulékony játékosra Csucsánszky mester fontos 
feladatot bízott, a támadások felépítése, a labdakihozatal, a játék szer-
vezése hárul rá. Jó felkészülést zártak, és a rövid szünet után bátran 
vágtak neki a tavaszi fordulóknak, mely egyelőre az őszről elhalasz-
tott mérkőzésekkel kezdődött (FAK-Magyarpolány 1-2, FAK-Úrkút 
3-2). Az első elbukott mérkőzés után úgy érzi, nem volt meg a kellő 
moitiváció, és a rengeteg kihagyott helyzet megbosszulta magát. Ezt 
megbeszéltük a csapattal, és sikeréhesen vágtunk neki az Úrkút elleni 
mérkőzésnek, amely egy erős, masszív csapat. Sajnos az Úrkút szerez-
te meg a vezetést, de csapatunk erejét mutatja, hogy hátrányból fel-
állva tudtuk itthon tartani a három pontot. Küzdésből ismét jelesre 
vizsgáztunk.

Varga Tamás

SPORT

Emlékezés Oszvald Sándorra (1932-2021)
Oszvald Sándor 1954-ben került Fűzfőre. Egyetlen munkahelye a 
Nitrokémia volt, onnan is ment nyugdíjas állományba. 
A sport mindig meghatározó szerepet töltött be az életében. Fiatalon 
több sportágban is kipróbálta magát, atletizált, futballozott, kézilab-
dázott és kosárlabdázott is, de a kézilabda lett az élete. 
A Veszprémi Haladás NB I-es kézilabda csapatának a játékosa volt. A 
fűzfői sportéletben jelentős szerepe volt, hiszen alapítója volt a máig 
működő a kosárlabda életnek, ahol az első csapatot ő állította fel. Ké-
sőbb a kézilabda lett az elhivatottsága tárgya. 1967 óta volt a kézilab-
da szakosztály szakmai vezetője. 
Szakedzői képesítést szerzett. 1983–1997-ig a Veszprém megyei Ké-
zilabda Szövetség elnöke, később elnökségi tagja volt. 
Sporttevékenysége, személyisége elválaszthatatlanná tette a kézilab-
dától.

2005-ben a város is elismerte munkásságát, méltatása után átvehette 
a Balatonfűzfőért-díjat.

Személyes üzenete ez volt: „Mindenki arra ér rá, amit nagyon akar.”

Gyászol a Fűzfői Atlétikai Klub

Oszvald Sándor, 
a fűzfői sportélet oszlopos tagja, 

eltávozott közülünk.

Sanyi bácsi a FAK Kézilabda Szakosztájának 
vezetője és edzője, 

a FAK sportélet meghatározó személyisége volt.

Búcsúzunk tőled Sanyi bácsi!

Keil Norbert 
FAK elnök
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„Észforgatás felsőfokon” 
TETTÉL EGY KELLEMES SÉTÁT TOBRUKBAN ÉS A SZALMÁSSY-TELEPEN? 

Megmutattad, mit tudsz az izgalmas logikai szójátékon!

A decemberi lapszámban háromfordulós kvíz játékot indítottunk vá-
rosrészünk (Fűzfőgyártelep, Fűzfőfürdő, Tobruk–Szalmássy-telep 
összevontan) játékos formában történő megismerésére vagy az isme-
retek kiegészítésére. Elégedetten állapítottam meg, hogy új játékosok 
is kapcsolódtak a játékhoz és végigsétáltak a furfangosan jelölt terüle-
teken. Boldog vagyok, hogy jópáran ismét forgatták agytekervényei-
ket, foglalkoztak a kvízjátékkal, kellemesen töltötték szabadidejüket, 
érdeklődéssel és kíváncsisággal tették fel e kérdést maguknak: három 
karikás? Ez bizonyult az egyik legnehezebb feladatnak, bevallom, 
tényleg kacifántos a sOrOmpÓ megfejtés. (Ott a három karika.) Re-
mélem, hogy a lezajlott két forduló jó felkészülést jelenthet a fűzfő-
fűrdői tavaszi sétára áprilisban.

