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„Nyitva van az aranykapu”
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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
szeptember havi programja

Szeptember 1. 19 óra Balatonfűzfői Város -
védő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 2. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 2. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás

Szeptember 6. 15 óra „Csebszalto” nyugdí-
jasklub
– XVI. szüreti felvonulás és bál
Helyszín: Tobruk utcái és óvoda

Szeptember 9. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Szeptember 12. Megemlékezés Bozay Attila
balatonfűzfői születésű Kossuth-díjas
zeneszerzőről
– Program: 17 óra Koszorúzás a zene -
szerző szülőházánál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Bartók Béla u. 25.

19 óra Emlékkoncert
Műsor: Medáliák op. Juvenile, válogatás (1956)
Közreműködik: Varga Áron – zongora, Szecsődi
Ferenc és tanítványa – hegedű, Bozay Melinda
– zongora, Csáki András – gitár, Pórus László –
gordonka, Körmendi Klára – zongora 
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
színházterme

Szeptember 13. 9 órától Családi nap
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín és program: lásd cikk a 15. oldalon

Szeptember 13. 9–19 óra Falkastrand
– a 4Tappancs Bt. szervezésében
Helyszín: Balatonfűzfő, Fövenystrand

Szeptember 15. 15 óra Pedagógus nyugdí-
jasklub
– beszámoló a nyári élményekről
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Szeptember 16. 18 óra Színházi előadás
– Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
előadása
Belépődíj: 300 Ft/fő
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
színházterme

Szeptember 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Szeptember 20. 10 óra Fogyatékkal élő
emberek országos kulturális fesztiválja
– a Mozgáskorlátozottak Balatonfűzfői Szer -
vezete és a Művelődési Központ és Könyvtár
közös szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Szeptember 20–21. 10–18 óra Kulturális
Örökség Napjai
– a FÖDTBK szervezésében
Program: emlékülés, Klebelsberg nyomában
c. séta, kézműves kiállítás, alkotói bemutató
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Szeptember 27. 16 óra Balaton nyugdí-
jasklub
– szüreti vigasság
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A szervezők a műsor- és időpont változ-
tatás jogát fenntartják! 

Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, , név szerint Sebestyén Elizát és Csarmasz Hanna Dorottyát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 1 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2014. július
lapzártától a 2014. augusztusi lapzártáig:

A negyvenhetedik hónap a városházán
Egy pénteki rendezvény után kora este a szo-
kásos körök közül most a Kilátó utcát és kör-
nyékét választottam. Láttam, hogy egy hölgy
kisgyermek kezét fogva kisétál a telkéről, egy
kék zacskót letesz a szembe lévő kerítés mellé,
ahol már volt egy hozzá hasonló zsák, no meg
egy festékes doboz. Kérdésemre azt válaszol-
ta, azért teszi ide, mert nincsen kukája, meg
már van ott szemét. Ott gyűjti a szemetet, s
majd a hétvége után elviszi egyik ismerőséhez
a Gyártelepre. És azért nem a telkén gyűjti
addig is, mert dinnyehéj van benne, s félti a
darazsak csípésétől a gyermekét. Közöltem

vele, hogy szabálysértést követett el, fel
fogom jelenti. Ő ezen csodálkozott, no meg
azon is, hogy erre a pár hétre szemétdíjat kel-
lene fizetni, amíg itt vannak a nyaralóban.
Nem fog fizetni, ha nem veszi igénybe a szol-
gáltatást. Inkább beteszi a máséba a szemetet.
Hát kérem, érdekes gondolkodás. Ezért kerül
a városnak milliókba az illegálisan lerakott
szemetek elvitele, mert mindenkinek alig van
szemete, még az egyszeri szemétszállítást is
sokallják többen, és a legkisebb edénybe sem
tesz heteken át semmit, és a semmiért kell
fizetnie. Látjuk, tapasztaljuk, hogy sok az ille-

gálisan lerakott szemét. Sok esetben a szelek-
tíven gyűjtött szemetet sem tudja a szolgálta-
tó külön kezelni, mert nem oda való szemét
kerül bele. Sikerült már a benne lévő hulladék
alapján beazonosítani a szemetelőt, akinek a
szabálysértési határozata meg is érkezett a
Kormányhivataltól. De én nem a büntetés-
ben hiszek. Ne a büntetéstől való félelemből
kövessük a rendet, hanem az a belsőnkből
fakadjon, jó példákon nevelkedjen a gyer-
mek. Nem tudom mit gondolhatott az írás
elején említett gyermek, mikor látta, hogy a
kezét fogva, szeme láttára növekszik a közte-
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rületre kitett szemétkupac. Nyilván nem
tudatosan, de azt a „nevelést” kapta, hogy ha
kis időre eljössz majd nyaralni, akkor a szeme-
tedet tárold az utcán, s ha el nem felejted, a
kóbor állatok ki nem tépik a zsákot, a város
közpénzen el nem szállítja, akkor rakd bele
egy másik ember által fizetett, megvett, bérelt
kukába. Huszon egye dik századi, nagyváros-
ból, vidékre pihenni, feltöltődni „lejövő”
emberek gondolkodása. Rengetegszer ki kell
javítanom azokat az embereket, akik úgy
fogalmaznak, hogy „lejövök” ekkor és ekkor
majd a Balcsira. Miért le? Ez azt jelenti, hogy
ő felettünk van, mi meg alattuk? Miért is kel-
lene így lennie? Meg kellene érteni, hogy
nincs ilyen különbség. A mi rovásunkra sem-
miképpen. Mert a képzeletükben, hangsúlyo-
zom, hogy csak a torz képzeletükben, nekik
sok minden kijár. Kifogásolják, hogy nem
mehetnek be ingyen a strandra, nem pecáz-
hatnak sehol sem ingyen. A város miért nem
építi nekik a hegyben a gázt, a szennyvízcsa-
tornát, a vizet, súlyos tíz, százmilliót ráköltve.
Mert nekik szörnyű megélni, hogy minde-
nért fizetni kell itt „lenn”. Hát igen, nekünk
nem vezette be senki a telkünkre a gázt, a
vizet, a csatornát, a villanyt, súlyos terheket
kellett vállalni a családoknak a megszűnő
távhő kiváltásáért. Talán megértik, hogy az
„ingyenes” idő elmúlt. Ha nem értik meg,
akkor majd csak rájönnek egyszer, ha sokszor
megtapasztalják.

Több lakástulajdonos keresett meg azzal,
hogy segítsek, mert elárverezik a lakásukat.
Az írásból kiderült, hogy a lakóközösség
kért végrehajtást ellenük, mert több százezer
forint közös költséggel tartoznak, s a több
milliós lakások szerény áron kerülnek meg-
hirdetésre. Az önkormányzatnak nincsenek
eszközei a köztartozás miatti adósságok,
elmaradások rendezésére. Vannak segélyezé-
si formák, de csak a rászorulóknak, s nem
több százezres nagyságban.  Sajnos, a tarto-
zások rendezését mindenkinek magának
kell vállalni, csekély önkormányzati támoga-
tásra számítva.

Több sikeres rendezvény zajlott le a nyáron,
s remélem még sok követi őket ebben az
évben. A Veterán Autósok, Motorosok
találkozója sokáig emlékezetes marad min-
den résztvevőnek. Legemlékezetesebb és
egyben a legmeghatóbb pillanata volt,
mikor a szervezet aktivistája, alapítója,
motorja, szellemi vezetője, atyja, Kreitli
Ferenc, Feri bácsi megjelent a rendezvényen

mindenki nagy örömére. Innen is kívánok
Neked, Feri bácsi sok erőt, kitartást.

A Gombócfesztiválra rengeteg újabb ízű
gombóc érkezett, s a hagyományos gombó-
cok után most a harcsagombóc nyerte el a
zsűri tetszését. A fesztivál köré szerveződő
programok nagyon kedveltek, népszerűek
voltak. A kezdetét beárnyékolta egy kelle-
metlenség. A VEGASZ elnöke által, az
iskolaigazgató által egyeztetett módon
megrendelt iskolai fúvós zenekar helyett
egy felnőttekből álló zenekar érkezett, s
nem azért az összegért, amennyiről a megál-
lapodás szólt. Így csak az énekesek léptek
fel. Az ügy vizsgá lata a szabadságok miatt
még folyamatban van. De ezt a kis incidenst
feledtették a műsorok, a finom ízek, a jó
hangulat.

Sajnos ismeretlen tettes ellen feljelentést kel-
lett tenni, mert valami kényszerből azt érez-
te, hogy az állami, önkormányzati utakat
befestheti, a közlekedők figyelmét elvonhat-
ja. Még a nyomozás tart ugyan, de többen
tudni vélik, hogy az önkormányzati válasz-
tásokkal van összefüggésben az eset.
Remélem nem, mert ha mindenki így gon-
dolkodna, akkor az útjainkon más sem
lenne, csak önreklámozás, ami teljesen elfo-
gadhatatlan. Nyilván az elkövetőnek el kell
távolítania az illegális jeleket, amik alkalma-
sak a közlekedők figyelmének az elvonására
és baleseteket okozhatnak. 

A parti sétány kivitelezésére érkeznek be a
pályázatok. Augusztus 29-ig lehet beadni
őket, s a jogerős döntés után azonnal indul-
hat a kivitelezés. Nagyon várjuk már.

A tanév kezdetekor mindenkinek kívánok
sikeres tanévet, minden pedagógusnak erőt,
szorgalmat, sikeres felkészülést a minősítő
vizsgákhoz, minősítő eljárásokhoz, tanfel-
ügyeleti ellenőrzésekhez. A biztonságos tan-
évkezdéshez a szükséges munkálatokat elvé-

geztük, így az általunk vállat üzemeltetési
feladatoknak eleget tettünk.

Találtam egy szép verset, megosztom az olva-
sókkal, különösen a diáksággal. Egy norvég
költemény ez, érdemes többször is elolvasni.

Tanuld meg a víztől követni utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből hamu marad.
Tanulj az árnyéktól őrködni éberen,
Tanulj a sziklától megállni helyeden.

Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér,
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen:
Hogyan kell életed leélni csendesen.
Hogy kell szépen élni és szépen halni meg.

Tanuld a féregtől: semmi sem fölösleg,
Tanulj a rózsától tisztán maradni meg.
Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed,
Tanuld a folyótól: utadból ne térj meg.

Tanulj az árnyéktól alázatos lenni,
Tanulj meg a Naptól szüntelen haladni.
Tanuld négy évszaktól ismerni az időt,
Tanuld a csillagtól, hogy az Égben erőd.

Tanulj a tücsöktől: ha magad vagy zenélj,
Tanuld el a Holdtól, hogy semmitől ne félj.
Belátást a sastól, s ha vállad súly nyomja,
Nézd meg, milyen terheket cipel a hangya.

Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses,
Tanulj kismadártól: szabadon repülgess.
Tanulj a báránytól: legyél szelíd, mint ő,
Mindentől tanuljál, mert minden veszendő.

Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen,
Tanítson, mi meghal,
s LÉTED ÖRÖK LEGYEN!

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2014.
szeptember 18., 17. óra, Fűzfőgyártelep,
Művelő dési Központ és Könyvtár.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Augusztus 20-i városi ünnepi rendezvények

Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar
ünnep, Szent István király ünnepének napja.
A keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam fennállásának emléknapja.
Balatonfűzfőn, a délelőtt folyamán szentmi-
sét tartottak a Jézus Szíve plébániatemplom-
ban, melynek során Szécsi Ferenc plébános
megszentelte az ünnepi újkenyeret.

