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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil
szervezetek programja 2015. augusztus 10-től 2015. szeptember 15-ig
Augusztus 13. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Augusztus 14–16. 2. Szenior Balaton Kupa
– nemzetközi szabadtéri kosárlabda-torna
Helyszín: Városi Stadion

Augusztus 17–22. A 15 éves város rendezvényei
Augusztus 17. 17 óra Képzőművészeti kiállítás
– Balogh Ervin és Balogh István Péter festőművészek közös kiállítása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
kiállító terem
Augusztus 18. 20–23 óra Gesarol együttes
koncertje
Helyszín: Tobruk, Strand
Augusztus 19. 20 óra A ritmus fogva tart!
– Operett, musical, retro összeállítás népszerű előadókkal
Belépőjegy: 1000 Ft
Helyszín: Városi Stadion
Augusztus 20. 10 óra Ünnepi szentmise a
Jézus Szíve plébániatemplomban
– 11 óra Ünnepi megemlékezés és városi
kitüntetések átadása
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
(Rossz idő esetén Közösségi Ház)

– 15 óra Ünnepi testületi ülés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
– 22 óra Tűzijáték
– a tűzijáték előtt és után kísérő rendezvényekkel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenyfürdő
Augusztus 21. 19 óra Romkerti zenés esték
– fellép: Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes, Érdemes művész
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom kertje
Augusztus 22. 19.30 órától 6. FÉK
Indulás, érkezés: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Augusztus 24. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Szeptember 7. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Szeptember 7. 18 óra Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér
Szeptember 7. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Szeptember 11. 15 óra Megemlékezés
Bozzay Attila Kossuth-díjas zeneszerzőről
– koszorúzás a szülőháznál (Bartók Béla u.)
– 18 óra emlékkoncert
Helyszín: Jókai Közszíntér

Szeptember
Szeptember 1. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Szeptember 1. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Szeptember 5. 15 óra XVII. Szüreti felvonulás és bál
– a Csebszalto nyugdíjasklub szervezésében
Helyszín: Tobruk utcái és óvoda

Szeptember 12. 15 óra Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Jókai Közszíntér
Szeptember 14. 16 óra Ulti klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Szeptember 15. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Az időpont- és műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk

Az ötvennyolcadik hónap a városházán
Egy Böjte Csaba idézettel kezdem:
,,Divatos lett a mai világban, hogy mindenki
mindenhez felületesen, de nagyon határozottan hozzászól. Félelmetes az a bátorság, ahogyan biztos próbák nélkül megszólnak, elítélnek, sárral dobálóznak az emberek! Ezek a
felületes kirohanások mély sebeket okoznak! Az
ilyen stílus nemcsak az evangéliumtól van
fényévekre, hanem a holnapot építő, normális
emberi kommunikációtól is! Ez az ítélkező,
mindent leszóló, nyafogó vírus feltartóztathatatlanul ott burjánzik a közösségeinkben,
mondhatni, szívesen látott vendég lett. Az
Ebola vírus is támad, de ellene összerándu-

lunk, védekezünk, próbáljuk bölcsen legyőzni
azt! A büntetés nélkül társait elítélő, megszóló,
kigúnyoló ember társadalmunk Ebolája, mely
biztosan szétrágja, megöli közösségeinket, ha
nem védekezünk ellene! Régebben azt mondták, egy tisztességes polgár, egy úriember, nem
beszélve keresztényről, nem engedhet meg
magának bármilyen stílust, mert aki nem tud
vigyázni a modorára, az nem való tisztességes
emberek közösségébe, azzal nem ülünk le egy
asztalhoz! Jó lenne megtanulni ezt őseinktől!”
Ezt csak azért idéztem, mert a népszerű
közösségi oldalakon sokan hihetetlenül bát-

ran ítélkeznek élők és holtak felett! Olyan
emberek, akik szinte semmit nem tettek le az
asztalra, milyen vehemenciával törnek pálcát
mások felett! Tehetik, mert a vélemény szabad, de azt ne várják el, hogy ezért a közösség
elismerését learassák. Egyet elérnek, nem veszik komolyan őket, önmagukat minősítik és
elszigetelik magukat. Mert védekezni kell
ellenük, mint a fertőző betegségek ellen is.
Elindult a régóta várt építkezés a parton.
A parti sétány és kerékpárút kivitelezése folyik. Naponta ötven-hatvan métert halad előre, a háttérben készülnek a játszótér elemei, a
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térvilágítások, a híd. És őszre elkészül. Van
a nyomvonalban tizenkét ingatlan, melynek
tulajdonosai tiltakoznak az építkezés ellen.
A jogi képviselőjük felszólította az önkormányzatot, hogy a bírósági végzésig függeszszük fel a beruházást, mert az ügyfeleik
magántulajdonán megy a parti sétány.
Természetesen ez téves információ. Az engedélyező hatóságok nem adnak ki építési engedélyt más tulajdonára. A tulajdonosok terjeszkedtek önhatalmúlag túl az ingatlanjaikon, és a többszöri felszólítás ellenére sem
húzódtak vissza a saját területükre. A túl
használat mértéke különböző. Szép építmények jelentek meg, pihenő alkalmatosságok,
melyek jelentős értéket képviselnek. A felszólítás tényét nem vitatták, de a megbeszélésen
közölték, hogy nem hitték, hogy ez komoly, s
nem reagáltak rá. Hát kérem komoly. Mert
nem tudjuk felfüggeszteni a beruházást, és
csak annyi kedvezményt tudtunk adni, hogy
a szezon hátralévő részében végezzék el az
értékeik eltávolítását a város területéről, mert
szeptember elején megindulnak a gépek.
Remélhetőleg addigra mindegyikük tájékozódik, és felülvizsgálják az álláspontjukat, mi
szerint mindent megtesznek, hogy meghiúsítsák a város beruházását. Talán hisznek a
szemüknek, amikor a telkük valós határát a
földmérőnk megmutatja nekik. Kérem, az
építési területre ne lépjenek be, mert az tilos.
A lekerített területek egyértelműen jelzik ezt.
Sajnos, az építési területet bejárva azt tapasz-
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taltuk, hogy a jelzőkarókat eltörték, máshová
tették, ami újabb munkát és költséget jelent,
és nem kis bosszúságot. De ez nem gátolja
meg a munkát, csak időben és költségben
növeli azt. És őszre mindannyiunk örömére
használatba is vehetjük.
Jó pár hónappal ezelőtt a közeli városba utazva felevettem egy fiatalembert a kocsiba,
mert láthatóan sietett. Beszélgettünk, mert
a családot is, őt is régóta ismertem, testvéreit
tanítottam is, édesapja az iskolában is dolgozott. Elmondta, hogy most éppen tanul, és
talán ezzel a mostani tanfolyammal már
munkát is talál. Mert felsorolt vagy hétféle
okj-s képzést, amit megszerzett, volt benne
ipari kazánfűtőtől kezdve parkgondozásig
sok minden. Nemrégiben találkoztam vele
a Közösségi Ház előtt. A barátjával beszélgettek. Most a városgondnokságnál dolgozik, és örül az átmeneti lehetőségnek. Beszélgettünk a múltról, sok mindenről. Egyszer
csak elővett a tárcájából egy régi fekete-fehér
fényképet, melyen látszott, hogy nem ma
készülhetett, és az is tisztán kivehető volt,
hogy nem én vagyok az első, aki ezt látta.
A kép a régi iskola előtti lépcsőn készült, sok
apró gyermek néhány felnőttel. És ő büszkén
kérdezte, hogy megismerem-e az apukáját
a képen. Mert akkor volt elsős, mikor a kép
készült. Középen ült egy sötétebb hajú fiúcska és én ráböktem. Elérzékenyült mosollyal
nyugtázta és még kért valamit. Mentsem meg

ezt a képet, mert fél, hogy tönkre megy.
Megígértem neki. Bemásolom a gépbe,
kinyomtatom, befóliázom, és így sokáig
meglesz. Sok mindent kapnak a gyermekeink tőlünk, de nem is tudjuk, mi lesz az, ami
igazán örömet okoz nekik és nem felejtik. És
az emlék, az öröm forrásai biztosan nem
drága tárgyi eszközök, s pénzért megvásárolható éppen népszerű, ám gyorsan értéküket
vesztő csecsebecsék. Sokkal egyszerűbbek és
sokkal maradandóbbak. Sokkal egyszerűbbek. A békesség, a szeretet, az egymásra
figyelés.
„A gyűlölködés, az ellenségeskedés, a harag
mind-mind teher. Aki gyűlöletben él, az
olyan, mintha egy méretes csomagot cipelne, és
úgy akarna feljutni a hegy tetejére. Aki ellenségeskedik, aki a másikban csak a rosszat látja,
annak az élete pokol.” (Böjte Csaba)
És csak az önmaguk életét teszik pokollá.
Segítsünk nekik, hogy az életük jobbá forduljon. Türelemmel, nyugalommal próbáljuk meg őket megszabadítani a terheiktől,
hogy a hátra lévő életüket más minőségben
élhessék.
A legközelebbi KT-KÁVÉ 2015. augusztus
13. 17 óra Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ és Könyvtár.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2015. júniusi
lapzártától a 2015. júliusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Perényi Anna Zsófiát, Veldi Kristóf Benettet, Budai Szófia Elizabetet, Budai Milánt.
Gratulálunk a családoknak és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

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

FŰZFŐFÜRDŐ
2015. szeptember 3-án (csütörtökön)
13.00–16.00 óra között, valamint 2015.
szeptember 9-én (szerdán) 13.00–15.30
óra között. Az oltás helye: Közösségi Ház, a

volt kertmozi területén ( József Attila u.
12.).