A második forduló nyertesei:
A legtöbb találatot a TÓTH CSALÁD (Szalmássy-telep) és
NÉMETH GÁBOR érte el (23-23 találat).
A harmadik legtöbb „jó helyen” sétáló pedig MÁRKUS BÉLA volt 
(21 találat).
Gratulálok a nyerteseknek! A nyeremény átadását telefonon megbe-
széljük!
Remélem minden megfejtővel – és még sokakkal – találkozunk a kö-
vetkező fordulóban, legnagyobb városrészünk, Fűzfőfűrdő látogatá-
sa, sétája során!

Pintér István

MEGOLDÁSOK Tobruk és Szalmássy-telep 
Vajon merre sétáltam és mit láttam a két városrészen?

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

mama pulóvert készít Csónak kikötő
 4.) Nem a kézilabdás Nagy László u.
 5.)  Fordított szép kilátás + szavakból egy + 

fordított legelő Ját szó tér
 6.) Szódavíz Jedlik Á. u.
 7.) Ásító inas Munkácsy M. u.
 8.) „Légy jó mindhalálig” Móricz Zs. u.
 9.) Finom rosta+csomózó Szitakötő étterem
10.) „Laci te, hallod-e...” Arany J. u.

11.) Rövid BORÚT + „K” TOBRUK
12.) Bp.-en rakpart, Fűzfőn zsák... Bem J. u.
13.) 00114688 más sorrendben 18481006
 Aradi Emlékmű
14.) ŐK ESZTER(E)K KŐKERESZT
15.) „n”-nel kiegészített kevert sportág  
 darts > strand
16.) malomkő Kinizsi u.
17.) Festménye a régi 100 Ft-oson Lotz K. u.
18.) Három karikás, lámpás s O r O mp Ó
19.) VIII. 18. vagy XII. 6.? Ilona v. Miklós  
 Zrínyi u.

20.) Nagy része kusza barlang hARANGLáB
21.) betegen gyakran „kiejtjük” Fáy A. u.
22.) összeköt, de gyümölcsös is lehet Kert köz
23.) Egri leányka Dobó u.
24.) Minden a helyén + az „előszó” előszava 
 Rend elő
+1
25.) diák nélküli „intézmény” előtt egy növény 
 Faiskola

Pintér István

FAK Természetbarát Szakosztály márciusi túraterve
március 6. Nosztori erdő bejárata – Királykút – Malomvölgy – Lovas 
– Paloznak – Csopak
Találkozás: Veszprém, VOLÁN pu. Busz indul: 8:25 órakor, táv: 10 
km, szint: 100 m. Túravezető: Pappné Puskás Valéria
március 13. Eplény – Kávás-földek – Lókút – Széles-dűlő – Ká-
vás-tető oldala – Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu. Busz indul: 7:00 órakor, táv: 12 km, 
szint: 120 m. Túravezető: Horváth István
március 20. Veszprémfajsz – Fajszi alsó erdő – Koloska-völgy –  
Balatonarács – Balatonfüred
Találkozás: Veszprém, VOLÁN pu. Busz indul: 7:30 órakor, táv: 12 
km, szint: 100 m. Túravezető: Papp Iván
március 27. Buszos túra a Keleti-Mecsekbe (Tászler, 18 fő)
Mánfa – Melegmányi-völgy – Nagy-mély-völgy – Mánfa
Táv:10 km, szint: 336 m
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Sportparkoló 7:00 óra.
Túravezető: Pappné Puskás Valéria

áprilisi előzetes:
április 10. Hárskút – Gyenes-puszta – Augusztin tanya – Fehér-kő 
árok – Bakonybél.
április 17. Fűzfőgyártelep – Turista Bázispont – Litéri temető, Bódi 
Mária sírja
április 24. Farkasgyepű – Pisztrángos-tó – Szénpajta – Csehbánya