A „Balatonfűzfőért” és „Balatonfűzfő Dísz -
polgára” kitüntető címek átadására az esti
meg emlékezésen került sor a fűzfőfürdői
Közösségi Házban, ahol képviseltette magát
nagycétény testvértelepülésünk is Lusbetyák
Stefán polgármester személyében. 
A rendezvény kezdetén Marton Béla polgár-
mester köszöntötte a megjelent ünneplő
közönséget, majd ezt követően a Tapolcai
Musical Színpad „István örökében” című
ünnepi műsorát tekinthettük meg. 

Kitüntetettjeink

2014-ben a képviselő-testület döntése alapján
„Balatonfűzfőért” címet kapott Németh László,
valamint Pintér Istvánné és Pintér István.

Németh László 1948. február 16-án született
Nórápon. Általános iskoláit szülőfalujában
végezte. Balatonfűzfővel 1962-től van kap-
csolata. A katonai szolgálat letöltését követő-
en a vízüzem részleg műszaki vezetője lett,
majd a Nitrokémia 2000 Rt.-nél kapott rész-
legvezetői feladatok ellátására megbízást. 45
éves munkaviszony után 2007-ben került
nyug díjas állományba. Szaktudására a mai
napig igényt tart a most már több éve
önkormány zati tulajdonban lévő szolgáltató
SAL-X Kft. Lelkiismeretes munkája nagy-
ban hozzájárult a gyári terület és a lakosság
biztonságos vízellátásának megoldásához.

Pintér Istvánné és Pintér István már aktív
munkájuk mellett is – később nyugdíjasként
– folyamatosan végeztek különböző civil
szervezetekben közösségépítő és szervező
munkát. A város több civil szervezetének ala-
pító tagjai. Hagyományőrző és közösségépítő
tevékenységükért a Pintér házaspár 2007-ben
„Balatonfűzfő Kultúrájáért” ki tün tetésben
részesült.   Önkéntes munkájuk a VÁCISZ
Egyesületben teljesedik ki. Az Egyesület ala-
pító tagjai, István vezetőségi tag, a
Balatonfűzfőért Alapítvány és a Vállal -
kozásokat Segítő Alapítvány kuratóriumának
tagja is. A VÁCISZ által létre hozott „Civilek
Balatonfűzfőért „kitüntető cím birtokosai.

2014-ben a képviselő-testület döntése alap-
ján „Balatonfűzfő Díszpolgára” posztumusz
kitüntető címet adományozott dr. Szlivka
János részére.

Dr. Szlivka János 1948. május 5-én Ilosván
született. Katonaként kitüntetésben része-
sült, amikor megmentette egy fuldokló kis-
gyerek életét. 
1979 decemberétől a veszprémi kórház
radiológiai osztályán kezdett dolgozni.
1984-ben került ki Balatonfűzfőre üzem- és
röntgenorvosnak. 1995-ben főorvosi címet
kapott, majd létrehozta saját cégét, a
FŰZFŐ-MED Kft.-t. A vállalkozás széles
körű tevékenységet folytatott. Üzem-egész-
ségügyi, háziorvosi, sportorvosi, járóbeteg-
szakellátás, valamint laborvizsgálatok foly-
tak a rendelőintézetben.
Hivatását lelkiismeretesen, rendkívül empa-
tikusan gyakorolta. Nemcsak a testi pana-
szokkal foglalkozott, hanem betegei lelkével
is. Mindenkivel türelmes és segítőkész volt.
A közel 30 év alatti munkája során élete egy-
beforrott a várossal, a fűzfői emberekkel. A
lakosság tisztelte, szerette és hálás volt áldo-
zatos munkájáért. A kitüntetést fia vette át.

Valamennyi díjazottnak szívből gratulálunk!

BÓNA VERONIKA
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Egy különleges oklevél
Az augusztus 20-i ünnepi szentmise és kenyérszentelés után Marton
Béla polgármester úr átadta a település ,,születési anyakönyvét”
Szécsi Ferenc plébános úrnak.

Ez a veszprém-völgyi apácák monostorának adományozott birtokok-
ról és Máma településről szóló görög és latin nyelven íródott adomá-

nyozó levél és annak magyar fordítása. Marton Béla kiemelte, hogy a
város és az egyház jó kapcsolatának bizonyítéka, hogy a templomba
került ez az értékes dokumentum. Plébános úr megígérte, hogy mél-
tóképpen gondozzák és őrzik ezt a különleges oklevelet.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Az oklevél fordításai
Az oklevél felső, görög nyelvű részének fordítása:

Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Én, István, keresz-
tény s egész Hungria királya, miután létesítettem, felállítottam és
berendeztem a szentséges Istenanya veszprémi, érseki monostorát, s
összegyűjtöttem benne apácák seregét a magam, nőm és gyermeke-
im, valamint egész Pannonia lelki üdvéért, így rendelkezem.
Ajándékozok ennek a monostornak 9 falut földestől együtt. Ezen fal-
vak nevei a következők: először Szárberény, negyvennyolc füsttel és
hat halásszal; azután egy másik falu, Szántó, harminc családdal – ez
a Dunánál van, továbbá (ti. ajándékozok) húsz családot a szentséges
Istenanya beiktatásakor, úgyszintén a szombotu-i révet hét révésszel,
hasonlóan a vásárvámot is,  valamint lovas szolgát hatvanat, halászt a
Dunán tizenkettőt, ácsot hármat, kovácsot kettőt, pohárnokot egyet,
esztergályost egyet; (ti. van aztán) Paloznakban egy birtokrészes vin-
cellér meg Faddon is egy vincellér, Melegdi; kapja meg továbbá
majorgazdaság gyanánt a Szentháromság szigetét. Az összes falune-
vek együttesen ezek: először Szárberény, aztán Mama, aztán Sandor,
aztán Kenese, aztán Csittény, aztán Szántó, aztán Padrag, aztán
Zalészi, aztán Gelencsér. S több más egyebet is ajándékozok a szent-
séges Istenanyának, az érseki monostornak, hogy a monostoré
legyen, amíg csak ég és föld áll. De szabad rendelkezési joggal is fel-
ruházom ezt a monostort avégből, hogy azokat, akik nem akarnak a
szent monostor fönnhatósága alatt lakni, a fejedelemasszony és a
nővérek rendelete nélkül űzzék ki arról a helyről kedvük és akaratuk
ellenére. Ha pedig valakit azon kapnának, hogy abból, amit én a
monostornak adtam, elszakítana vagy elidegenítene valamit, legyen
az az én nemzetségemből vagy akárki más, akár király, akár főúr, akár
ispán, akár püspök, akár más valaki, átok szálljon rá az Atyától, a
Fiútól és a Szentlélektől, dicsőséges Asszonyunktól, az Istenanya s
örökké szűz Máriától, a dicsőséges Apostoloktól,  a háromszáztizen-
nyolc atyától és minden szentektől s tőlem, bűnöstől.

(Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai,
Budapest, 1984. 79–81. p.)

Az alsó, latin nyelvű rész fordítása:

Az Úr megtestesülésének 1109. évében a legkeresztényibb Kálmán
király parancsára lett megújítva ez a veszprémi apácák monostoráról
szóló privilégium.

A megújítás oka a következő volt. Mivel Szent Istvánnak az egész pri-
vilégiuma, amely ugyanezen monostor minden tartozékáról szólt, az

ő viaszpecsétjével lepecsételve lett összetekerve, de bizonyos pereske-
dések miatt elkerülhetetlenül fel kellett bontani, ezért a pereskedések
megszűntével – hiszen a régi privilégium elvesztette hitelességét –
olyan újat kellett készíteni, amely azt tartalmazta, amit az a monos-
tor minden vitán felülbirtokolt abban az időben, midőn megparan-
csolták a privilégium megújítását.
Tehát Simon pécsi püspöknek a király parancsára és a veszprémi püs-
pök egyetértésével tartott alapos vizsgálata és a legkeresztényibb
Kálmán királynak szóló jelentése alapján a következőket találták
ellentmondásmentesen az egyházéinak: Szárberény falu 54 házzal, de
a faluhoz tartozó föld és erdő közös a falu lakói között. Szántó falut
– a Duna mellett – először 30 házzal adta oda Szent István, azután az
egyház felszentelésekor adott  ugyanabban a faluban még húsz házat.
Ugyanebben a faluban van még 12 halász. A falu teljes földje az apát-
nő birtoka. Ugyanezen falu vásárvámja és révpénze hét hajóssal
együtt a monostoré. Adott egy szigetet is Silden és a szigeten kívül
adott magánál a révnél egy birtokot marhalegelőül. A föld azonban
közös. Magánál a Sild révnél keszeghalászatuk van. A harmadik falu
Máma, a negyedik Sándor, az ötödik Kenese, a hatodik Csittény.
Ezen négy faluban: Mámán, Sándorban, Kenesén, Csittényben a
föld nem közös és nem szabad akárkinek ott laknia, csak ha az apát-
nő engedi. A hetedik falu Sarlós, a föld azonban közös a pécsi püspök
népével. A nyolcadik falu Padrag, ahol Padrag fiának közös a földjük
az apátnő népével. A kilencedik falu Gerencsér, amelynek a földje
közös. Mindezekben a falvakban az apátnőnek nincsenek lovasszol-
gái, de van 63 háznyi szekerese és kétháznyi kovácsa és egy esztergá-
lyosa, valamint egy pohárnoka. A többiek szőlő- és földművesek.
Ezen kívül adott a Szent Király Madocsa révjénél vizahalászatot,
amely a Szűz Mária apácáinak étkezésére szolgál
A monostor kezdeményezőjének nyelve szerint görögül írott régi pri-
vilégiumot azért írattuk hozzá, hogy a régi és az új összehasonlításá-
ból biztosan kiderüljön az igazság. Hiszen a pécsi püspök vizsgálata
szerint az újba be lettek véve azok is, melyek nem találhatóak meg a
régiben, vagyis  azok, melyekkel gyarapodott a szent egyház az idők
folyamán.

Bárki azonban, aki ezeket, amelyeket ez a privilégium tartalmaz, vala-
mivel is csökkenteni merészelné, Isten az igaz bíró és Szűz Mária,
minden apostol és minden istenfélő átka érje – ahogyan a régi privi-
légiumban írva van – és az Isten egyházának megtámadásáról szóló
országos törvény szerint fizessen.

(Érszegi Géza: Berény első említése Szent István oklevelében.  In:
Kredics László és Lichtneckert András (szerk.): Balatonalmádi és
Vörösberény története. Tanulmányok. Balatonalmádi, 1995. 130. p.)                  
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„Nyitva van az aranykapu” rendezvénysorozat Balatonfűzfőn
Idén első alkalommal rendeztük meg a
„Nyitva van az aranykapu” 4 napos rendez-
vénysorozatot július 31. és augusztus 3.
között, mindegyik napon más megnevezés-
sel és témaválasztással. 

Július 31-én a „Gasztro nap” elsődleges célja
az volt, hogy a helyi civil közösségek mellett
a környező településeket, azon belül is a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja HACS
településeit egy közösséggé kovácsolja össze
egy vidám délutáni programsorozat keretein
belül. 

A gulyásfőző verseny kora délután vette kez-
detét, melyen Balatonalmádi és Vilonya
települések is képviseltették magukat.
Miközben a jó hangulatú főzés elkezdődött
a Közösségi Ház udvarán, a nagyteremben
Marton Béla polgármester köszöntötte a
FAK sikeres labdarúgóit, akik a Megyei I.
osztály férfi felnőtt labdarúgó bajnokság 3.
helyezését érték el.