16.00–17.00 óra között. Az oltás helye: a
Szállás utca 8. előtti téren.

TOBRUK
2015. szeptember 3-án (csütörtökön)
16.30–18.00 óra között. Az oltás helye: a
strandi főbejáratnál.

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

FŰZFŐGYÁRTELEP
2015. szeptember 9-én

(szerdán)

DR . KÉGL TAMÁS
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Faludi Ferenc

Szent István királyhoz
Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.

Íme a te reménységed,
Ínségedben idenézz:
Isten után erősséged
Megoltalmaz ez a kéz.

Tőled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitit, kincsét, mindenét.

Megvigasztal midnyájunkat,
Hatalmunkban vastagít,
Megtágítja országunkat,
Végig megtart, boldogít.

Elbujdostál, megkerestünk,
Áldott légyen a szent ég!
Országunkba bévezettünk,
Szívünk örömében ég!

Budán nyugszik; Buda vára,
E szentséget megböcsüld!
Atyja után, nem sokára,
Biztat az ég: Imrét küld.

Drága kincsünk, feltaláltunk:
Magyarország, vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
Ezer áldásokat hoz.

István mellett itt lész fia,
Megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
Égi s földi asszonyunk.

Áldozattá vált? Létezik segítség!
A nyáron, különösen a Balaton-parton többszörösére nő az egy-egy településen tartózkodók száma. Minden település, legyen az
város vagy kis falu, igyekszik változatos programokkal csalogatni, szórakoztatni a helyi
lakosokat és a vendégeket egyaránt. Ezzel
együtt megfigyelhető a nagyobb tömeget, a
figyelmetlenséget, az óvatlanabb viselkedést, a nyitott ingatlanokat, gépkocsikat
kihasználó, a bűncselekmények elkövetési
szándékával érkezők számának növekedése
is. Ma már nem probléma nagyobb távolságot megtenni egy nap alatt, és villámgyorsan
eltűnni az elkövetés helyéről.
A megnövekvő forgalmat a közutakon is
érzékelik az emberek. Több a türelmetlen,
szabálytalanul közlekedő, időnként agresszívan viselkedő vezető, aki nemcsak a
saját és utastársai testi épségét veszélyezteti,
hanem a többi közlekedőét is. A közlekedési
szabályok rendszere, a KRESZ folyamatosan
módosuló szabályai hátterében mindig a
tapasztalatok, balesetek elemzése áll, célja
pedig a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzése.
A rendőrség tevékenységének egyik fő területe az áldozattá válás megelőzése. Erről
szól, ha sebességet mérünk, ha alkoholszon-

dát alkalmazunk az ittas vezetők kiszűrésére,
ha mozgójárőri szolgálatot szervezünk a
betörések, besurranások megelőzésére, ha
tipikus esetekről tájékoztatunk, ha a strandon a megőrzőt ajánljuk vagy a parkoló gépkocsiban hagyott értékekre hívjuk fel a
figyelmet.
Magyarországon is létezik az áldozatvédelem intézménye állami és egyesületi formában is! Igénybevételének feltételei vannak! A rendőrségen indított bűntető eljárás,
tulajdon elleni szabálysértési eljárás, személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset kárvallottjai
jelentkezhetnek! Már a feljelentés felvételekor tájékoztatást kap a sértett fél, hogy az
életvitelét súlyosan veszélyeztető helyzet
kialakulása megalapozza-e egy azonnali
pénzügyi segítségkérést, esetleg hosszú távú
költségtérítést, tartósabb egészségügyi vagy
pszichikai ellátást vagy akár jogi képviseletre
tarthat-e igényt.
Az állami kárenyhítés országos rendszerét a
Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálatai
tarják fenn, minden megyeszékhelyen található ügyfélfogadással. Ez Veszprém megyében Veszprémben található a Kossuth utca
10. szám alatt. Az Áldozatvédelmi Szolgálat
munkatársai a rendőrség által kiállított iga-

zolás és elbeszélgetés alapján tájékoztatják az
ügyfeleket, milyen segítségre jogosultak, és
ahhoz milyen iratokat kell benyújtani.
Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért
lehet fordulni a Fehér Gyűrű Közhasznú
Egyesület helyi képviselőihez is. A Balatonparton mindenütt a Rendőrkapitányság
áldozatvédelmi referense képviseli az egyesületet, amely hasonló tevékenységi körben
nyújt segítséget. Az egyesület a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb hangsúlyt, így
a mediációra (közvetítői eljárás), önsegítő
csoportok szervezésére, esetmegbeszélésekre
szakemberekkel, közlekedési balesetek vétlen
áldozatainak képviseletére.
Fontos megemlíteni, hogy mindkét
áldozatvédelmi rendszer szolgáltatásainak
igénybevétele ingyenes, és arra is van
lehetőség, hogy megelőzési céllal,
a bűncselekmény vagy káresemény
bekövetkezése előtt éljen vele, aki
veszélyben érzi magát.