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
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Jeles napok
Az 1582-ben életbe lépett Gergely-naptár szerint március (Böjtmás 
hava, Tavaszelő, vagy Kikelet hava) az éve harmadik hónapja, de ezt 
megelőzően évkezdő hónap volt.
Késői húsvét esetén az utolsó farsang hétvége (farsang farka vagy far-
sangháromnapok) is átnyúlhat a meteorológiai tavasz első hónap-
jába (a böjt kezdetét jelentő húshagyókedd legkésőbbi lehetséges 
időpontja március 9). Ennek a három napnak a kiemelt eseménye a 
busójárás, a farsangtemetés, vagy a Balaton-felvidéken hagyománnyá 
vált, farsanghétfőn ünnepelt asszonyfarsang, amikor a nők férfiru-
hába öltöznek és egész nap férfi módra mulatoznak. Nagycétény 
környékén a mai napig élő hagyomány a sárdózás, amelynek szintén 
farsangvasárnap jön el az ideje, és ilyenkor a fiúk, férfiak járják körbe 
a falu házait, jókívánságukért cserébe tojást, kolbászt, szalonnát kap-
nak. Ezután két nap böjt (húshagyókedd, hamvazószerda) követke-
zik, majd egy napra felfüggesztik a szigorú böjtöt, és zabálócsütörtö-
kön elfogyasztják a farsangi maradékot, elmossák a zsírosbödönöket, 
amelyek húsvétvasárnapig pihenőre kényszerülnek.
Az iskolás gyermekek köszöntőinek időpontja Gergely-nap (március 
12.). A XVII. század óta találunk feljegyzéseket a gergelyjárásról. E 
nap az iskola téli időszakának befejező napja volt, s egyben a mező-
gazdasági munka egyik kezdő napjának is tekintették. A szokás egyik 
célja éppen a tanítónak történő adománygyűjtés volt, aki a természet-
beni adományokból (lencse, bab, borsó, kolbász, szalonna, zsír, tojás) 
megvendégelte a köszöntőket. Az adományok gyűjtését Kosárhordó-
nak, Nyársasnak nevezett szereplők végezték.
Március 18. Sándor napja az első igazán meleget hozó nap a népi hiede-
lem szerint. „Ha Sándor napján szép az idő, jó termés várható” – tartotta 

a népi regula. Ezen a napon engedték ki először a méheket. A néphit sze-
rint, ha a méhek sűrűn kitelepednek a kaptár szájára, akkor jó idő lesz.
Március 19. József napja a három összetartozó nap közül a leggazda-
gabb szokásokban és hiedelmekben. „Ha József napján derül, a hőség 
hozzánk beül” – szól a regula. Ha ezen a napon szivárvány látszik az 
égen, benne széles sárga sáv, az jó búzatermést, a széles piros sáv pedig 
bő bortermést ígér. Egyes falvakban ezen a napon kezdték el szántást, 
a gazdag termés reményében.
Március 21. Benedek napja, és a tavaszi napéjegyenlőség napja, a csil-
lagászati tavasz kezdete. Az ősi magyar természet-vallásban ehhez a 
naphoz és az azt követő időszakhoz a kikelet, a virágzás és az új élet 
kezdete köthető. „Ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár” 
– tartották elődeink. Szeged környékén a Benedek-napon ültetett 
hagymát augusztus 24-én szedték föl, utána a háztetőre rakták, ahol 7 
nap érte a napsugár és 6 éjszaka a harmat. Ennek a hagymának a főze-
tét elsősorban a tífuszos betegek gyógyítására tartották alkalmasnak. 
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, ezen a napon vég-
zik a fák oltását, tisztogatását és ezen a napon kell palántázni is, mert 
az új oltáson, palántán áldás lesz. Időjárási megfigyelések is kötődnek 
ehhez a naphoz. Ha ilyenkor megszólalnak a békák, akkor még negy-
ven napig hideg lesz. Ha derült az idő, akkor jó termés várható. Ha 
március 25-én hideg idő van, akkor hamarosan vége a télnek. 
Lassan tehát vége a didergésnek, a hosszú sötét estéknek. Ha tehet-
jük, töltsünk minél több időt a szabadban, figyeljünk a Természet 
bennünket körülvevő csodáira, és tegyünk azért, hogy a tavasszal 
együtt a megújulás, a megtisztulás is megérkezzen életünkbe.