Ezt követően a Magyar Fotóművészek
Szövetsége Senior Alkotó Csoportjának
munkáiból nyílt kiállítás „Az örök nő” cím-
mel, melyet Módos Gábor, a szövetség tagja
és Szabóki Sándor, a Helyi Értéktár Bizott -
ság tagja nyitott meg.
A gulyásfőző versenyre 6 csapat nevezett. A
3 tagú zsűrinek nem volt könnyű dolga,

hiszen több szempontból is pontozni kellett
a finomabbnál finomabb étkeket. Az első
helyezést a balatonfűzfői Balaton nyugdí-
jasklub nyerte, melyhez szívből gratulálunk.
A gulyások szétosztását követően a napot a
Frisson Zenekar műsora zárta.
A második nap rendezvénye az I. Balaton -
fűzfői Kutyaparádéé volt a balatonfűzfői
Városi Stadionban. A délutáni programok
során a résztvevők nevezhettek kutyaszépség-
versenyre, részt vehettek gyermekprogramo-
kon, kutyatartási-nevelési szaktanácsadáson,
kutya frizbi bemutatón, de láthattak dog dan-
cing műsort, őrző-védő bemutatót, a napot
pedig tombolasorsolás zárta értékes nyeremé-
nyekkel. A rendezvényt a Művelődési
Központ és Könyvtár a Dogplusz Felelős
Állattartók Egyesületével karöltve szervezte,
mely annak ellenére, hogy elő alkalommal
adott teret a város a kezdeményezésnek, szép
számú közönséget vonzott.
A rendezvénysorozat harmadik napján a
Gombócfesztivált rendeztük meg, idén 8.
alkalommal, a fűzfőfürdői Közösségi
Házban és környékén. 
A már jól ismert és közkedvelt Marching
Jazz Band kisvonatos felvonulását és térze-
néjét követően átadták a LEADER Pihenő
pontot. Eközben elkészültek a finomabbnál
finomabb gombócok is, melyeket a nagy lét-
számú közönség jó kedvvel fogyasztott a déli
színpadi műsorok alatt. 
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A Tihanyi Musical Színpad tehetséges fiatal-
jainak műsora után adták át az Arany -
gombóc-díjat©, melyet a 30 induló közül
Jenei László séfnek, kapros harcsagombócáért
adományozta a zsűri. (A versenyről bővebben
Horváth Irén cikkében olvashatnak.)
A díjátadás után műsorukkal szórakoztatta a
nagyérdeműt többek között Balatonfűzfő Város
Vegyes Kara, a Balaton Dalkör, a nagycé tényi
Kadarka dalkör, a nagycétényi citerazenekar

és a tavaly is nagy sikerrel szerepelő Cheer Angels
akrobatikus rock and roll csoport. 
A Kid rock and Roll műsorát követően ismét
a Marching Jazz Bandé volt a színpad, majd
Tabáni István nyűgözte le közismerten
varázslatos hangjával a közönséget. A tom-
bolasorsolás után a Summer Band gondos-
kodott a báli hangulatról, melynek első szü-
netében tűztáncával a Yildizlar Hastánc -
csoport lépett fel.

Az érdeklődőket egész nap népművészeti
kirakodóvásár, Fanyűvő Játékpark, pónilo-
vaglás, kovácsmesterség bemutatás, és város-
néző kisvonat várta.
A négynapos rendezvénysorozatot augusz-
tus 3-án a IV. Balatonfűzfői Veterán Jármű
Találkozó zárta, melyet a fűzfőfürdői
Fövenystrand mellett rendeztek meg.

GRÓF TIBOR

Trabanton szállni... de Cadillacben ülni!
A „Nyitva van az Aranykapu” négynapos ren-
dezvénysorozat keretében rendezték meg
augusztus 3-án a IV. Balatonfűzfői veteránjármű
találkozót a Fövenystrand melletti területen.
A színvonalas program igazi csemege volt a
veterán autók és motorok szerelmeseinek, de
felejthetetlen élményt nyújtott a járművek
iránt érdeklődőknek is.
A szép, nyári reggelen folyamatosan gyüle-
keztek és regisztráltak a szebbnél szebb járgá-
nyok, majd 9.30-kor Fejes Károly, a balaton-
fűzfői Veterán Autós és Motoros Baráti Kör
elnöke és Marton Béla, a város polgármeste-
re megnyitotta a találkozót. Az érdeklődők
örömmel nézegették a járműcsodákat, ter-
mészetes kíváncsisággal bombázták kérdése-
ikkel a járműtulajdonosokat.  
A nap egyik fénypontja következett, a jármű-
vek bemutatása, felsorakozása. Itt volt az
igazi ámulat ideje, ahogy felpörögtek és fel-
hajtottak a különféle veterán motorok, a
Pannóniák, a Vespák, a Csepelek, az IZS

Planéták, az MZ Trophyk a rámpára. A gáz-
fröccs zaja és illata belengte a találkozó részt-
vevőit. Hamarosan óriási taps közepette meg-
jelentek a négykerekűek: a Volks wagenek, a
Renaultok, a Mustang, a Lada, a Wartburg, a
Zastava, a mi kedves, „magyar népi autónk”:
a Trabant is. S ekkor, mintegy kecses, a luxust
megtestesítő, az ötvenes évek szimbóluma,
egy 1953-as Cadillac gördült a nézők közé
lélegzetelállítón és méltóságosan, szemgyö-
nyörködtető látványt nyújtva. A felsorako-
zott konvoj elindult, hogy kényelmes tempó-
ban felvonuljon Balatonfűzfő városrészein,
ahol a városlakók örömmel, tapssal, üdvrival-
gással fogadták a menetet. A Cadillac méltó-
ságteljesen zárta a sort, átsuhant az utcákon,
fogadta az elismeréseket puha bőrülésében
kényeztetve utasait. Aki egyszer benne ült,
örökre megértette, és sosem felejti el, hogy
miért is imádta és gyűjtötte Elvis Presley
egész élete során a rock and roll korszak egyik
jelképévé vált autócsodát.
A finom gulyásebédet izgalmas alkatrész fel-
ismerő verseny követte, majd elérkezett az
ünnepélyes eredményhirdetés, ahol kiosztot-
ták mind a járműszépségverseny szakmai
díjait, mind a közönségdíjakat, valamint
díjazták a Veterán és Fűzfő totó nyertesét.
De az örömteli nap ezzel nem ért véget, mert
rövid pihenő után a Fövenystrandon felcsen-
dültek a hazánk és a new orleansi jazz utazó
nagyköveteinek, a Benkó Dixilend Band
együttes világhírű dallamai. 

Ez egy jól sikerült, színvonalas rendezvény
volt, tökéletes környezetben, szuper időben,
kiváló szervezéssel. Köszönjük a fesztiválo-
zók nevében a balatonfűzfői Veterán Autós
és Motoros Baráti Kör tagjainak a fáradha-
tatlan munkát, a népes számú szponzori
tábornak a támogatást. 
Köszönjük a veteránozóknak, hogy megőriz-
ték a harminc évnél idősebb járműveket
működőképes, eredeti állapotban, hogy gon-
doskodnak a felújításról, a gyűjtésről, az
alkatrészek felkutatásáról, a pótlásáról, a jár-
műcsodák megóvását az utókornak.     
Jövőre újra találkozunk!

HORVÁTH IRÉN
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A negyediket a harcsa vitte el
2014. augusztus 2-án, immár nyolcadik
alkalommal ugrott ki a gombóc a fazékból
városunkban, a Kultúra és a Gasztronómia
Napján Balatonfűzfőn. Ezen a napon került
sor az Aranygombóc-díj© átadására. 
„Vajon ki lesz a negyedik nyertes?” – szegez-
ték nekem többször a kérdést az előkészüle-
tek során az ismerősök vagy éppen az inter-
júk során az Öböl Tv, a Hatos Csatorna stú-
diójában. 
Bevallom, drukkoltam, hogy minél többféle
ízletes gombócot kelljen majd a zsűrizés
folyamán megkóstolnom. Várakozásteli
izgalommal gyűjtöttem a mintákat, s délre
mintegy harmincféle gyönyörű gombóc
kukucskált ki a mintatányérokból. Volt ott a
hagyományos túrógombóc, szilvás, sárgaba-
rackos... De jött az almás, a medvehagymás-

kecskesajtos, a kenesei lecsós, a darált húsos
sült rizses, a párizsis burgonyás, a hortobágyi
húsos, a magyar lángosos, a spenótos, a sár-
garépás, a halas... Jöttek az édes csodák: a
marcipános, a csokis, a narancsos... 
A háromtagú zsűri – köztük jómagam is –
csendben, szorgalmasan kóstolgatott, elis-
merően bólogatott, s adta a magas pontszá-
mokat az idei versenygombócoknak. 
Az utolsó falat végeztével, elérkezett az
összesítés ideje: 2014-ben a negyedik
Aranygombóc-díjat© a kapros harc-
sagombóc erdei gombamártással nyerte,
fantasztikus ízvilágot varázsolva a fesztiválo-
zó közönség elé. Készítője Jenei László, aki
fáradhatatlanul főz mindennap immár sok-
sok éve nemcsak a családjának, hanem sok-
sok éhes szájnak, akik várják a napi ebédet.

Gratulálunk a nyertesnek, kívánunk neki
kitartást, jó egészséget és sok-sok finom fala-
tot a munkája során!  
Aki ott volt, felejthetetlen, fantasztikus
élményekkel tért haza, jól lakottan a VIII.
Gombócfesztiválról.  

Ezúton megköszönjük a fesztiválozók nevében
azoknak a munkáját, akik megfőzték és fela-
jánlották a gombócokat, a finomságokat, akik
szervezték, rendezték, s egész nap a ren-
dezvényen dolgoztak. Reméljük, jövőre újra
élvezhetjük ennek a kitartó és elkötelezett
munkának a gyümölcsét. Addig is
emlékeinkben felidézzük az illatos, omlós,
meleg, édes gombócokat… 

HORVÁTH IRÉN

LEADER pihenőpont átadó ünnepség
2014. augusztus 2-án, az idei VIII. Gombócfesztivál keretében ünne-
pélyesen átadták a balatonfűzfői LEADER pihenőpontot. A projekt
megvalósítása során beszereztünk egy 10x8 méteres mobil színpadot,
valamint kihelyezésre került a Közösségi Ház melletti árnyas terüle-
ten egy nagyméretű információs tábla, támlás pad és hulladékgyűjtő.
A projekt 4 219 910 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból
valósult meg a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidék -
fejlesztési Program pályázatán, a LEADER térségek közötti
együttműködés keretében.
Az átadó ünnepségen köszöntő beszédet mondott Marton Béla pol-
gármester, majd az együttműködési projektről beszélt Kontics

Monika BBKKKE munkaszervezet vezető. A projektben résztvevők
elismerést vehettek át Marton Béla polgármestertől. Az ünnepségen
jelen voltak a projektben résztvevő térségek képviselői is.
A projektzáró esemény részeként az érdeklődők helyi termékeket is
kóstolhattak a LEADER bemutató faháznál, valamint az európai
uniós vidékfejlesztési pályázatokról, projektekről kaphattak tájékoz-
tatást, a legkisebbeket játszóház várta. Az ünnepséget helyi fellépők
műsora színesítette.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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Szeptemberre készülve
Ezen a nyáron volt részünk igazi kánikulá-
ban, esős, lehűlt napokban egyaránt. A bűn-
cselekmények és közlekedési balesetek is
követték ezt a ritmust. Jó időben a strando-
kon, hűvösebb időben a szórakozóhelyeken,
rendezvényeken, utakon történtek a helyi
lakosság és a nyaraló vendégek közérzetét
befolyásoló események. A nyári forróságnak
lassan vége, bár augusztus végéig és még szep-
temberben is több rendezvény lesz a kapi-
tányság területén. A szórakozás önfeledt
órái ban sem szabad azonban megfeledkezni
saját értékeink védelméről, megóvásáról. 
Ne hagyjuk felügyelet nélkül a táskánkat
sem szórakozóhelyen, sem a szabadtéri
rendezvényeken! A nyitott gépkocsi vonza
a tolvajokat.