STANKA MÁRIA C. R .ŐRNAGY
ÁLDOZATVÉDELMI REFERENS
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

6. oldal

2015. augusztus

2015. | 07. | 28.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata

PARTI SÉTÁNY, KERÉKPÁRÚT ÉS KERÉKPÁROS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA
BALATONFŰZFŐN
Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a balatonfűzfői parti sétány és kerékpárút kialakítására, valamint kiegészítő kerékpáros turisztikai szolgáltatások megvalósítására. Ennek eredményeképpen
449 333 824 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország –
Egészségipari Program Közép-Dunántúli Operatív Program „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című, KDOP- 2.1.1/D-12 kódszámú pályázatán.
A fejlesztés során a Balaton-part menti attrakciók felfűzése valósul meg a Fövenyfürdőtől egészen Tobruk városrész
végéig, részben a projekt keretében megvalósuló sétány- és kerékpárút szakaszok, részben a meglévő gyalogutak és
a Balatoni kerékpáros körút meglévő kerékpárút szakaszai által. Meglévő, a parti sétány és a kerékpárút által érintett
attrakciók és szolgáltatások: Fövenyfürdő, Szörfcentrum, 3 vitorláskikötő és 1 csónakkikötő, horgásztelep, Fűzfő Motel,
Balaton Center Kemping, a Tobruki csónakkikötő és a Fűzfői-öböl közötti természet közeli erdő tisztásokkal, az ún.
Panoráma Kilátópont és Panoráma híd, a Tobruki Strand, valamint a Tobruki Strand területén található szabadtéri színpad, amely a település nyári szabadidős-kulturális kínálatát erősíti.
A projekt keretében kialakítandó kisebb élményelemek, attrakciók: kisgyermekek által is használható játszótér a
Fövenystrand felőli sétányszakaszon, esőház a Panoráma Kilátópont mellett, gyalogos és kerékpáros pihenőhelyek a
Kilátópontnál, a Fűzfői-öböl csücskében, valamint a projekt keretében létrejövő kerékpáros információs pontnál, ivó
kutak a pihenőhelyeken, kilátódomb, napozó és pihenő kövek. A projekt keretében kialakítandó kerékpáros turisztikai
attrakciók és szolgáltatások: kerékpáros pihenőhelyek, kerékpártámaszok, kerékpáros információs táblák, kerékpáros
információs pont.
A projektet Balatonfűzfő Város Önkormányzata konzorciumi partner bevonása nélkül kívánja megvalósítani. A beruházás megvalósítása során együttműködő partnerek – civil szervezetek és vállalkozások – nemcsak a pályázat benyújtását megelőző tervezési folyamatban vettek részt, hanem a projekt megvalósítása és eredményeinek fenntartása során
is aktívan közreműködnek a pályázathoz csatolt együttműködési megállapodásoknak megfelelően.
A projekt keretében az önkormányzat a nyári szezonban, májustól októberig 4 fő részmunkaidős, 4 órás munkavállaló,
téli szezonban, novembertől áprilisig 2 fő teljes munkaidős, 8 órás munkavállaló részére teremt munkahelyet.
A kivitelezési munkálatok 2015. június 29-én megkezdődtek. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének tervezett időpontja 2015. október 26.
2015. július 25-én a Tobruki Strand bejárata mellett a projektnyitó rendezvény keretében lerakták a projekt alapkövét és
elhelyeztek egy időkapszulát is, amelybe a Balatonfűzfői Hírlap, a Honismereti Füzetek legfrissebb kiadása, a Napló
aznapi száma, egy Pendrive a város imázs filmjével és imázs fotóival, valamint magyar forint került.
„A balatonfűzfői parti sétány és kerékpárút kialakításával a város életében egyik legfontosabb prioritásként jelentkező
fejlesztés valósulhat meg, amely a település jövőjének alakulása szempontjából döntő fontosságú.” – mondta köszöntő
beszédében Marton Béla polgármester.
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III. Surf Beach Fesztivál, Balatonfűzfő!
Június 24–28. között rendeztük meg Balatonfűzfőn a III. Surf Beach
Fesztivált. A rendezvényre az ország minden részéről érkeztek a fiatalok, hogy négy napon keresztül kulturált körülmények között szórakozzanak a legnevesebb hazai és külföldi zenekarokra, lemezlovasokra. Az idei évben egy újabb helyszínnel, a „Malibu Retró Beach-el”
bővült a rendezvény, így párhuzamosan két színpadon zajlottak a
programok.
A fesztivál keretein belül a Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület
szervezésében bonyolítottuk le a GrandSlam Magyar Szörf
Bajnokságot és az I. SUP Magyar Bajnokságot. A fesztivál ideje alatt
az időjárás kegyes volt a versenyzőkhöz, hiszen élénk, sokszor erős
szélben összesen 9 futamot sikerült lebonyolítani szinte minden
pályaverseny kategóriában. Ifjúsági kategóriában a „hazai pályán” versenyező Geiger Richárd állhatott a dobogó csúcsára.
A szervezők szeretnének külön köszönetet mondani a balatonfűzfői
Polgárőr Egyesületnek a rendezvény helyszínén kívül eső területek
biztosításáért, Vipler Zoltánnak az előzetes területrendezési munká-

latok elvégzéséért, Balatonűzfő város önkormányzatának a Szörf
Bajnokság támogatásáért, valamint minden további támogatónak,
hiszen nélkülük nem tudott volna megvalósulni a III. Surf Beach
Fesztivál! Köszönjük! Találkozzunk jövőre!
MARTON ANDRÁS

XVIII. Cseberei „Juniális”
Igaz, idén egy másik rendezvény miatt egy héttel később, július 4-én
rendeztük meg a hagyományos Cseberei Juniálist a tobruki strandon,
mindez viszont az időjárás szempontjából szerencsésebb időpontnak
bizonyult, hiszen igazi nyári hangulatban telt az egész napos szabadtéri rendezvény.
Nagyon örültünk annak, hogy az eddigiekhez képest sokkal nagyobb
érdeklődést tapasztaltunk a gulyásfőző verseny iránt, 11 csapat nevezett. Miközben délelőtt kispályás labdarúgótorna zajlott a strand
főbejáratánál, addig vidáman rotyogtak a finomabbnál finomabb
gulyások a tűz felett az elmaradhatatlan színpadi műsorok kíséretében.
Tóth István hangulatos zeneszámai után hirdettünk eredményt. A
zsűri az elkészült ételeket több szempont alapján, egységesen értékelte, így lett harmadik helyezett a „Hajrá Szabó néni, Etyek”, másodikként a Balaton nyugdíjasklub végzett, az első helyezést pedig „Fater és
csapata” érdemelhette ki. Nagyon örültünk annak, hogy idén a városi önkormányzat is indított csapatot. „Polgár Jenő hivatala” igaz, csak
ötödik helyezést ért el, de ez egyáltalán nem vette kedvét a lelkes
indulóknak.

Szívből gratulálunk a kispályás foci résztvevőinek is, hiszen a nyári
forróság ellenére is egész délelőtt rúgták a bőrt. Büszkék vagyunk a
Fűzfői Bikákra, akik első helyezést értek el.
A színpadi programok kikapcsolódást jelentettek valamennyi korosztály számára. A gyerekeket a Ramazuri Bábszínház szórakoztatta interaktív bábjátékával, majd a Modern Tánctábor tehetséges gyermekei után
a Conestoga Country Linedance varázsolt fergeteges hangulatot a színpadra. Ezt követően a Kid Rock and Roll SE versenytáncosaié volt a
főszerep, majd az operett zenét kedvelőknek szólt a nóta Hatás Andrea
és Szeles József színművészek fellépésével. A humor sem hiányozhatott a
programok közül: Bihari Gellért fiatal tehetséges humorista derítette jó
kedvre a nagyérdeműt. A Yildizlar Hastánccsoport látványos táncbemutatóját követően a Viktória Zenekar zárta a napot, amely egészen késő
estig játszotta a közismert dalokat a táncos lábú közönségnek.
Tartalmas, jó hangulatú rendezvényt zárhattunk. A nagy létszámú
közönség pedig azt bizonyítja, hogy a hagyományos tobruki rendezvényt szeretik, és évről-évre újra várják a fűzfőiek.
BÓNA VERONIKA
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Baky Péter kiállítása
Baky Péter festőművész képeiből nyílt kiállítás június végén a
Művelődési Központban. A Balatonkenesén élő művész vezetőségi
tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, alapítója a
szekszárdi Művészeti Iskolának, de sokáig igazgatta a tolnai megyeszékhely Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Házát, művészeti vezetője volt a ferencvárosi Pincegalériának.
Veszeli Lajos, a Veszprémi Művész Céh céhmestere megnyitójában az
alkotások méltatása mellett kiemelte Baky Péter közösségi szerepét, a

művésztársadalomért felvállalt önkéntes szerepvállalásait. „Igazi
barát, akire mindig számíthatunk a jó cél elérése érdekében.” A tárlat
megnyitóját Kövécs Dániel, helyi tehetség zongorajátéka színesítette.
A kiállítás augusztus közepéig látható a Művelődési Központ kiállítótermében.

GRÓF TIBOR

Romkerti zenés esték – 2015. július
2015 nyarán folytattuk városunkban a már oly’ rég óta sikeres
komolyzenei rendezvénysorozatot, a romkerti zenés estéket.
Július 10-én a veszprémi Lovassy Gimnázium zenekara, a Lovassy Kamarazenekar koncertezett a mámai romtemplom kertjében. A gimnazistákból álló vonószenekar ütőssel és zongoristával kiegészülve
adott nagysikerű koncertet. Művészeti vezető Kebiszek-Zuber Éva.
A néhány éve alakult társaság műsorra tűzött már több klasszikus
művet, így például Antonio Vivaldit, Wolfgang Amadeus Mozartot
is játszottak már, de a XX. század egyik legjelentősebb zenei irányvo-

nala, a filmzenék világa is előkelő helyet foglal el repertoárjukban.
A fiatalokból álló zenekar élvezetes estét szerzett a szép számú közönségnek. Köszönjük!
Szeretettel várjuk közönségünket augusztusi alkalmainkra is.
Programjainkról tájékozódhatnak a Balatonfűzfői Hírlap programajánlójában, a Művelődési Központ és Könyvtár honlapján, valamint
plakátjainkon.
VARGA ÁRON