Molnár Eszter

Nemzetközi konyhakultúra 
Az oroszok mindent bele levese

A szoljánka (солянка) egy nagyon kiadós étel. Egy hús-, hal-, vagy 
gombafőzet alapú sűrű, gazdagon fűszerezett leves. A levest eredeti-
leg селянка-nak, azaz szabadon fordítva falusinak (falusi levesnek) 
nevezték, amit a falu село szóból származtatnak. A szoljánkának 
hígabb változata lehet leves, de sűrű változatát egytálételként is fo-
gyasztják. A szoljánka alapízében savanyú, csípős, sós étel a belehe-
lyezett savanyított uborka, olajbogyó, kapribogyó, citrom, kvasz, só-
zott és marinált gomba eredményeképpen. A szoljánka tartalmazza a 
scsí egyes komponenseit is (káposzta; tejföl; sós, savanyú uborkalé). 
A húsalapú szoljánkához a húst elősütik. Kolbászt is tesznek bele. A 
hal-szoljánkához főtt, sózott, füstölt vörös húsú halat használnak. 
Mindenféle szoljánkába 
kell bors, petrezselyem és 
kapor. De nem mindegyik 
változatában van hús. Ve-
getáriánusok is fogyaszt-
hatják a gombás változatot, 
amely a sok zöldségtől és 
fűszertől egy nagyon tar-
talmas, zamatos étel lesz.
Hozzávalók 5-6 főre
2 fej vöröshagyma, 500 g 
marhanyak, 4 gerezd fok-
hagyma, 1 kanál sűrített pa-

radicsom, 250 g füstölt lapocka, 1 kis kanál kömény / ízlés szerint só, 
bors, 3 kis kanál füstölt pirospaprika, 4 db babérlevél, ½ fej káposzta, 
3 szál sárgarépa, 1 db kisebb zeller, 100 g csemegeuborka, 1 kiskanál 
kapribogyó. 60 g olajbogyó, 4-6 szál virsli vagy tetszőleges főzni való 
kolbász, 2-3 ág friss kapor (szárítottat használtam), 3-4 szál petrezse-
lyem (szárítottat használtam), 1 db citrom leve, 200 g tejföl.
Egy nagy fazékban a finomra vágott hagymát kacsazsíron előpirítot-
tam majd hozzáadtam a kockára vágott marhanyakat aztán együtt 
pirítottam tovább. Amint megpirult, belenyomtam a fokhagymát és 
hozzáadtam a paradicsompürét. Így kevergetve pár percet pirítottam, 
majd felöntöttem 3 dl vízzel. Az egészet zsírjára visszapirítottam. Ez-
után következett a felkockázott füstölt lapocka, amit átforgattam egy 
kis köménnyel, borssal és a füstölt pirospaprikával. Amikor kapott 
egy kis színt beledobtam a babérleveleket, és újra felöntöttem egy li-
ter zöldség alaplével. Amikor a hús félpuhára főtt, de még kemény 
volt, beletettem a csíkokra vágott káposztát és a zöldségeket.
(A főzési idő függ a hústól, az edénytől, ezért kóstolgatni kell.)
Amikor minden megfőtt, beletettem a csíkozott uborkát, az apróra 
vágott kapribogyót, a felezett olívabogyókat és a karikázott virsliket. 
Még rottyantottam rajta egyet, hozzáadtam az apróra vágott kaprot 
és petrezselymet, belefacsartam a citromlevet. Végül tejföllel tálal-
tam. Egy üveg jó fajta olasz borral (Primitivo) isteni volt!
Remélem, kedvet kaptak hozzá! Mindenkinek jó főzést kívánok!