Szeptemberben a családok életében nagy
változást hoz a tanévkezdés. Megkezdődnek
a dolgos hétköznapok.

Az Országos Rendőr-főkapitányság által
2008-ban meghirdetett „Iskola rendőre”
program tovább folytatódik. Feladata, célja
a rendőrség tanintézményekben végzett
bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének
összefogása úgy az általános, mind a közép-

iskolákban. A rendőrség kiemelt feladata a
gyermekek és fiatalok jogkövető magatartás-
ra nevelésének támogatása, a rendőr mint
segítő, tanácsadó bemutatása.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó
rendőre, ő az „Iskola Rendőre”, aki 
• rendszeresen megjelenik a tanintézmény-

ben, részt vesz a különböző hivatalos és
szabadidős programokon

• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a
szülői értekezleteken

• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a peda-
gógusoknak és szülőknek az iskolában elő-
forduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel
már nehezen vagy nem kezelhető esetek-
kel kapcsolatban

• rajta keresztül az iskola jelezheti a min-
dennapi élettel kapcsolatban felmerülő
problémáit, észrevételeket, amelyek a
rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez
kötődnek

• az Iskola Rendőrétől, ill. rajta keresztül is
kérhetik előadások, foglalkozások, felvilá-
gosító foglalkozások tartását az intézmé-
nyekben akár közlekedési, baleset-megelő-
zési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel,
áldozattá válással, gyermekvédelemmel
kapcsolatban

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők
észrevételeit, minden olyan ötletét, igényét,
javaslatát, amellyel a program hasznosabbá,
eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az
iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK.

Az iskolák környékén megélénkül a forga-
lom a tanítás kezdő és befejező időszakában.
Felhívom a figyelmet, hogy nemcsak a szü-
lők, a polgárőrök felelőssége a biztonságos
közlekedés, hanem minden felnőtté és a gye-
rekeké is. Beszélgessünk el a gyalogosan és
kerékpárral közlekedő gyerekekkel a közle-
kedés veszélyeiről, az abban résztvevők fele-
lősségéről, a közlekedési szabályok betartá-
sának fontosságáról. Fordítsunk figyelmet
arra, hogy a közutakon közlekedő kerék -
párok feleljenek meg a biztonságos közleke-
dési előírásoknak.

Ez is a gyermekvédelem része, amelyben a
rendőrség is komoly szerepet vállal.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Hirdetmény
Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi
veszettség elleni kötelező összevezetéses
védőoltást az alábbi időpontokban tartjuk:

Fűzfőfürdő
2014. szeptember 4-én (csütörtökön)
13.00–16.00 óra között, valamint 2014.
szeptember 11-én (csütörtökön) 13.00–15.30
óra között.
Az oltás helye: a Közösségi Háznál, a volt
kertmozi területén. ( József Attila u. 12.)

Tobruk
2014. szeptember 4-én (csütörtökön)
16.30–18.00 óra között.
Az oltás helye: a Széchenyi utcában lévő
téren.

Fűzfőgyártelep
2014. szeptember 11-én (csütörtökön)
16.00–17.00 óra között.
Az oltás helye: a Szállás utca 8. előtti
téren.

Beoltandó minden mikrochippel ellátott, 3
hónaposnál idősebb, 1 éven belül nem oltott eb.
Az oltás összege: 3200 Ft/eb. 

DR. KÉGL TAMÁS

Meghívó
Nagyon sok szeretettel hívjuk Balatonfűzfő és a környező települések  lakosságát, üdülővendégeit, minden érdeklődőt

2014. szeptember 6-án, délután 15 órakor kezdődő szüreti felvonulásra
és az azt követő bálra. A felvonulás Tobruk településrész Rákóczi utca elejétől indul, több utcát érintve az óvoda udvaráig tart.
Ott egy kis műsorral kedveskedünk a megjelenteknek, majd gulyás kóstolásra lesz lehetőség. Végül éjfélig tartó zenés tánccal

fejezzük be a mulatást.

„CSEBSZALTO” NYUGDÍJASKLUB
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XI. Hagyományőrző diáktalálkozó, rendkívüli pedagógusnap – Fűzfőfürdő, 2014.
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti
Köre (FÖDTBK) 2014. június 7-én megtar-
totta XI. Hagyományőrző diáktalálkozóját,
rendkívüli pedagógusnapját. Koszorúkat és
virágcsokrot helyezett el az iskolák falánál, a
Klebelsberg-iskola, valamint néhai Tanáraik
és Diáktársaik emléktábláinál, továbbá a
Jókai domborműnél. A FÖDTBK hagyo-
mányőrző kézművesei nagyon szép és tartal-
mas kiállítással keretezték a rendezvényt,
Szűcs György az Országos Fémipari Ipar -
testület, és a Dorogi Ipartestület elnöke
mint együttműködő partner védnökségével,
egyben előkészülve a Magyar Kézmű ves -
ségé ért Alapítvány (AMKA) idei országos
kiállítására a hajdani Klebelsberg-iskola tan-
termében.

A díszünnepség, a rendkívüli pedagógusnap a
Himnusz elhangzásával kezdődött.  Meg -
nyi tot ta dr. Makra Ernőné, az FÖDTBK
elnöke abban a hitben, ahogy a fenti
Klebelsberg idézet sugallta. Továbbá szere-
tettel köszöntötte a megjelenteket, kiemel-
ten a pedagógusokat, köztük két osztályfő-
nököt, dr. Saáry Istvánnét, a Baráti kör tisz-
teletbeli elnökét, és Werner Ottónét, akik
valamennyi diáktalálkozón és sok rendezvé-
nyen részt vettek. Osztoztak az örömökben,
erőt adtak a nehéz időkben, akikre mindig

lehetett számítani. Bogdán László beteg
öregdiáktárs Komlóról írt levelet, akinél
szebben nem lehet köszönteni pedagógust.
M. Mészáros Éva Tisztelgés c. saját versét
adta elő, aminek sorai már 11. éve hallhatók,
örök érvényűek. Idézve utolsó sorait:
„Köszönetünk, hálánk mindenért. Taná ra -
ink, diáktársaink előtt tisztelgünk! Emlékük
őrizzük, sohasem felejtjük.”
Ez után, mint ahogy 2004-ben az
Emléktáblák felállításakor megfogadták: az
emléktáblák minden év júniusának első szom-
batján, így most is „megkoszorúztattak”.
A Klebelsberg táblánál: Csomai Attila és
Kalas Károly, a Tanárok és diáktársak em -
lék tábláinál: 1-1 koszorút helyezett el
dr. Makra Ernőné és Marton Béla polgármester. 

Jókai Mór halálának 110 éves évfordulójára
2014. május 5-én emléküléssel készültünk.
A diáktalálkozón M. Mészáros Éva diáktárs
egy rövidebb megemlékezést tartott, ismer-
tetve Jókai életét, munkásságát. Felhívta a
figyelmet Klebelsberg beszédeiből Jókai
Mór csodálatos munkájára, a „Jövő század
regényé”-re, benne egy lángelméjű magyar
emberre. A szép előadása után Csomai
Attila diáktárssal közösen a FÖDTBK
nevében virágot helyeztek el a Jókai dom-
borműnél.

A diáktalálkozó folytatásaként a hajdani
Klebelsberg-iskola tantermeiben iskolatör-
téneti-, egyház- és helytörténeti kutatásokra
épülő tablókat tekinthettek meg. Az iskola
felső tantermében a FÖDTBK kézművesei-
nek értékes kiállítása volt megtekinthető.

A diáktalálkozón felhívták a figyelmet az
Európa Tanács már 50 országot átfogó prog-
ramjára, benne a Kulturális Örökség Napjai
(KÖN) 2014. szeptember 20–21-i központi
ünnepségsorozatára. Ennek keretében szer-
vezi a FÖDTBK is 5. alkalommal kétnapos
rendezvénysorozatát, bemutatva kiemelten
Fűzfőfürdő természeti-, épített- és szellemi-
kulturális örökségeit. Bázisa a Klebelsberg-
iskola.  
A balatonfűzfői rendezvény programja meg-
jelenik a KÖN honlapján, a  KÖN-t hirdető
programfüzetben is, mindez hozzájárul
Balatonfűzfő szélesebb körű elismertségé-
hez.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
DR. MAKRA ERNŐNÉ

A FÖDTBK KÉPVISELŐJE

1113 BUDAPEST, IBRAHIM U. 9. I/6.
TELEFON: +36-1/386-8901,

+36-30/748-5764
E-MAIL: MAKRADR@GMAIL.COM

Nemcsak a 20 éveseké a világ….
Akár ezt a címet is adhatták volna augusztus elején a Művelődési
Központ által szervezett Béke téri koncertnek. Merthogy nem elsősor-
ban az ifjúság gyülekezett a színpadot megtöltő hangszerek látványára,
a szólógitár sivító hangjára. Igen, ezen az estén inkább a deres haj volt
a divat, az átlagéletkor jócskán meghaladta a 40-et. Nosztalgiázni jöt-

tek az emberek, hisz a fiatalságukat hozta vissza az a három zenekar,
amely a plakátokon szerepelt.
Viktória, Frisson, Lux 73! Ha nem is ilyen felállásban, de negyven éve
is ők szórakoztatták a környékbeli fiatalságot, nem véletlen tehát,
hogy valóságos rajongó táborok érkeztek az eseményre.
Három kiváló zenekar egy színpadon, egymás után… Igazi zenei cse-
mege volt zenésznek, közönségnek egyaránt. 
A veszprémi Viktória kezdett, az almádi Frisson folytatta, a helyi
LUX 73. befejezte. A műfaj ugyanaz, talán az előadásmódban volt
különbség. De a jelenlévők biztos, hogy nagyon élvezték, hisz csak az
átszereléseknél ürült ki a táncplacc.
A programot a helyi erők zárták. Elmondásuk szerint könnyes szem-
mel… Annyira jól esett nekik Marton Béla polgármester gesztusa, aki
elismerő oklevéllel honorálta az elmúlt 40 évet.
Nekünk, szervezőknek is szép esténk volt, mert sokan gratuláltak az
ötletért, szervezésért. Jövőre ismét nosztalgiázunk…!!!

GRÓF TIBOR

„A megpróbáltatások, sőt a katasztrófák minálunk 
tüneményes fejlődésnek, csodás fellendülésnek kiindulópontjai voltak” – Klebelsberg Kunó 
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Egy kis kirándulás a csodák világába
„A Magyar Kézművességért” Alapítvány
(AMKA), az IPOSZ és a BKIK Kézműves
tagozata már 21. alkalommal rendezte meg
– kettős tematikájú pályázata alapján – nyári
kiállítását hazai és határon túli tárgyalkotók
válogatott anyagából, idén Magyar kéz -
művesség – 2014 és Kézművesség a vendég -
látásban címmel. 