I. balatonfűzfői Utcazene Fesztivál
Július 18-án rendeztük meg idén első alkalommal, ugyanakkor
hagyományteremtő szándékkal az első balatonfűzfői utcazene fesztivált, melyet a Művelődési Központ szervezésében a fűzfőfürdői
Közösségi Ház udvarán és a Béke téren élvezhetett a szép számmal
megjelent közönség.
Fellépett Juhász Zoli, a Józsa Trió, az Instant Flow együttes, és a Főnix
Zenekar. Az este folyamán tanúi lehettünk a zenei stílusirányzatok
sokszínűségének, a soul-tól egészen a rock-ig, melyek nagyszerűen
megfértek egymás mellett, egymást követve ugyanazon a színpadon.
A fesztivál egyben komoly megmérettetés elé állította a négy fellépő
együttest, hiszen három tagú szakmai zsűri követte figyelemmel a
produkciókat és értékelte a zenészeket. Öröm volt látni, ahogy a
közönség a tikkasztó nyár esti időjárás ellenére is jó kedvvel, fesztivá-

li hangulatban vonul egyik helyszínről a másikra, és tapsolja lelkesen
vissza a fellépő együtteseket.
A zsűri most is nagyon nehéz döntési helyzetben volt, hiszen valamennyi versenyző magas színvonalú értéket képviselt a maga műfajában, emiatt a harmadik helyet megosztották Juhász Zoli és az Instant
Flow között. Második helyen végzett a Józsa Trió, első helyet a Főnix
Zenekar érdemelte ki.
Reméljük, hogy a rendezvény jövőre is hasonló sikert arat majd,
hiszen nem kérdés, hogy ismét egy hiánypótló szórakozási lehetőséget tudtunk biztosítani a fűzfői közönségnek.

BÓNA VERONIKA
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Balatonfűzfő legszebb konyhakertjei
A Városvédő és Fürdő Egyesület csatlakozott Kovács Szilvia karcagi
alpolgármester asszony felhívásához – Magyarország legszebb konyhakertjei –, és meghirdette különböző kategóriákban Balatonfűzfő
legszebb konyhakertjei versenyt.
A versenyre nyolc kert nevezett – köszönhetően Papp Józsefné Böbe
lelkes szervező munkájának. A résztvevőknek pedig Mics Jenő kedvezményes palántavásárlási lehetőséget biztosított.
A verseny kiírásának megfelelően kétszer tartott a szakértő zsűri –
Dankó Tünde, Mics Jenő – kertszemlét. Az egyesület részéről Béres
Istvánné vett részt a szemléken. A fotókat Fujszné Kőnig Zsuzsa készítette.
Elmondhatom, hogy szebbnél szebb, jól megművelt, gondosan ápolt
konyhakerteket láttunk, nagyon ötletesen ötvözve a virágos kertekkel
és a szépen ápolt gyeppel.
A sok fűszer- és gyógynövény – ez volt kiírás fő irányvonala – még
változatosabbá tette a hagyományos konyhakerti növények mellett a
kínálatot.

A zsűrinek igen nehéz dolga volt, hogy sorrendet állítson fel – mert
mindenki nyertes, aki részt vett ebben a versenyben.
Reméljük, hogy jövőre még többen kedvet kapnak és indulnak a versenyen.
Az eredményhirdetés és díjátadás augusztus 1-jén volt ünnepélyes
keretek között. Minden résztvevő oklevelet és értékes ajándékcsomagot kapott. Különdíjakat is adtunk át, köszönjük a felajánlóknak.
Díjazottjaink:
Balkon kategória – Papp József
Zártkert kategória – Szabó Lajos
Mini kert kategória – 1. Ferenczy Istvánné, 2. Savanyú Mária,
3. Baksai Tiborné
Normál kert kategória – 1. Portik Sándor, 2. Palásthy Imre és Bea,
3. Németh Gáborné és Németh Gábor
Gratulálunk a résztvevőknek és további gyönyörű kerteket kívánunk!
BÉRES ISTVÁNNÉ

Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. Nippon-Dojo
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. versenyzői 2015. június
21-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balkány városában
Nemzetközi/Országos Shotokan Karate versenyen vettek részt.
Az I. Balkány kupán három ország (Románia, Ukrajna,
Magyarország) 24 sportegyesületének 226 versenyzője mérte össze
karate tudását egyéni és csapat versenyszámokban.
Az Almádi csapat (Nippon-dojo) 6 versenyzővel indult és 14 éremmel érkezett haza.
– Csontos Tamás: egyéni kumite (küzdelem) aranyérem
– Rézmüves Ádám: egyéni kata (formagyakorlat) bronzérem, egyéni
kumite bronzérem
– Rézmüves Miklós: egyéni kata bronzérem, egyéni kumite ezüstérem
– Kiss Maja: egyéni kata aranyérem
– Pahola Eszter: egyéni kata ezüstérem, egyéni kumite bronzérem
– Szombathelyi Klaudia: egyéni kumite ezüstérem
Csapat kata versenyszámban két csapattal indult az Almádi S.E.:
– Csontos Tamás, Kiss Maja, Pahola Eszter: aranyérem
– Kiss Maja, Rézmüves Ádám, Csontos Tamás: bronzérem
A sikeres versenyt másnap a Nyíregyházi Vadaspark meglátogatásával
ünnepelte a csapat.

2015. június 29-től 2015. július 3-ig Sensei Rézmüves Miklós vezetésével Shotokan karate edzőtáboron vettek részt a karatékák. A napi 2x2
órás edzések mellett jutott idő pihenésre, strandolásra, játékra is. A
komoly szellemi és fizikai felkészülés után a tábor végén övvizsga lehetőség volt, melynek követelményeit mindenki sikeresen teljesítette.
A nyári szünetben sincs pihenés, mert teljes erőbedobással készülünk
az októberben Szerbiában, Suboticában megrendezendő Shotokan
Karate Világbajnokságra.
Szeptembertől újra rendszeres kezdő és haladó edzések lesznek a
Balatonalmádi Györgyi Dénes ált. isk. tornatermében.
ELÉRHETŐSÉGEK :
SENSEI RÉZMÜVES MIKLÓS 5. DAN
BALATONALMÁDI SHOTOKAN KARATE-DO S.E. ELNÖK
TEL.: 06-20/506-6732
EMAIL : REZMUVESMIKLOS50@GMAIL.COM
RÉZMÜVES MÓNIKA
TEL.: 20/234-2928
EMAIL : REZMUVESMONIKA37@GMAIL.COM
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A szoptatás világnapja
A világ egyik legtermészetesebb és legszebb élménye a szoptatás. Ez a
kijelentés még akkor is nehezen kérdőjelezhető meg, ha nagyon sok
nő számára a szoptatás – ha ösztönös is – nem megy olyan könnyedén, mint azt szeretnék.
A WHO 1993-ban nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatej, egyben a Szoptatás Világnapjává, az azt követő napokat pedig anyatejes
világhétté. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve
válik fogyatékossá, mert nem jut anyatejhez. Sok országban mégis
mind kevesebb nő szoptatja a gyermekét.
Ezért indította az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó
programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben
ugyanis olyan, semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a fertőzésekkel szemben, erősítik az
immunrendszert, emellett a szoptatás az anyának is jót tesz, mert
csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát. Az a legegészségesebb, ha a csecsemők féléves korukig csak anyatejet kapnak. A WHO
ajánlása szerint a szoptatás legalább kétéves korig javasolt, de ideális
esetben addig folytatódik, amíg a kisbaba magától abba nem hagyja.

„A szoptatás olyan közel hozza egymáshoz az anyát és a gyermeket,
amennyire csak két ember közel kerülhet egymáshoz...”
Szeretettel köszöntöm a Balatonfűzfőn élő szoptatós édesanyákat!
TÖLGYES BEÁTA, TERÜLETI VÉDŐNŐ

,,Kánikulai” véradás
A Nitrokémia Véradó egyesület eleget téve a vállalt szerződésének,
július17-én rendezte idei harmadik kiszállásos véradását. Kánikula
ide vagy oda, a szervezés és kivitelezés ezúttal is példás volt, köszönhetően elsősorban az ,,egyszemélyes szervező bizottságnak” –
Pongrácz Istvánnak.
Külön köszönet illeti azt a 47 főt – köztük 2 fő első véradót –, akik a
Balaton hűs hullámai helyett e nemes célt választották elsődlegesen.