Balás Péter
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Csak időpontfoglalással!

Lakossági tájékoztató
Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep településrészen lévő 
Fűz utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy lakossági kezde-
ményezésre végzett vizsgálatokat követően hozott 50/2021.
(02.08.) számú Kt. határozatban foglaltak szerint a Fűz utca 12. 
és 34. szám közötti „Lakó-pihenő övezet” táblával korlátozott 
útszakaszt zsákutcává változik, illetve alakul át, tervezetten 
február végétől, március elejétől.
Fenti változtatási kezdeményezés célja, hogy a keskeny szilárd út-
burkolati szakaszon a gyakorlatban is megszűnjön a jelenlegi 
KRESZ táblázás ellenére tapasztalt átmenő forgalom, illetve a 
gyorshajtásból fakadó veszélyhelyzet is. Eddigi tapasztalatok sze-
rint az arra közlekedők nagy többsége nem ismeri, vagy szándé-
kosan nem tartja be a „Lakó-pihenő övezet” területre érvényes 
maximális 20 km/h sebességhatárt, valamint a behajtási jogosult-
ság feltételeit. Az utca végén telepített záró eszközök (oszlopok) 
továbbra sem akadályozzák a kerékpáros és gyalogos forgalmat. A 
döntés-előkészítés során figyelembe vételre került a Balatonalmá-
di Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztályának szakmai véle-
ményezése is.
Ez úton kérek minden közlekedőt a vonatkozó KRESZ szabályok 
betartására, településünk teljes területére vonatkozóan is. Kö-
szönjük szíves megértésüket, együttműködésüket!

Szanyi Szilvia polgármester

mailto:hirlap@balatonfuzfo.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

A Magyar Költészet Napja tiszteletére 

 

a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár  
VERSÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET  

korhatári kötöttség nélkül. 
 

A versek témája és terjedelme szabadon választható. 
 

A pályaművek elektronikusan nyújthatók be   

a konyvtar@balatonfuzfo.hu e-mail címen keresztül.        

Kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, a vers címét.  

Kiskorúak esetében a szülő elérhetőségét is. 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. április 2. 
 

Eredményhirdetés:  
2021. április 9-én a járványügyi helyzetnek megfelelően a Könyvtárban, vagy online! 

 
Sok szeretettel várjuk a verseket!  

I N F O R M Á C I Ó:
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
Tel.:/Fax: 88/451-056; 06-20/319-0975

e-mail: konyvtar@balatonfuzfo.hu
www.mkkfuzfo.hu

 

 

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 

 a Költészet Napja alkalmából 

versillusztrációs pályázatot hirdet 

 óvodások, valamint az általános iskolák első és második osztályos tanulói számára 

Pályázni egy szabadon választott vers illusztrálásával lehet. 

Az alkotás bármilyen technikával                                        készülhet. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályaművek elektronikusan nyújthatók be a konyvtar@balatonfuzfo.hu e-mail címen keresztül.  

Az elektronikus levélben kérjük megadni a pályázó nevét, óvodáját vagy iskoláját, szülő elérhetőségét és a vers címét! 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. április 2. 

A legszebb és legötletesebb munkák készítőit megjutalmazzuk!  

Eredményhirdetésre, és a legsikerültebb alkotások járványügyi helyzetnek megfelelő kiállítására 2021. április 9-én a Könyvtárban, vagy online kerül sor!  

Sok szeretettel várjuk a pályaműveket! 

           I N F O R M Á C I Ó: 
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 

Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás  u. 12. 
Tel.:/Fax: 88/451-056; 06-20/319-0975 

                     e-mail: konyvtar@balatonfuzfo.hu 
www.mkkfuzfo.hu  



 24. oldal 2021. március

   


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