A tárlaton 243 alkotó munkája látható, az
ország valamennyi megyéje képviseltette
magát.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy
mi is ott lehettünk, és egy kicsit elvarázsolt
bennünket a sok, szebbnél-szebb alkotás.
A kiállítás megnyitója augusztus 7-én volt a
patinás Duna Palota (Bp. V., Zrínyi u. 5.)
színháztermében. A kiállítás pedig a
Klementina és Falk Miksa termekben, ami
ingyenesen megtekinthető augusztus 28-ig
minden nap 10–17 óráig. 

Balatonfűzfőről 6 kézműves alkotása látható,
abból öten a Fűzfőfürdői Öregdiákok és Taná -
rok Baráti Köréhez (FÖDTBK) tartozunk. 
Oklevelet kaptunk – név szerint:
• Fenyvesiné Varga Judit fafaragó és gyöngy-

hímző,
• Kaics Julianna szalma-, csuhé- és vessző -

fonó,
• Kiss Ferenc gobelin hímző,
• Varga Jánosné kézi- és gépi hímző és jó

magam mint amatőr festő.

A 2007-es Betlehemi jászol c. kiállításon már
bemutatkoztam, többen 2008, 2009 és/vagy

2010-ben, más szervezetek keretében vettek
részt ezen országos kiállításon. 

2011-től – a hajdani Klebelsberg-iskolánk
Jókai közszíntérként való megnyitása óta –
viszont a FÖDTBK szervezésében rendsze -
resen jelen vagyunk, különböző létszámmal.
Közülünk Kaics Julianna a 2011-es Betle -
hemi jászol c. kiállításon szereplő alkotásá-
val 2012-ben a vatikáni nemzetközi kiállítás-
ra is meghívást kapott, ahol szintén oklevelet
szerzett.

A megnyitó ünnepségre elkészült, a kiállítá-
son kapható az a háromnyelvű színes, csodá-
latos fotóalbum, amelyben minden – a kiál-
lításra bekerült – kézműves egy-egy alkotása
szerepel. Ezzel a kiadvánnyal büszkén dicse-
kedhetünk.

Köszönjük támogatóinknak, hogy ezeken a
tárlatokon kiállíthatjuk újabb és újabb
alkotásainkat, és ezzel öregbíthetjük
Balatonfűzfő, valamint az öregdiákok jó
hírnevét.

M. MÉSZÁROS ÉVA

Romkerti zenés estek
Városunkban idén nyáron is gazdagította a
programokat a már oly' sok éve hagyományos-
nak mondható Romkerti zenés esték sorozat.
Két koncert szólalt meg, július 26-án valóban
a kertben, augusztus 6-án az időjárásra való
tekintettel a Jézus Szíve plébániatemplomban.
A két koncert két külön világot tárt elénk.
Elsőként az Opus énekegyüttes csapata káp-
ráztatta el a jelenlévőket elsősorban régi
zenei darabokkal, kitekintve azonban egé-
szen a kortárs szerzőkig. A környezetre való
tekintettel a csapat szakrális művek közül

válogatott ez alkalomra, zárásként pedig a
közönséggel közösösen énekelték el a 42.
zsoltárt. A fiatal csapat ifjú művészeti veze-
tője Lukács Elek.

Másodjára a szintén veszprémi Sonora
Classiqua Kamarazenekar látogatott el hoz-
zánk. A csapat ezúttal is alapelveit követve
állította össze a programot: alig ismert szer-
zők műveit és ismertebb komponisták kevés-
bé népszerű alkotásait tűzték műsorra, így
igazi zenei csemegékkel gazdagodhattunk.

Fuvolán Schöngruntner Eszter, hegedűn Nagy
Fruzsina, gordonkán Revóczky Renáta és
brácsán Molnár Zoltán játszott.
Jómagam véleménye is, amelyet a hallgató-
ság soraiból többen alátámasztottak, hogy
ezen kivételesen magas nívót képviselő csa-
patok olyan minőségi élménnyel ajándékoz-
ták meg a koncertre látogatókat, amelyben
ritkán lehet részünk hasonlóan kedvező
körülmények között!

VARGA ÁRON

Köszönet pedagógusoknak
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola szülői munka-
közössége a 2012/13-as tanévtől kezdve
minden év végén megköszöni a pedagógusok
munkáját az év pedagógusa díj átadásával. A
döntés a diákok és a szülők, de legfőképp a
szülői munkaközösség szavazatai alapján szü-
letett meg azzal a céllal, hogy elismerjék a

legjobb pedagógusok munkáját. A díj oda -
ítélése során azt a plusz teljesítményt értékel-
ték, amit mind a gyerekek, mind a szülők
észrevettek a mindennapok során, kihangsú-
lyozva, hogy több nagyszerű pedagógus is
dolgozik az intézményben, de minden évben
3 díj átadására van lehetőség, s aki már meg-
kapta, az a következő évben nem díjazható.

A díj átadására az iskola tanévzáró ünnepé-
lyén került sor méltó körülmények között,
az iskola tanulói és a szülők méltató tapsa
közepette. Íme a díjazottak: 

Iskolánk egyik vidám színfoltja, aki mindig
mosolyog. Fontosnak tartja az iskola életé -
ben a folyamatos aktív részvételt. Az iskolai
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Köszöntő
Szeretettel köszöntjük kedves
elsőseinket és szüleiket a
2014/15-ös tanévben a
Balaton fűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskolában. Kívánjuk, hogy érez-
zék jól magukat az irinyisek között, ismerjék
meg a tudományok, a sport, a művészetek
csodálatos világát intézményünkben. 

Találjanak új barátokra, aktívan vegyenek
részt a színes iskolai életünkben. 

Osztályfőnök:
Karkerné Mari Bernadett 1. a

Basa Botond, Bazsó Bendegúz, Borbás
Bianka Antónia, Boros-Bocskay Helga Dóra,
Czibor Gergő, Fejes Milán Károly, Fülei-
Lengyel Léna, Hári Regina, Horváth
Flórián, Kovács Dominik, Kovács Radakund,
Máhl Laura Zita, Ódor Laura, Perényi
Hanna, Recskó Titusz Benjámin, Simon
Edina Noémi, Slavonics Bendegúz

Osztályfőnök:
Gulyásné Szántai Ildikó 1. b

Angyal Kevin, Borzák Tündér Izabella,
Horváth Boglárka, Horváth Szabolcs
Botond, Huzsvár Gerda, Kiss Márk, Marton
Luca, Nagy-Zsugya Liliána, Németh Lili,
Ormai Koppány Konrád, Pach Dóra, Parrag
Jázmin Bereniké, Szabó Bianka, Szijjártó
Míra, Ticz Bence Máté, Vajda Nóra

HORVÁTH IRÉN

FAK hírek
Labdarúgás

Megkezdődött a 2014–15. évi megyei I. o.
bajnokság.  Labdarúgóink ajkai kirándulása
fél sikerrel végződött, az elmúlt idényben
bronzérmet nyert felnőtt csapatunk kika-
pott, az ifi csapat győzött.

Eredmények

Ajka Kristály–FAK 2:1 (1:0) Góllövőnk:
Polgár
Béday András: Rossz helyzetkihasználásunk
miatt veszítettünk.

Ifjúságiak.   FAK–Ajka Kristály 6:3
Góllövőink: Mód A., Sashegyi 2-2, Németh
K., Pratscher.

Augusztusi program: 23., szombat 17 óra
FAK–Peremarton (előtte 21 év alattiak)

Kosárlabda

Nagy fába vágta fejszéjét Sipos Tamás, az
egyesület egykor kiváló játékosa.  A 37 alka-
lommal megrendezett, de jó pár éve szünete-
lő Kosárlabda Balaton Kupát kívánja újjá -
éleszteni.

Első próbálkozásként augusztus 23-án a
Senior csapatok számára írták ki a versenyt,
amelynek lebonyolításával és eredményeivel
bővebben az októberi számban foglalko-
zunk.

Sportcsarnok

Lakossági fórumon ismertették a tervezők a
megépítendő multifunkciós sportcsarnok
látványtervét és feleltek a szép számban
megjelent sportbarátok kérdéseire. Az ön -
kormányzat képviselő-testülete lapzárta
után tárgyalta a létesítés lehetőségét és alakí-
totta ki a projekttel kapcsolatos állásfoglalá-
sát, amelyet remélhetőleg szintén az októbe-
ri számban tudhatnak meg a téma iránt
érdeklődők.

TÓTH JÁNOS

sportesemények lelkes szurkolója és a szur-
koló tábor vezetője. Gyermekeinket nem-
csak tanítja, hanem ha kell, együtt is játszik
velük. Ő az, aki benne van bármilyen játék-
ban, legyen szó bújócskáról vagy számhábo-
rúról, de ha kell, értő figyelemmel meghall-
gatja problémáikat és segít megkeresni a
megoldást azokra. A tanulókkal szemben
tanúsított hozzáállása, segítőkészsége, jobbí-
tó szándéka példaértékű. Munkáját köszön-
jük, további munkájához sok sikert kívá-
nunk: Ficsorné Kiss Stella.

A második díjazott esetében a választás arra
a személyre esett, akinek nevét említve a
gyerekek többsége azt válaszolta: „Ő az, aki
mindig nevet”. Ez a mai világunkban nagyon
nagy kincsnek számít. Munkája során dél-
utánokat, hétvégéket is tölt a gyerekekkel,

hiszen a versenyek, meccsek ekkor zajlanak.
Köszönjük a kedvességet, megértést, bizta-
tást, odafigyelést, hiszen a teljesítmény ezál-
tal is nő. Személyiségéről mindent elárul,
hogy önmagán kívül legalább 2 focicsapat-
nyi gyermeket döntött le jelképesen a lábá-
ról, amikor megsérült, hiszen ők azt hitték,
nélküle kicsit megáll az élet.  Amikor végre
visszatért, reméljük, érezte, hogy nagyon
sokan várták. Szeretnénk ezúton is megkö-
szönni a diákönkormányzatban végzett
munkáját is: Vati Gergő tanár úrnak. 
A tanév harmadik kitüntetett pedagógusi
díját Bittmann László tanár úr vette át. Laci
bácsi szó szerint kimagaslik a tanári karból,
de természetesen nem ez határozta meg a
döntést. Munkáját precízen végzi, gondosan
ügyelve minden részletre. Igaz mondandóját
nem mindig magyarul közli, de ez az ango-

lul tanuló gyermekeket egyáltalán nem
zavarja.  Különös köszönettel tartozunk
magas színvonalú munkájáért, hiszen a
közép iskolában könnyebben állják meg a
helyüket, szilárd alappal indulnak. Osztá -
lyát is rendületlenül igazgatja, bár velük nem
mindig könnyű. Sikerműhely programjával
sok gyermeknek adott önbizalmat, tartást.

HUZSVÁRNÉ FEJES DÓRA

A díjazottak nevében köszönjük az elismerést,
a nevelőtestület munkájával, a településünk
általános iskolájának pedagógiai színvonalát
emeljük, hogy gyermekeink méltó tag jaivá
váljanak a fűzfői polgároknak.

HORVÁTH IRÉN
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E hónapban is folytatódik riport rovatunk,
melyben Benczéné Jánka Anikó titkár
Szanyi Szilviát, egyesületünk választmányi
tagját kérdezte:

– Miért pont Fűzfő?
– Ide köt minden! A Mandula utca – ahol
gyermekkoromat töltöttem –, az Árpád úti
óvoda, a Jókai utcai általános iskola, a
gyártelepi Irányítástechnikai szakközépisko-
la, a Nitrokémia, az Erőtelep, az Energia
Főosztály, laktam a Nagynőtlenben, a
Gagarin utcában, a Kis utcában és most a
Ságvári utcában. Volt némi „kilengésem”,
éltem Hajmáskéren és Veszprémben is, de
visszahúzott a szívem. Dolgoztam Litéren az
erőmű építkezésen is, de már 15 éve családi
vállalkozásban üzemeltetjük a 100 Forintos
boltunkat.