Ezen alkalommal is köszönthettük a kerek vagy annak közelébe ért,
vagy elkerült véradások számában érintetteket. Ezek szerint: Nyári
Gyula 15, Perczel Nóra 30, Bartos Sándor 35, Lőrincze Balázs 46,
Czilli Gyula 91, Titz Péter 100. alkalommal nyújtotta kezét véradásra. Nekik és a többi donortársaiknak is további jó egészséget kívánunk!
Nem lehetne zavarmentes a véradás segítő, támogató szponzorok nélkül. Az ő hozzáállásuk színvonalassá, családias hangulatúvá teszi az
eseményt.
A júliusi véradás támogatói voltak: Lajkó Frigyes, Joker ABC
(Borsos József ), Orosz Péter, Pók Árpád és Hegedűsné Klári, valamint a helyszín biztosításáért a Művelődési Központ és Könyvtár,
Gróf Tibor.
Támogatásukat ezúton is megköszönjük és a jövőben is számítunk
rájuk!
A következő véradás októberben lesz.
DIÓSI PÉTER
NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET

Segítség a kerekes székeseknek Balatonfűzfőn
Balatonfűzfőről el lehet mondani, hogy mélyen együtt érez a mozgásukban korlátozott és akadályozott emberekkel, sőt az egyéb fogyatékkal élőkkel is. Immár 15 éve itt ebben a kis városban országos hírnevű rendezvény is helyet kap, ez pedig nem más, mint a
Fogyatékossággal Élők Országos Kulturális Fesztiválja és a
Fogyatékkal Élők Nyári Fesztiválja. Ezekre a fesztiválokra, rendezvényekre az ország minden részéről érkeznek előadók, akik prózával,
zenével, hangszerek megszólaltatásával és humorral teszik vidámmá
rohanó életünkben ezt a napot. A résztvevők közül hírességek is
kerültek már ki, érdemes megemlíteni Jánoki Márió látássérült fiatal-

embert, aki csodálatos zongorajátékával tűnt ki, aki a 2014-es év legnagyobb felfedezettje. Az Ének iskolájában vagy éppen a
Falfelforgató című műsorban is követhettük életútját. Máriót talán
soha nem is fedezték volna fel, ha nincsenek ezek a rendezvények. A
július 18-i nap időjárása is kedvezett a résztvevőknek, akik megjelentek a Fövenystrandon, a vízbeemelő ünnepélyes átadásán.
Balatonfűzfőn a Fövenystrandon és a Tobruki strandon is megvalósították LEADER pályázati pénzből a régóta tervezett szerkezetet, ami
megkönnyíti a vízbe jutást a mozgásukban korlátozott embereknek.
A Karnyújtásnyi Balatonfűzfő – A Tolerancia napja rendezvénnyel a
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fogyatékossággal élők problémáira szerettük volna felhívni a figyelmet. Az esemény vendégei a mozgáskorlátozottakból álló Rolling
Country Tánccsoport voltak, Mesterházy Zsolt, a Mozgáskorlátozottak
Országos Szövetségének elnökségi tagja. Erdősi Gábor Balatonfűzfő
alpolgármestere, a MEOSZ Veszprém Megyei Egyesületének elnök
asszonya, Hegedűs Józsefné, az ÖBÖL TV munkatársai és több más
érdeklődő is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Szanyi Szilvia
köszöntője után az alpolgármester úr mély együttérzéssel beszélt a
„más” emberekről, a projektet sikeresnek mondta, Kontics Monika
képviselőasszony is együttműködött ennek az ügynek megvalósításában. Az országban mindösszesen 15 helyen található ez a beemelő
szerkezet. Majd Mesterházy Zsolt beszédében dicsért, de elmarasztalt
is. Egyik szeme sír, a másik nevet, mivel vannak ennek a létesítménynek sajnos hibái is. Örül annak, hogy Fűzfőn olyan emberek élnek,
akik tesznek minden évben valami kiemelkedőt a mozgásukban aka-

dályozott emberekért, felsorolta a már általam említett rendezvényeket. Miért sír a másik szeme? Három, szinte súlyosnak mondható
hibát tárt fel: 1. a partról egy elég magas, 30 cm-es lépcső található,
mely akadályozta a lejutást a szerkezethez. 2. magára a szerkezetre is
nehezen lehet ráülni, 3. nem biztonságos, önállóan nem lehet használni. Mesterházy Zsolt kérte az önkormányzat képviselőjét, hogy
velük egyeztetve javítsák ki a hibákat. Erdősi Gábor alpolgármester
ígéretet tett arra, hogy megfelelő módon át lesz alakítva a szerkezet,
hogy biztonságosan és megközelíthetően használható legyen!
Ha egyszer jót, szépet és hasznosat alkotunk, hogy a működése SZUPER legyen.
Márai Sándor gyönyörű idézetével zárom mondanivalómat: „Csak
akkor nem vagy magányos az életben, ha jó ügyet védesz”.

2015 – A fény nemzetközi éve
Programsorozat az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
A fény nemzetközi éve az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az UNESCO és az ENSZ támogatásával megrendezett nemzetközi eseménysorozat 2015-ben. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen fontos szerepet játszik a fény és a fénynyel kapcsolatos technológia és művészetek az életünkben. A világeseménnyé vált kezdeményezéshez Magyarország, s így iskolánk is
csatlakozott. Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy tanuló diákságunk is aktívan részt vehessen az eseményekben; különösen, mert
hazánk nemes hagyományokkal büszkélkedhet mind az optikai
tudományok, mind a művészetek területén. Ezért is éreztük kötelességünknek, hogy a 2014/2015-ös tanévben nagy figyelmet szentel-
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jünk a fény tudományos, oktatási, valamint művészeti alkalmazásaira.
A programsorozat részei a következők voltak:
• Faliújság készítése – folyamatosan frissítve az aktuális programnak
megfelelően
• Napfogyatkozás megtekintése – előadás és megfigyelés a csillagvizsgálóban – 2015. március 20.
• Fotópályázat a napfogyatkozásról – 2015. április
• A hold és a csillagok – előadás és megfigyelés a csillagvizsgálóban –
2015. május
• Az éltető fény – fotópályázat a fénnyel kapcsolatban –2015. április
– május
• 2015. A fény éve c. fotókiállítás az aulában –2015. június

2015. augusztus

A programsorozaton tanulóink aktívan és szívesen vettek részt,
néhány tanulónk érdeklődését sikerült felkeltenünk a csillagászat
iránt. A legtöbb figyelmet a napfogyatkozás megtekintése jelentette,
hiszen e nem mindennapi jelenség megfigyelését Kocsis Antal tanár
úr szakértelme tette színesebbé. Az aulában kiállított fotók is bizonyítják, hogy tanulóink mennyire nyitottak az őket körülvevő világ
érdekességeire, szépségeire.
Ezúton szeretnénk külön köszönetet mondani a VÁCISZ vezetőjének, hogy lehetővé tette tanulóinknak a csillagvizsgálóban lévő előadások és megfigyelések megtekintését.
DÉNESNÉ BARAT MARIANNA

Napfogyatkozás
2015. március 20-án a napfogyatkozás alkalmából a két 8. osztály, néhány hetedikes és a
csillagász szakkörösök kimehettünk a csillagvizsgálóba, ahol Tóni bácsi jóvoltából hatalmas teleszkópokon keresztül tekinthettük
meg ezt a ritka eseményt.
Ez a jelenség minden gyermek érdeklődését
felkeltette, így nagyon élveztük a programot.
Már az iskolában is sokat készültünk rá.
Marcsi néni rengeteg hasznos információval
látott el bennünket. Többek között balesetvédelmi oktatást is tartott indulás előtt, ahol
ismertette a legfontosabb szabályokat a megfigyeléssel kapcsolatban. Csak a megfelelő
fényszűrővel ellátott eszközök segítségével
figyelhettük meg ezt a csodálatos jelenséget.
A csillagvizsgálóban két csoportra váltunk

szét. Voltak, akik a teraszon elhelyezett csillagász távcsöveken keresztül figyelhették
meg, mások a kupolából tekinthették meg a
Napot. Miután mindenki sorra került, a két
csapat helyet cserélt, így mindenki hasznos
információhoz jutott. Telefonjaink segítségével sok szép fotót készítettünk. Nem mi
voltunk az egyedüli érdeklődők, szakközépiskolásokkal és a csillagászatot kedvelő felnőttekkel egyaránt találkoztunk.
Érdekes és izgalmas nap volt, ezért reméljük,
hogy a következő napfogyatkozást is lesz
lehetőségünk megtekinteni.
SZIJJÁRTÓ ALIZ, ILLÉS PATRÍCIA,
GALAMBOSI PETRA
8. B OSZTÁLYOS TANULÓK

Újabb országos sportsiker a Csebszalto nyugdíjasklubnál
Ebben a hónapban sikerült megvalósítani a
régen tervezett kerékpáros kirándulásunkat.
Korábban az időjárás, a kerti munkák voltak
a fő akadályai az elindulásnak. Július 13-án
eljött a nagy nap. Az éjszakai eső lehűtötte a
levegőt, kellemes klímát varázsolva. A tervünk a Balatonkenesei Tájház meglátogatása
és a Soós-hegyen megépült kilátó megmászása volt. A gyülekezőt Tobrukban, a
Széchenyi térre beszéltük meg, és Fűzfőfűrdőn a postával szemben találkoztunk
további barátokkal. Összesen tizenegyen vállalkoztunk a túra megtételére. A Tájházban
már várt bennünket Vér Laci bácsi, aki az
épület vásárlása óta lelkesen részt vesz az
adományok gyűjtésében, a körülmények
javításában, a tájház megóvásában, talpon
maradásában. A fáradt csapatnak az udvaron
levő diófa alatt először adott egy tájékoztatást az elindulástól napjainkig történtekről,
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majd a helyiségeket végigjárva olyan beszámolót tartott, amelyben a kiállított tárgyi
emlékek tulajdonosait ismerve a hozzá kapcsolódó személyes élményeit is elmesélte,
ezzel fűszerezve a látottakat. Szinte nem is
akart kifogyni a mesélésből, de az idő előre
haladtával búcsút kellett venni, és folytattuk
utunkat a kilátó irányába. Már előre figyelmeztettek bennünket, hogy a kilátóhoz felvezető úton nem tudunk kerékpárral halad-

ni, ezért a Bajcsy-Zsilinszky úton levő lovardánál leraktuk a járgányokat, és gyalog vágtunk neki a meredek hegyoldalnak. Hát oxigénhiánnyal többen is küszködtek, de végül
mindenki szerencsésen felért. Gyönyörű
kilátás tárult elénk a kenesei partra, a
Balaton mindkét partszakaszára egészen
Balatonfüredig. Néhány fotóval megörökítettük a látottakat, és lassan visszaereszkedtünk a bringák tárolási helyéig. Innen már
Fűzfőt vettük célba. Kellemes délutánt töltöttünk a fűzfői barátainkkal együtt.
A nyugdíjasklubok és az Idősek „Életet az
Éveknek” Országos Szövetsége az éves úszóversenyt július 16-án a rákoskeresztúri uszodában rendezte. Májusban, a Balaton uszodában megtartott dunántúli úszóbajnokságon
elért eredményeink alapján a Csebszalto klub
úszóinak ott volt a helyük. Sajnos csak hárman tudtak ezen a nemes versenyen részt
venni. A verseny mell-, hát- és gyorsúszásban,

ötven méteres távon zajlott. A 25 méteres
medence adottságából következett, hogy egy
fordulást is meg kellett tenni, ami a fűzfői
után nehezítette a táv leúszását. Az elért eredmények alapján írhatom, a klub úszói jól felkészülten, remek formában voltak. Női úszók
hetven év alatti korosztályban Vágfalvi Kata
mindhárom úszásnemben elsőnek ért a célba.
Simon István a férfiak közül szintén mindhárom versenyszámban az első volt. A harmadik
úszónk, Galambos Tamás mindhárom alkalommal így csak a második helyet tudta megszerezni. Elmondhatjuk, hogy a Csebszalto
csapat tagjai ezen a napon úszásból jelesre
vizsgáztak. Nem volt hiábavaló a felkészülésük, igyekezetük, úszásbeli tudásuk. Az elért
eredményekhez csak gratulálni tudunk,
Veszprém megyét, Balatonfűzfő városát, a
Csebszalto klubot méltón képviselték.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Jó tanulónk, jó sportolónk

Augusztusi lapszámunkban egy nagyon tisztelettudó, kedves, mosolygós diákomat
mutatom be a kedves olvasóknak: Kiss
Dánielt, az Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola leendő hatodik
osztályos tanulóját.
Dani három évesen kezdett el focizni otthon apukájával, majd ovisként az Irinyi
Iskolában folytatta. Iskolásként sem hagyta
abba, csatárként számos gól szerzője volt a
különböző labdarúgó tornákon. Teljesen

magával ragadta a cselezés, a jó taktika, a
gólöröm. Kedvenc csapata a Barcelona, kedvenc játékosa Lionel Messi. Testvérei is
fociznak, ha teheti, kevés szabadidejében a
családjával együtt nézik a meccseket a tévében vagy a sportpálya lelátóján. Felsősként
azonban választania kellett, melyik sport
legyen az első helyen. Dani a vízilabdát
választotta, de továbbra is jár hetente négy
alkalommal délután fociedzésre, s erősíti az
Irinyi U11-es csapatát, melynek megyei
negyedik helyére a legbüszkébb.
Azonban egy éve esténként, hetente négyszer vízilabda-edzésre is jár, mert ez a sportág
az igazi nagy kedvence. Példaképe, kedvence:
Varga Dániel. Családja mindenben támogatja, rengeteget segítenek neki az utazásban, a
jó körülmények biztosításában, hogy Dani
nyugodtan edzhessen, szombatonként pedig
a bajnoki meccseken szélsőként erősítse a
csapatot. Unokatestvére is vízilabdázik.
Legbüszkébb a csapat pápai harmadik helyére.

Dani a tanulásban is élen jár, a tanévzáró
ünnepélyen az Irinyi-plakett bronz fokozatát
kapta meg példamutató magatartásáért,
szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért,
kiváló közösségi, környezetvédelmi munkájáért és sportiskolai tevékenységéért.
Kedvence az életvitel, technika és gyakorlat
tantárgy, szívesen készít különféle maketteket. A 2015-ös Irinyi-makettkészítő-versenyen fából készült FŰZLURKÓ makettjével első helyezést ért el. Nagyon figyel a
tanórákon, rengeteg mindent megjegyez, így
otthon egy óra tanulással éri el a jó eredményt. Hosszútávú célja, hogy Székesfehérváron tanulhasson tovább a „vízilabda
suliban”, s ezért minden tőle telhetőt megtesz.
Komolyan vallja: Sportoljunk sokat, vezessük le a feszültséget, így sokáig egészségesen
élhetünk! Jó sportolást! Hajrá, Dani!
Drukkolunk Neked!

Kedves Olvasóink!
Az Aranykapu Fesztivál eseményeiről szóló beszámolónkat és a képeket
a következő lapszámunkban láthatják.
SZERKESZTŐSÉG

HORVÁTH IRÉN

14. oldal

2015. augusztus

Polgárőrök munkában
Sok szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat, balatonfűzfői lakosokat. Ismét eljött a hó vége, és ezzel összefüggésben összegezni, értékelni kell a megtett munkát, amit a Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület tagjai végeztek. E rövid gondolataimat két nagy csoportra szedtem szét,
amely események befolyásolták a mi munkánkat.
Az első jelentős esemény Balatonfűzfő életében az a június végén megrendezett III. Beach fesztivál a Fövenystrand melletti Zagykazettán. Az
esemény jellegét tekintve részben a sport, részben a szórakozás, a bulizás jegyében zajlott, amely már a kapunyitást megelőzően és a kapuzárást követően is tartogatott munkát az egyesület tagjai számára. A megnyitás előtt a még épülő színpadok, a technikai eszközök, az értékek
biztosítása, a rendezvény alatt a szórakozni vágyók épségének illetve az
ott élő nyaralótulajdonosok értéktárgyainak, valamint a település javainak védelme, a zárást követően ismételten az meglévő értékek biztosítása volt a fő feladatunk. A rendezvényen az éjszakai bulik biztosításában szorosan együttműködtünk a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
munkatársaival, valamint a belső biztosításért felelős biztonsági cég
szakembereivel. Ennek köszönhetően, valamint az állandó jelenlétnek
is, megállapítható, hogy a rendezvényen rendzavaró, botrányt keltő események nem történtek. Az sikeres biztosításban 19 fő balatonfűzfői
polgárőr vett részt, szinte minden esetben ez este 20 órától hajnali
4 óráig vagy néha tovább. Az esemény kapcsán szeretném megköszönni Vipler Zoltán balatonfűzfői lakos segítségét abban, hogy egy igen
demonstratív járművel láthattuk el szolgálatainkat.
A másik nagy eseményt július 18-án értük meg, amely részben egy új
feladat volt részünkre, másrészt szomorúsággal is eltöltött, mivel egy
Balatonfűzfőn élő idős személy keresésében, kutatásában kellett helytállnunk. A kutatásban résztvevő egységeket a Cserhát Mentőkutyás,
különleges mentő, önkéntes tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület
(CSMKE) vezetője köszöntötte és tartotta meg nekünk a szükséges
eligazítást, együtt alakítottuk ki a kutatási szektorokat, valamint a