– Évek óta sikeres vállalkozást működtetsz Ba -
latonfűzfőn. Neked mint gyártelepi vállalkozó-
nak miért éri meg támogatnia a turizmust?
– A települést évtizedeken keresztül az ipar
tartotta el. Ez a tendencia mára megválto-
zott. A városnak a másik lehetőségét kell
kihasználni, azt, hogy itt van a Balaton és a
turisztikai erőforrásait! 
A bobpálya és a környezetében lévő vállal ko -
zások megmutatták, hogy itt is lehet jövedel -
mező turisztikai vállalkozást működtetni.
Én hiszek benne és látom is, hogy már
gyártelepi ingatlanokat is kivesznek turisz -
tikai céllal!
Az uszoda miatt éves igény lenne színvona -
las, több férőhelyes szálláshelyekre. Ez fel-
lendítené a település ellátottságát, mivel a
több vendég több szolgáltatást vonzana, és
ez több munkahelyet is jelentene.

– Miért léptél be a Turisztikai Egyesületbe?
– Alapító tagja vagyok az egyesületnek. Úgy
láttam, hogy a turizmus területén a
településünk nagyon le volt maradva, és még
sok évnek kell eltelnie, hogy felzárkózzunk a
többi Balaton parti település mellé. Láttam
a TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzs -
ment) szervezeteknek mind a pályázati,
mind a fejlődési lehetőségeit, amit az elmúlt
évek igazoltak is.

– Választmányi tagként mi a véleményed az
egyesület tevékenységéről?
– Rengeteg munkát látok mögötte. Ez a kol-
légák szorgalmas munkájából és a tagok

rengeteg önkéntes segítségéből tevődik
össze. Itt mindenki szívvel-lélekkel végzi a
feladatát, és nap mint nap azon gondol -
kodik, hogy mit tehetne még hozzá!
Köszönjük Mindnyájuknak!

– Mit emelnél ki az egyesület elért eredményei
közül?
– A pályázatokról már sokan hallottak. De
leginkább azt az elismertséget szeretném
kiemelni, ahogyan a szakmai szervezetek
elismernek bennünket. Kezdve a Balatoni
TDM Szövetségtől, vagy a Magyar TDM
Szövetségtől, bezárva a Turizmus Zrt.-ig.
Példaként emelik ki egyesületünket, turisz -
tikai menedzserünk és kollégái munkáját.
Szorgalmunknak, jó kapcsolatainknak
köszönhetően TDM-es honlapunk van.
Üzemeltetünk egy turisztikai csomópont-
ban lévő információs irodát. Profi kiad-
ványaink vannak és sikeres kampányaink,
aminek köszönhetően 5 év alatt megöt-
szöröződött a város idegenforgalmi be -
vétele. Sikeres rendezvényeink közül a
megalakulásunk óta megvalósuló augusztus
19-i lampionos vitorlás felvonulással egy-
bekötött fövenystrandi bulit szeretném
kiemelni, ahol több ezer ember jelenik meg
már évek óta.

– Mit jelent az a szó, hogy TDM?
– A Magyar TDM Szövetség volt elnökének,
jelenleg a Magyar Kereskedelmi és Ipar -
kamara Turisztikai Kollégiuma véle mény -
vezérének, Balogh Károlynak a sza vaival
élve: „Tegye a Dolgát Mindenki!”. Tulaj -
donképpen térségi turizmus folyamatának
egészét és egyes lépéseinek megtervezését és
menedzselését takarja. Ennél persze jóval
összetettebb és sokrétűbb feladatsorozat.
Célja, hogy jobban összefogva a térség
lehetőségeit, több turistát vonzunk ide.

– Véleményed szerint mivel lehetne Fűzfőt
turisztikailag vonzóbbá tenni?
– A település arculatán kellene változtatni!
Egy rendezett településen jobban érzi
magát mindenki. Fontos lenne, hogy egy
kulturált irodában várjuk a vendégeket,
mert az alapján ítélnek meg bennünket!
Több szórakoztató program kellene, ahol
minden korosztályt kiszolgálunk! A parti
sétány megvalósulása nagyon sokat fog
lendíteni a vendégek és a helyiek kom-
fortérzetén. 

Kívánom, hogy a fent vázolt tervek mielőbb
valóra váljanak a helyi lakosság és vendégeink
megelégedésére!
Köszönöm a beszélgetést!

BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ

Az augusztus 19-i dátum immár hatodik
éve különleges nap egyesületünk életében,
hiszen ekkor rendezzük meg a legnagyobb
tömegeket megmozgató programunkat,
melynek egyetlen állandó eleme a lampi-
onos vitorlás felvonulás. A többi prog -
ramelem évről évre változik, a színvonalas
és változatos szórakozás jegyében. Idén
különleges élményben lehetett része azok-
nak, akiket a futó zivatar nem ijesztett el az
esti szórakozástól. A Kőszegről érkezett
Ataru Taiko ütőegyüttes katartikus, játszós-
varázsos előadásából áradó elementáris erő
vastapsra késztette a nagyszámú közön-
séget, legifjabb rajongójuk, egy szőke, 6–7
év körüli ifjú hölgy külön tapsot is kapott.
Vitorlás felvonulásunkra külön büszkék
vagyunk, a vízen tükröződve táncoló színes
fénypontok vidám látványt nyújtanak.
Mindig igyekszünk helyi előadóknak is
lehetőséget biztosítani rendezvényeinken,
így szintén nagy sikert aratott Perecsenyi
András és társa erőemelő száma, illetve tűz-
zsonglőr bemutatója, valamint a litéri fiatal
énekes hölgy, Kertész Dóra megható
előadásában a Magyarország című dal is.
Esténk szó szerinti fénypontja, a lézershow
is különleges élményt nyújtott. A színes
fénycsóvákból kirajzolódó alakzatok ámu-
latba ejtették a kicsiket és a nagyokat
egyaránt.
Ezúton is köszönjük segítőinknek és támo-
gatóinknak, hogy rendezvényünk megvaló-
sulhatott: Balatonfűzfőért Alapítvány, Kék
Öböl Panzió Kft., Fűzfő-Terv Építész Iroda,
Balatoni Bob Szabadidőpark, Benczéné
Jánka Anikó, Szanyi Szilvia, Vlasits János,
Biró Viktória, Francz Viktória, Müller
István, Talamár Krisztián, Talamár
Viktória, Huzsvárné Fejes Dóra, Mohos Pál,
Marina Fűzfő kikötő, BS Fűzfő kikötő, BVSE
kikötő, a felvonuló vitorlázók, Horváth
Károlyné, Hofstadter Péter, Balatonfűzfő
Város Városgondnoksága, Vági Gyula,
Koronczai János, Szabó Lajos, Horváth
Sándor.

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat
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Táboroztunk!

VÁCISZ hírek

Augusztus hónap nagyon mozgalmas volt
egyesületünk számára.

Augusztus 10–16-ig a „KISOKOSOK”
tábori programnak biztosítottunk helyet.
A résztvevők közül 15 gyermek és kísérőik a
Velencei-tó LEADER HACS térségből,
15 fő és kísérőik a Bakony és Balaton KK
LEADER HACS térségből érkeztek. 
Egyesületünk tagjai távcsöves bemutatót,
kézműves foglalkozást és szellemi vetélkedőt
tartottak a táborozóknak nagy sikerrel.
Mindenki balatonfűzfői képeslapot és pros-
pektust kapott tőlünk ajándékba.

Távcsöves bemutatókat tartottunk, amikor
az idő kegyes volt hozzánk.
Új nappali programot készítettünk és aján-
lottunk a látogatóknak, családoknak.

Augusztus 16-án Fényes Lóránd amatőr csil-
lagász, asztrofotó kiállítását nyitottuk meg.
Pintér István elnökségi tag köszöntötte a
megjelenteket, röviden bemutatta egyesüle-
tünket. Kocsis Antal szakmai vezető köszön-
tője után Mizser Attila, a Magyar Csillagász
Egyesület főtitkára méltatta a több nemzet-

közi elismeréssel kitüntetett kiállítót és meg-
nyitotta a teltházas programot.
A csoda ezután következett.
„Ott voltunk vele a tervezés, az utazás, majd
a megérkezés pillanatában. Megismertük
Namíbia földrajzi fekvését, népsűrűségét
összehasonlítva Magyarországgal.
Gyönyörű képeken keresztül kaptunk betekin-
tést a domborzati viszonyokba, az ott élő álla-
tok világába. Az asztrofotós kiváló előadó és
széles látókörű megfigyelő a földön is. Az él -
ménybeszámoló földi képei lassan átúsztak az
égbolt csodáit megörökítő képekbe. Képekbe,
melyek nem a pillanat művei, hanem több,
néha 15 órás exponálás eredményei.
Ez már „alkotás”. Megtervezett, megkom-
ponált, türelemmel, alázattal rögzített
valóság, a láthatatlan láthatóvá tétele. Az
emberi szem korlátainak feloldása, a
szürkeség színessé válása, az égbolt szem köze-
livé hozása. Esztétikai manna. Földi létünk
kiterjesztése, a lélek szárnyalása.
Testnek és léleknek egyaránt sokat adott az
este. A beszámolót követően elmerülhettünk a
falakon elhelyezett csodálatos képekben. A
kiállított képekből tizenkettőt ajándékoz az
alkotó a VÁCISZ-nak. 
A kiállításhoz a képi meg jelenítés minősége a
balatonfűzfői Tradeorg Nyomda kitűnő
munkáját dicséri.
Felejthetetlen este volt, számomra a nyár
egyik fénypontja.”
Idézet Kiss Mária Naplónak küldött cikkéből. 

2014. szeptember 13-án Családi nap a
Polgárőr Egyesület, a FAK Természetjáró
Szakosztálya, a Balatonfűzfői Horgász
Egyesület és a Balatonfűzfői VÁCISZ

Egyesület rendezésében. Alcím: „Baba -
kocsis túra nemcsak babakocsival”. Mozdulj,
túrázz! Magadért, családodért, egymásért!
Gyülekezés és indulás Fűzfőgyártelepen, a
Turista Bázispontnál, 
Fűzfőfürdőn a Közösségi Háznál reggel
9 órakor. 
Útvonal: Közösségi Ház, a postai gyalogát-
kelőn keresztül a Horgásztanyára.
Turista Bázispont, Uszodai út, tobruki gya-
logátkelő, tobruki haranglábnál várjuk a
csatlakozókat, a Margit sétányon keresztül a
Horgásztanyára. 
Visszaút egyénileg kb.14 óra körül.
Program: családi vetélkedők, játékos sport-
programok, egyéni versenyek, tánctanulás.
Nyeremények, jutalmak a résztvevőknek.

Ebéd a helyszínen főzött paprikás krumpli
virslivel, kenyérrel. Szódavíz, ásványvíz.

Nevezés szükséges! A nevezési díj csalá-
donként 200 Ft. Egyénileg 50 Ft.
Nevezési határidő: 2014. szeptember 12.
12 óra.

Várunk mindenkit, aki a többi kis és nagy-
gyerekkel, lelkes felnőttekkel együtt eltölte-
ne egy vidám napot.

ESŐNAP NINCS!

Jelentkezni: info@balatoncsillagvizsgalo.hu 
Király Anita 06-30/524-8709
Lőrincz Gábor 06-30/467-1002
Kontics Ferencné 06-20/398-2425

KONTICS FERENCNÉ

Ebben az évben sem adtuk fel azt a szándé-
kunkat, hogy megkönnyítsük a nyári iskolai
szünetben a gyermekek felügyeletének
megoldását. Pályázati forrás és önkormány-
zati támogatás nélkül, egy héten át nyújtot-
tunk aktív kikapcsolódást annak a 15 gyer-
meknek, akiknek szülei éltek a Bala ton -
almádi Szociális Központ Balatonfűzfői
Gyermek jóléti Szolgálata által felkínált
lehetőséggel.

Szolgálatunk az elmúlt évek tapasztalatait
felhasználva és a városban tevékenykedő vál-

lalkozások támogatásával kellemes, élmény-
dús, emlékezetes egy hetet tudhat maga
mögött.

Köszönet illeti Érsek–Kovács Adriennt, az
Öveges Iskola ifjúságvédelmi felelősét, aki
önzetlenül segítette egész héten a tábor
munkáját. Hálásak vagyunk a tűzoltóság-
nak, hogy a gyerekek közelről ismerked-
hettek meg a tűzoltók munkájával, a Bob
pálya és a Serpa Kalandpark tulajdonosai-
nak, hog y térítésmentesen vehettük
igénybe mindkét létesítményt. Pók Árpád

kedves „nagypapás” közvetlenséggel avat-
ta be a gyerekeket a hungarocell vágásának
és formázásának rejtelmeibe. Szívesen
fogadtuk a Balatonalmádi EFI Iroda
hozzá értő és szakszerű segítségét a nordic
walking megismeréséhez, a tornához és a
nem elégszer hallott egészséges táplálko-
zásról tanult ismereteink felelevenítésé-
hez.

Az egy hét során gyermekeink gyümölcs- és
zöldség fogyasztását Némethi Gézáné Tóth
Amália, az egyik délután elfogyasztott
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1992. óta augusztus 1-je a „Szoptatás
Világnapja”, mely alkalomból augusztus
6-án a Városi Könyvtárban harmadik alka-
lommal köszöntöttem személyesen a szopta-
tós mamákat. 

14 szoptatós anyukát hívtam meg, melyből
10 tudott személyesen részt venni a köszön-
tésen.

Köszönöm szépen a megjelent mamáknak
és hozzátartozójuknak, hogy eljöttek és
köszönthettem Őket!

TÖLGYES BEÁTA

TERÜLETI VÉDŐNŐ

,,Mosoly, ami fontosabb, mint más, 
Öröm, amit másban nem  találsz.

Fiatal a szíve,
Mégis mennyi szépet hord.

Amikor csak játszik és nevet,
Csoda, amit kérni nem lehet.

Elmondani félek,
Elhallgatni miért kell:

Jó, hogy élsz,
Megadsz mindent,

És így teljes lett az életem,
Hisz létezel.”

(Szekeres Adrienn)

Szoptatós mamák köszöntése

uzsonna hozzávalóit a Mini ABC ingyen
biztosította, a Fűzfő Sütőipari Kft. pedig a
kenyeret bocsátotta kedvezményesen ren-
delkezésünkre.

A gyerekek reggelenként kíváncsi várako-
zással érkeztek, hogy milyen új kalandot
tartogat a nap számukra. Az időjárás kegyes

volt hozzánk, így valamennyi eltervezett
programunkat meg tudtuk valósítani.
Városunkból „kimerészkedve”, vidám kirán-
dulást tettünk a Koloska-völgyben létesí-
tett vadasparkban, majd a napot egy izgal-
mas számháború csatával fejeztük be a ter-
mészeti szépségekben gazdag Koloska fái
között.

Az egy hét során közösséggé kovácsolódott
csapatunk tagjai pénteken úgy búcsúztak
egymástól, hogy „Jövőre Veletek, ugyanitt!”

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

BALATONFŰZFŐI GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLATÁNAK MUNKATÁRSAI

Bajor táncosok sikere
Eszteregnyén (Zala megye) működik az
„Őszirózsa Dalkör”, ami augusztus 17-én
már harmadik alkalommal rendezte meg a
környező települések dalkörös találkozóját.
Erre a nemes találkozóra meghívást kapott a
nyugdíjasainkból ( Jenei István, Lajkó
Frigyes) összeállt tánccsoport, amely már
több alkalommal a város különböző rendez-
vényein a Bajor sörtáncot mutatta be. Mivel
barátaink is színvonalas előadásukkal járul-
tak hozzá a fűzfői rendezvényünkhöz, úgy
éreztük, egy kis mosolyt, jó kedvet varázsoló
táncunkat bemutatjuk a közönségnek.
Közvélemény-kutatás után derült ki, hogy
minden tagunk, aki részese az előadásnak,

igent mondott a fellépésre. Két emlékeztető
táncgyakorlat után utaztunk a nagy találko-
zóra. A műsor utolsó fellépőjeként kaptunk
lehetőséget a hangulatot fokozni, az addig
üldögélő nézőkből állva tapsoló közönséget
varázsolni. A sörtánc végén a szokásos kerin-
gővel fejeztük be a műsort. Úgy érezzük,
még sokáig fognak emlékezni ránk, olyan
nagy sikernek könyvelték el előadásunkat.
Ezúton köszönöm minden résztvevőnek,
rajtam kívül Lajkó Frigyesnek és Papp
Józsefnek, akik vállalták a gépkocsivezetéssel
járó lemondást, különösen Fricinek, aki az
előadáshoz szükséges felszerelésünket is
szállította. Ezzel a fellépésünkkel Zala

megyébe is elvittük Balatonfűzfő jó hírne-
vét.

SZABÓ LAJOS

Erdei bútor szett. Közelebb kerültünk ter-
mészeti környezetünk világához, ahová a
Turista bázispont invitál bennünket, majd
pihenésre is visszavár.

Óvó használattal tudjuk leginkább megkö-
szönni az adományozó Bakonyerdő Zrt.-

nek,  városunk szülöttének, Peer Lászlónak,
a Devecseri Erdészet igazgatójának és mind-
azoknak, akik a megvalósítást segítették.

GYURICZA LÁSZLÓ

Turista bázispont
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Augusztus 23-án a sportot szerető fűzfőiek
mintha csak a múltban jártak volna: másfél
évtizedes szünet után, 38. alkalommal újra
potyogtak a kosarak a Szenior Balaton
Kupán. Az egykori fűzfői kosaras, Sipos
Tamás kezdeményezésére volt élvonalbeli
játékosok pattogtattak a szabadtéri bitume-
nes pályákon. 

A kosaras berkekben a ’60-as évektől orszá-
gos hírnévre tett szert a kupa. Profi férfi és

női játékosok érezték szinte kötelezőnek az
augusztusi fűzfői tornán való részvételt. A
szabadtéri villanyfényes pálya, a balatoni
panoráma, a csordultig telt lelátók egyedi
atmoszférát adtak a rendezvénynek. 
A szervezők ezúttal nem a jelen sztárjait hív-
ták meg – legjobbjaink különben is a válo-
gatottban harcolnak az Európa Bajnokságra
való kvalifikációért –, hanem a korábbi évti-
zedek neves játékosait, csapatait és játékve-
zetőit. A kosárünnepen így most csak 40 év

Kosaras múltidézés Balatonfűzfőn

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály szeptember havi túraterve
• Szeptember 6. Dörgicsei szurdokvölgy
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.42 óra
Túravezető: Gyuricza László
• Szeptember 13. Ábrahámhegy–Salföldi kolostorrom–Tóti-
hegy–Káptalantóti 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 8.20 óra Táv: 11 km
Túravezető: Lipták Pál
• Szeptember 20. Zirc–Tündérmajor–Pálihálás puszta–Mamut -
fenyők (Grófi sírkert)–Szépalma puszta–Borzavár 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: 14 km
Túravezető: dr. Görbicz Lajosné
• Szeptember 27. Farkasgyepű–Csurgó-szikla–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Október 4. Somlóvásárhely–Somló-hegy NY-i oldala, pincelátogatás
Találkozás: Veszprém, MÁV áll., kb. 8.15 óra Táv: 10 km
Szintkülönbség: 250 m
Túravezető: Risányi Mária

Fontos! Mivel a menetrend és az időjárás nem mindig alkalmazko-
dik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra
vezetőjénél! Tájékozódási lehetőség a Szakosztály honlapján:
www.termeszetjaras.gportal.hu

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629

Immár második alkalommal rendezték meg
a Laguna Yacht Clubban a LYC Családi
napot és főzőversenyt. Az idei nyáron kivé-
telesnek számító napon, gyönyörű napsüté-
ses strandidőben tudtuk megtartani a ren-
dezvényt. A főzőversenyre 18 csapat neve-
zett és készített csodálatosabbnál csodálato-
sabb egytálételt, ezzel nehéz helyzetbe
hozva a Marton Béla polgármester úr elnök-
letével dolgozó zsűrit. A verseny résztvevői
között a kikötőnk bérlői mellett megtalálha-
tó volt többek között a Horgász Egyesület
három csapata, a ,,Csebszalto” nyugdíjas-
klub két csapata, a szomszéd „Fejes” kikötő
két csapata és még három balatonfűzfői
lakosok által alkotott csapat. 
A rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott
le, melyet rengeteg érdeklődő és kóstoló tisz-

telt meg jelenlétével. Szerény számítások
szerint 100 kg-ot meghaladó mennyiségű
húst főztek meg, nem beszélve az egyéb
alapanyagokról. Az igazi sikert jelzi, hogy a
nap végére valamennyi étel elfogyott. A ver-
senyt követően került sor az eredményhirde-
tésre, majd a hangulat fokozásáról az EX
Lux együttes gondoskodott.
Gratulálunk a versenyző csapatoknak,
köszönjük mindenki részvételét, jövőre
mindenkit visszavárunk.

TAKÁCS JÁNOS

A főzőverseny győztese vadpörköltjével a
Szabó Emil vezette Envisio Kft. csapata lett.
Szerk.

II. LYC Családi nap és főzőverseny
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Megszólalt a csengő, a diákok szépen, sorban
de annál izgatottabban ülnek be naponta az
iskolapadokba. Mit fogunk ma csinálni, vajon
mi fog történni az iskolában? – teszi fel több
száz diák a kérdést reggelente. Tudok figyelni,
szorgalmasan tanulni, jó jegyeket szerezni? –
mélyülnek el gondolataikban. Elhoztam a fel-
szerelést, megcsináltam a leckét, el tudom
mondani a megtanultakat? – aggódnak min-
den óra előtt a lelkiismeretesek.
Diáknak lenni jó dolog, magunkba szívni a
tudást, megismerni, megérteni a körülöt-
tünk lévő világot izgalmas dolog. Nemcsak
befogadónak, nyitottnak is kell lenni az
újdonságok iránt, mintegy felfedezőként kell
átélni a diákéveket. Jól tudjuk mi ezt felnőt-
tek, akik már kitanultunk egyet s mást. De
hogyan tudjuk segíteni a gyerekeinket, akik
még csak kóstolgatják a tudást? Mik azok a
fontos dolgok, amire rendszeresen figyelnie
kell a gondos szülőknek a tanév során?