kutatási csapatokat. A helyszín ismeretében fontos szerep hárult az
egyesületünkre, amely 4 fővel képviseltette magát. Az eligazításkor a
CSMKE vezetője által meghatározottak alapján Blága Sándor quaddal a Balatonfűzfő–Balatonalmádi közötti ún. Lozsántai részt járta be,
Béresné Erzsike a Tobruk strand melletti egyesületük kezelésében lévő
horgászkikötőt, Horváth Petra a Tobruk strandtól a Margit sétány irányában, valamint azon túl a vasúti töltés melletti árkot fésülték át,
Lőrincz Gábor a Margit sétánytól a Balaton irányában lévő épülő parti
sétány és környezetét kutatta át. A kutatás kb. 1,5 óra múlva eredményt hozott, amelynek fontos tényezője volt a jól kivitelezett terepmunka (kutatás), az előre jól kialakított szektorok, valamint azoknak
a tenni, segíteni vágyó egyesületeknek, személyeknek a munkája, akik
a közel 35 fokos melegben idejüket nem sajnálva segíteni akartak a
családnak, akik a kutatásra felhívták a figyelmünket. A következőkben
szeretném megköszönni a helytállást, a segítséget a következőknek:
Cserhát Mentőkutyás, különleges mentő, önkéntes tűzoltó és Polgárőr
Közhasznú Egyesület, Felsőörs Polgárőr Egyesület, Balatonalmádi
Polgárőr Egyesület, Cholnoky Polgárőr Egyesület, Balatonfűzfő Polgárőr
Egyesület, Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Támasz Idősek Otthona
munkatársai, 2 fő quados önkéntes segítő, Search and Rescue Dog Team
Hungary mentőkutyás Egyesület, Együtt az eltűnt gyermekekért
Alapítvány, valamint nem utolsósorban a kedves hozzátartozóknak.
Végszóként szeretnék elnézést kérni a tisztelt olvasóktól, hogy ilyen
hosszadalmasan írtam azt a pár gondolatot az egyesületünk munkájáról, de én úgy érzem, hogy akik az önök nyugalmáért, biztonságáért
dolgoznak éjjel, nappal, melegben, hidegben, azok ennyi jó szót mindenképp megérdemelnek. Köszönöm szépen, hogy szakítottak pár
percet arra, hogy beletekintsenek ily módon az egyesületünk
mindennapjaiba, valamint köszönöm az eddigi támogatásokat, jó
szavakat is.
LŐRINCZ GÁBOR

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály augusztus havi túraterve
• Augusztus 15. Badacsonytomaj–Klastrom-kút–Ranolder-kereszt–Kisfaludy-kilátó–Rózsa-kő –Badacsony
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál
• Augusztus 22. VI. FÉK
Találkozás: Balatonfűzfő, Közösségi Ház, 19.30–21.00 óra között
Szervező: Gyuricza László
• Augusztus 29. Farkasgyepű–Csúrgó-szikla–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8 km
Találkozás: Polgár Benjamin
• Szeptember 5. Ábrahám-hegy–Pálföldi Kolostorrom–Csöngehegy–Cseres-hegy–Tóti-hegy– Káptalantóti
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 9 km
Túravezető: Lipták Pál
• Szeptember 12. Tés–Jásd–Római fürdő–Tés
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.15 óra Táv: 13 km
Túravezető: Horváth István

Fontos!
A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra
vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: 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
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„Fűzfő Csillagfény Éjszakai Körtúra”
Balatoni programod told meg a FÉK-kel,
gazdagabb leszel egy nagy élménnyel!
„Fűzfő Csillagfény Éjszakai Körtúra”
FÉK–6
Időpontja: 2015. augusztus 22., szombat
Indulási és beérkezési hely:
Közösségi Ház
Balatonfűzfő, József Attila u. 12.
Regisztráció és indítás: csoport, pár, egyéni
19:30 órától 21:00 óráig
Beérkezés zárása legkésőbb éjfélkor!
Útvonal: a „Fűzfő Körtúra” jelzett útvonala (zöld sáv).

Hossza: 9949 m
Részletes leírás és térkép a túralap tartozéka.
Felkészülés: Ruházat az időjárásnak megfelelően.
A túra megtartása nem időjárásfüggő.
Világítóeszköz szükséges. Fényvisszaverő
mellény ajánlott.
Nevezési díj: 300 Ft
(14 éves korig és 70 év felett díjtalan)
A rendezvény nem korfüggő.
Várunk mindenkit!
Csoportokat, párokat, egyéneket, családokat, barátokat, üdülőket, vendégeket, céges
csapatépítőket.
Jöjjön el, gyere el!

Túrázz magadért, családodért, egymásért!
Gyönyörködjünk együtt Balatonfűzfő és a
Balaton éjszakai panorámájában!
A beérkezőket hagyományosan zsíros
kenyérrel, italokkal várjuk!
Minden résztvevő emléklapot, kitűzőt kap!
A rendezvény a díjak átadásával és rajtszám tombolával zárul.
Szervezők: VÁCISZ, FAK Természetbarát
Szakosztály, Művelődési Központ és
Könyvtár
INFORMÁCIÓ:
06-30/989-9298, GYURICZAL@INVITEL.HU

100 éves a Védőnői szolgálat
A magyar védőnői rendszer 100 éve teljesít
szolgálatot a nők, az anyák, a csecsemők, a
gyermekek, az ifjak, a családok, a lakosság
egészségének védelmében. A védőnők a legfontosabb életszakaszoknál (a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet
kialakításánál, a koragyermekkori fejlődés időszakában, a gyermekek óvodába, iskolába
menetelénél) vannak jelen a családok életében.
A védőnői tevékenység az emberi szolgálatnak az egyik legszebb, legfelelősségteljesebb
és legnehezebb foglalkozása, amelyet jól csak
élethivatással lehet ellátni.
A védőnői hivatás történetében négy kiemelt korszakot említhetünk meg.
Az első kiemelt korszak az Országos
Stefánia Szövetség megalakulásának és
virágzásának időszaka volt (1915–1940).

Legfőbb alkotása a „Zita Királyné” Országos
Magyar Anya- és Csecsemő Központ volt,
amely egységes elvek szerint működő védelmi munkát kívánta megvalósítani. A
Központ védőintézeteket, tejkonyhákat,
anyaotthonokat, szülőotthonokat, üdülőtelepeket, gyermekkórházakat, fiókszövetségeket működtetett. Az anya- és csecsemővédelmi munkában fontos feladatokat bíztak a
védőnőkre. A cél az volt, hogy az egész
országban hivatásos védőnők dolgozzanak.
Az anya- és csecsemővédelmi munka azonban csak a nagyobb lélekszámmal rendelkező településeken valósulhatott meg.
A második jelentős időszak a Zöldkeresztes
Egészségvédelmi Szolgálat működésével jellemezhető (1927–1944).

javítása, a fertőző betegségek elleni küzdelem,
a közegészségügyi állapotok javítása és ennek
érdekében a hálózat kiépítése volt. A zöldkeresztes egészségvédelmi munka a mintajárások szervezésével kezdte meg működését. Az
Országos Védőnői Iroda 1930-ban jött létre.
Évente értékelte a védőnői munkát, rendszeresen tartott védőnői értekezleteket, továbbképzéseket, szervezte a végzett hallgatók elhelyezkedését, ellenőrizte a védőnői munkát.
1938-ban 212 védőnő, 151 egészségházban és
435 tanácsadó helyiségben működött. Egy
védőnőre 6098 lakos jutott. A falusi lakosság
megfelelő ellátása érdekében 1940-től a megelőző tevékenység szervezését (a főváros kivételével) országosan egységesítették és az
Országos Stefánia Szövetség beolvadt a
Zöldkeresztes Egészségvédelem rendszerébe.