Alakítsunk ki egy rendszerességet, ismerjük
el gyermekeink sikereit, bátorítsuk őket,
nyújtsunk bíztató támaszt sikertelenségük
idején, biztosítsuk a nyugodt, kiegyensúlyo-
zott körülményt, hogy diákéveik maradan-
dó pozitív élményeket adjon!
Segítsük a tanulást, a másnapi felkészülést,
ellenőrizzük a napi felszerelést, az elkészített
házi feladatokat! Segítsünk a projektmun-
kákban, de ne készítsük el helyette, enged-
jük érvényesülni, kibontakozni szemünk
fényét! Tanítsuk meg odafigyelni a holmi -
jai ra, felesleges dolgokat, játékokat ne
engedjünk cipelni! Készítsünk tízórait,
elegendő folyadékot a kisebbeknek, a nagyo-
kat vegyük rá, hogy gondoskodjanak egy
kicsit önmagukról!
Sokkal finomabb az a szendvics, ami a szere-
tett, egészséges, otthoni alapanyagokból
készül, mint amit reggel, késve vásárolta-
tunk meg velük a boltban!  

Figyeljünk arra, hogy milyen tantárgyhoz
milyen taneszközökre van szükség, időben
vásároljuk meg azokat! Az elfelejtős, kissé
szertelen gyerekeknek ellenőrizzük időnként
a tornafelszerelését, az úszófelszerelését, a
tolltartóját, a napi ruháját. Ne hagyjuk, hogy
évvégén, húszzsáknyi elveszett ruha ne hiá-
nyozzon a gyermekünk ruhatárából. 
Ne csak korholjuk, szidjuk őket, hanem ked-
vesen, célratörően ellenőrizzük gyermekein-
ket, anyáskodjunk, apáskodjunk felettük,
érezzék a törődést, a családi élet örömeit, a
gondoskodást, az összetartást. Ezzel példát
mutatunk neki, elsajátíttatjuk vele a jó szoká-
sokat, megtanítjuk a rendre, és ezáltal ő is cél-
tudatos, sikeres, egészséges felnőtté fog válni,
aki szüleinek sok örömet és büszkeséget okoz. 
Sikeres, jó tanévet kívánok gyermekeinknek
és kedves szüleiknek!

HORVÁTH IRÉN

Becsengettek…

felettiek léphettek pályára. A szervezők a
szenior korosztályhoz igazították a szabá-
lyokat is: rövidebb pályán játszottak, a
meccsek csak 2x12 percig tartottak, a játék-
teret pedig egy ideiglenes műanyag borítás-
sal fedték le, kímélendő az ízületeket.

Összesen 8 csapat nevezett, akiket a rende-
zők két négyes csoportba osztottak, innen
az első 2-2 helyezett jutott tovább, esélyt
kapva ezzel a dobogós helyek megszerzésére.

A kilátogató szurkolók és sportolók újra
átélhették a régi nagy csaták hangulatát. Az
évek elmúltával az izmok talán már nem
működnek ugyanúgy, mint régen, de a rutin
és a lelkesedés mit sem változott. Így szóra-
koztató, helyenként parázs hangulatú mér-
kőzéseket láthatott a nagyérdemű.
A szabadtéri kosárlabdázás egyedi hangula-
tát idézte az időjárás is: délután előbb csak
elszórtan érkezett az égi áldás, majd több-
ször is leszakadt az ég. Némi aggodalom
csak a főszervező arcán látszott, a játékosok
– ahogy régen is tették – folytatták a játé-
kot. 
A döntőt már szakadó esőben játszották
végig a résztvevők, de velük együtt a nézők
sem tágítottak: hősies küzdelmet láthattak.
A csapatoknak ekkor már nemcsak egymás-
sal, hanem az időjárással is meg kellett har-
colniuk. A győzelmet végül a Fehérvár KC
szerezte meg.

A Balaton Kupa újraélesztése nagyszerű kez-
deményezés. Köszönet jár a szervezőknek
lelkesedésükért, az Önkormányzatnak az
önzetlen segítségért, és a szponzoroknak,
különösen az Envisio Környezetvédelmi
Kft.-nek az anyagi támogatásért.
Mindannyian abban bízunk, hogy a hagyo-
mány újraéled, és évről-évre vendégül láthat-
juk Balatonfűzfőn az ország kosaras társa-
dalmát. 

Az I. SZENIOR BALATON KUPA győz-
tese a FEHÉRVÁR KC csapata lett.
II. helyezett a BC CSEPEL
III. helyezett megosztva a Bakonyi Vitézek
(Veszprém) és a Szegedi Postás
A torna további résztvevői voltak:
Sajtó Öregfiúk (Budapest)
NIKE-FAK Classic (Balatonfűzfő) csoport-
jában 3. helyen végzett
Kandó Főiskola (Budapest)
OLD BOYS (Paks-Budapest)

SIPOS TAMÁS

A fűzfői csapat tag jai:
Állnak, hátsó sor: Csaba Balázs, Pongrácz
György, Pákozdi Zsolt, Kirr László, Sipos
Tamás
első sor: Id. Szabóki Sándor, Cseresznyés
Balázs, Horváth Zoltán, Ifj. Szabóki Sándor,
Cseresznyés Ferenc, Karácsonyi Tamás
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TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra 88/428-838,
06-20/388-5411

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu

Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a kedvező lehetősé-
get, s töltsék továbbra is szabadidejüket a fotózással, de
továbbra is elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!

A célunkat, hogy minél több fénykép készüljön a városunk-
ról, a természeti és épített környezetéről, valamint a város-
ban zajló életről, eddig maradéktalanul elértük. Számos
fotót jelentettünk meg saját lapunkban, igazán értékes adat-
bázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni szerető embert –
a városban és a kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél
változatosabb egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat. 
A pályázatra minden naptári évben folyamatosan, de legké-
sőbb december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathor-
dozón (CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett – elektroniku-
san nem átszerkesztett, módosított – fotókat várjuk, a
pályázó pontos adatainak (név, lakcím, elérhetőség, húsz
soros bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek pontos
mérete: 4-6 MB legyen. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg
azt a tíz képet, amelyet a legjobbnak ítélik meg, a beküldött,

maximum hetven fotóból.
A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot formál a beér-
kezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványá-
ban, illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel készí-
tője nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött
képeket más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó
lemond a fotók jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely rek-
lámozásához.

Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képe-
ket, és küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt!
Várjuk a képeket egész évben, folyamatosan! Köszönjük a
munkájukat abban a reményben, hogy sok
városlakó örülhet majd a szebbnél
szebb alkotásoknak.
Balatonfűzfői Hírlap
Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com  
06-20/925-4515

A város fotósa – a fotós városa©

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás, helyszínre történő kiszállással.
(06-30/262-2103)
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Szeptemberi rejtvény
Az augusztusi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Nincsen fölöttem ég,
csak nagy csillagok.
(Takács Imre: Nyári rapszódia)

Könyvet nyert: Wolframné V. Piroska és
Grőger Edéné balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!

Szeptember havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2014. szeptember 18.

A megfejtést nyílt levelező lapon várjuk
(névvel, címmel, eset leg telefon számmal
ellát va). A levelezőlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.

Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.

Hatalmas esővel, záporral, zivatarral
köszöntött be a vasárnap a 62. születésnapo-
mon. Először Siófok felől fenyegetett, vil-
lámlott, morgott, dörgött, majd még pirka-
dat előtt megkezdődött a csendes esődob-
pergés a ház előtti fügefa levelein. Felvettem
a húgom piros esőkabátját s a szakadó eső-
ben, vizes papucsban elcaplattam a Katica
boltba. Visszafele várakoztam a buszmegál-
lóban a 8 órás Almádi buszra. A hegybe vil-
lámok csapkodtak, szakadt csak úgy, hogy
buborékolt az a hömpölygő esővíz. Egyszer
csak a közeli forgalomirányító lámpa is meg-
adta magát, kialudt a piros sárga zöld szeme.

Dörgés, villámlás, esőtől szürke hegyoldal.
Rövid pihenő után a traffic lamp először sár-
gán villogott, majd újra rendesen váltani
kezdett. Mire Almádiból hazaértem, térdtől
lefele bőrig áztam.

Másnap éjjel a fügefa levelei között ágyamra
sütött a telihold, felébredtem. Gondoltam,
itt az idő körbelesni az alig pirkadó
Tobrukon. Elmúlt egy nap és megint meg-
virradt.

Reggel 6 óra van, és nem fúj a gyár. Nem csat-
tognak Fehérvárról Gyártelepig a munkásvo-

natok. Nem ömlik a „Hunyadi” szaga a
Nitrokémiából. Nincs veszély a Gagarin
lakótelepen, mit kell tenni klórömlés esetén.
Gőzmozdony sem pöfög fel a 21-es strandról
a Gyártelepre a munkások családjával, gyer-
mekeivel. Nincs Balaton parti robbanás,
miután szaladtunk sárga vagy piros volt a jel-
zés, közeledik vagy már itt is van a vihar a
Balatonon. És már nem csípnek a szúnyogok
sem, így kihaltak az eresz alatt a fecskék is. A
strandra nem lehet csak úgy besétálni, kiülni
a mólóra, nézni a hulló csillagokat, hallgatni
a nád susogását és a hullámok csobogását.
(Folytatás a következő oldalon.)

Fűzfői telihold
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Ön is fél a fogorvostól?

Erre nálunk van a megoldás! Bármilyen fogászati beavatkozás elvégezhetõ
szedálásban (altatás) is, így Önnek szemernyi emléke sem lesz az átélt kezelésrõl.

Ráadásul, ha szeptember 31-ig megkezdi a kezelését, 20% kedvezményt
biztosítunk a szedálás árából.

Hívjon minket bizalommal még ma a +36-88/574-865 és a
+36-20/995-4540-es telefonszámokon!

A kedvezmény más ajánlattal össze nem vonható, illetve már megkezdett kezelésekre
nem vonatkozik. Az akció csak a hirdetés felmutatásával együtt érvényesíthetõ!

Érvényesség: 2014. szeptember 31.

www.globedental.hu 
Balatonkenese, Táncsics u. 6.

Hirdessen 2014-ben Ön is a Balatonfűzfői
Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com vagy
telefonon: 06-20/925-4515

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés
kapható Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és

Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544 • Nyitva tartás: H–Szo: 8.00–19.00 óráig,

V: 8.00–19.00

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazet-

tázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270

E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–16 óra, SZ: 7–12 óra

A Balatont őrzik, akár csak a tobruki stran-
dot.

– Miért nem tetszik ez így barátom? – kér-
dezi a lassan látóhatár felé csúszó telihold. –
Nézd csak Te szomorú bolond, ledobok
neked egy hulló csillagot! – mondja és tény-
leg ott egy hulló csillag, kívánjunk gyorsan
egy nagyot! – Szeretném, ha ismét csípné-
nek a szúnyogok és egy bikinis szexbombával
ülhetnék a tó vizén egy csónakon! – Bolond
vagy barátom! Az idő elszállt, s a bikinis
lányok a Hajógyári Szigeten csápolnak a

színpad előtt. Nézd csak Cseh Tamást a mel-
lettem levő csillagon, ő is elszállt a retro
nosztalgiáddal együtt! – kikacagott a hideg-
fényű égi vándor, majd elbujdokolt. A túlsó
oldalon jött az aranyselyem sujtásba öltözött
lángsugarú Nap, integetett hűvös éjszakai
testvérének. – Gyere később, csak vigyázz,
közben le ne fogyj! A mesémnek ezennel
vége, aludjatok jól, álmodjatok megvalósít-
hatót kedves felnőttek!

GYÖRGY LÁSZLÓ

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapzárta szeptember 18-án lesz. Lapzárta után
érkezett anyagokat csak a következő havi számban tudjuk megjelentetni.

A képviselő-testület által meghatározott minden hónapi elsejei megjelenés nem teszi
lehetővé a lapzárta után érkezett anyagok feldolgozását. Megértésüket köszönjük!

SZERKESZTŐSÉG

Szerkesztőségi felhívás
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Augusztus 20-ai ünnepség

Sportcsarnok