Az egészségvédelmi munka célja a falun élő
lakosság egészségügyi és szociális helyzetének

A harmadik meghatározó korszak az „Állami
egészségvédelem” kialakítása és működtetése
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volt (1945–1975). A háború befejeződésével
az egészségügyben is elkezdődött az újjáépítés. 1948-ban egészségügyi hálózat fenntartása, működtetése és fejlesztése is állami irányítás alá került. Az egészségvédelmi szolgálat
gondozási körökből állt, amelyek területe azonos volt a közegészségügyi, városi vagy községi orvosi körzetek határaival. A tevékenysége a
népesség egészségének megőrzésére, az anyaés gyermekvédelemre, a népbetegségek megelőzésére és ezek gyógyítására irányult. A
védőnőket a népjóléti miniszter nevezte ki a
szolgálati helyükre, és állami alkalmazottak
voltak. A védőnői munka szervezése és feladatköre a szükségleteknek megfelelően több
alkalommal módosult. 1961-től a körzeti
védőnők feladata csak a várandós anyák, a
gyermekágyas anyák, a csecsemők, a kisgyermekek és az iskoláskorú gyermekek gondozására irányult. 1973-ban a népesedéspolitikai
határozat megvalósításában a védőnők feladatkörében a nővédelem fokozott hangsúlyt
kapott, amelyet szakorvos irányításával és
ellenőrzésével végeztek. A körzeti védőnői
szakmai munka segítését, irányítását és ellenőrzését a járási, városi/fővárosi kerületi vezető
védőnő látta el.
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A védőnői hivatás negyedik kiemelt korszaka 1975-től tart napjainkig, amelyben az
egyik legfontosabb esemény a felsőfokú végzettség előírása volt.

ségének védelmében, valamint a közegészségügyi, a járványügyi, egészségfejlesztési feladatok ellátásában, szorosan együttműködve az
illetékes szakemberekkel és szervezetekkel.

Ezáltal vált lehetővé, hogy a területi, az iskolai, a kórházi, valamint a Családvédelmi
Szolgálatban dolgozó védőnők nagyobb önállósággal és felelősséggel vesznek részt a nő,
anya, csecsemő, gyermek, ifjú és család egész-

A szakma/hivatás méltó elismerését jelentette, hogy a Magyar Védőnői Szolgálat
Magyar Örökség lett. A kitüntetést 2013.
szeptember 21-én a Magyar Tudományos
Akadémián a Magyarországért Alapítvány
Kuratóriumától átvett oklevél és díszérme is
igazol. A Magyar Védőnői Szolgálat nevét a
Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumában
az „Aranykönyv” őrzi.
A Hungarikum Bizottság 2015. április
23-i döntése alapján az idén 100 éves
Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer, e naptól szintén nemzeti büszkeségeink között tudható.

Ebben az évben az Országgyűlés külön határozatot is hozott a magyar védőnők napjáról,
melyben az Országgyűlés tiszteletét kifejezve
a lakosság magasabb szintű ellátása érdekében egészségmegőrző, egészségnevelő, felvilágosító, anya-, gyermek-, ifjúság-, család- és
nővédelmi tevékenységet folytató, hivatását
gyakorló szakemberek előtt, a Magyar Örökség Díjas Magyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100. évfordulója alkalmából
2015. június 13. napját a magyar védőnők
napjává nyilvánította.
TÖLGYES BEÁTA TERÜLETI VÉDŐNŐ

Mini-KRESZ, Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud
Címmel országos közlekedési és környezetvédelmi vetélkedő volt Budapesten 2015.
május 29-én. Az Irinyi Iskola kiváló, lelkes
csapata a több mint száz csapatból az országos második helyezést érte el.
Csapattagok: Komáromi Bálint, Hardi
Levente, Buda Vanessza, Pongrácz Panna 2.,
Kiss Maja 3. a, Kovács Dominik, Slavonics

Bendegúz és Perényi Hanna 1. a osztályos
tanulók.
Gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok! Csak
így tovább!

HORVÁTH IRÉN
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Kenyérszentelés – Augusztus 20.
Mi juthat eszünkbe Augusztus 20-ról? –
eszünkbe jut Szent István; az államalapítás;
az új kenyér; az alkotmány és a Szent Korona
ünnepe.
Másként fogalmazva: Magyarország nemzeti és állami ünnepe – I. István király temetésének és szentté avatásának évfordulója;
Szent István király ünnepe; az Új Kenyér
ünnepe; valamint 1949 és 1989 között a
Magyar Népköztársaság Alkotmányának
hivatalos állami ünnepe; 1991-től a Magyar
Köztársaság hivatalos ünnepe. A történelem
során Szent István alakja és augusztus 20-a
mindenki számára másként értelmezett és
ideologizált ünneplést jelentett.
Egy kis történeti áttekintés az ünnepről:
– (1000–1038) augusztus közepe, pontosabban Nagyboldogasszony napja (augusztus
15.) a törvénylátó napok ideje volt
Fejérváron, ahol ekkor ült össze a királyi
tanács is. A nap későbbi jelentőségét növelhette, hogy 1038-ban István is épp augusztus közepén halt meg.
– 1083-ban a korábban augusztus közepén,
15-én megült törvénylátó nap átkerült
20-ára, és 1083-ban ezen a napon avatták
szentté a fehérvári bazilikában I. Istvánt.
– Augusztus 20-a Nagy Lajos uralkodásától
kezdve szerepel a naptárakban egyházi
ünnepként.
– Az ünnep 1891-ben lett munkaszüneti
nap

– 1926-ban már egy egész héten át ünneplik
az államalapítót.
– 1950-ben betiltják a körmeneteket (a
Bazilikánál megtartott körmenet hivatalosan 1989-ben éledt újjá), az ünnep nem
tűnik el a naptárból, csak a jelentése
módosul.
– A rendszerváltás után, 1991-ben iktatták
törvénybe augusztus huszadikát, mint
hivatalos állami és egyházi ünnepet.
Augusztus huszadika azért is fontos, mert a
hagyományosan ekkor tartott pogány aratóünnepségeket az egyház Sarlós Boldogasszony, vagyis Szűz Mária ünnepévé
krisztianizálta – az Aranybulla pedig rögzíti
a szent király ünnepének (törvénynapok)
megtartását, ezzel összeolvasztva a két
hagyományt.
Tűzijátékot először 1927-ben láthatott az
ünneplő tömeg a Gellérthegyről, egy évvel
később a Szabadság téren felavatták az ereklyés országzászlót.
A szocialista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, ezért újította azt meg. Először az új
kenyér ünnepének nevezték el augusztus
20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését, mint új – szocialista – államalapítást,
1949. augusztus 20-ra időzítették.
Az „új kenyér ünnepe” eredetileg nem augusztus 20-án volt, és nem is 1947–48-ban
találták ki. A kenyér- és gabonaünnepként
ismert Szent István-napi esemény (amikor

nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyérrel
köszöntik a vendéget) valójában Darányi
Ignác nevéhez köthető. Az egykori földművelésügyi miniszter ugyanis a 19. század
végén kirobbant aratósztrájkok megfékezése
érdekében országszerte aratóünnepeket
szervezett.
Az új kenyér napját a középkori Magyarországon július 15-én, az apostolok oszlása
ünnepén tartották: ekkor vitték be a kenyeret a templomba, ahol megáldották, megszentelték. Ehhez a naphoz köthető az aratási felvonulás is, amikor a kalászkoszorút vivő
lányokat a többiek lovaskocsin követték.
Első útjuk a templomhoz vezetett, ahol
hálaimát mondtak az aratás befejezésére. Az
első magyar kenyérünnepet 1937-ben
Szegeden, Péter-Pál napján rendezték meg
Szegeden (Péter-Pál napján megcsendül a
kasza, illetve Péter-Pál másnapján, hogy
pontosak legyünk, mert hisz Péter-Pál maga
ünnep. De az ünnepet követő hajnalon
évszázadok óta valóban percnyi pontossággal megcsendül, hibátlanul, úgy ahogy a költemények mondják.), ahova 150 ezer ember
jött el. A másodikat 1941-ben, a Bácska viszszacsatolása alkalmából, Szabadkán. 1945
után pedig a politikai pártok mindegyike
megpróbálta a rítust saját ideológiájának
szolgálatába állítani, és ez a leginkább a
kommunista pártnak sikerült.
A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad
választáson létrejött Országgyűlés 1991.
március 5-i döntése a nemzeti ünnepek –
március 15., augusztus 20., október 23. –
közül Szent István napját emelte a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
Pár gondolat a kenyérről:
– A kenyér szó az újkori magyar köznyelvben csak a magas, erjesztett kenyeret jelenti. Számos európai nyelvben viszont a
megfelelő szó jelentése magában foglalja
egyrészt a kenyér régi formáját, az erjesztetlen lapos lepényt, másrészt pedig a
kalácsféléket is. A magyar kenyér fogalom
az utóbbiakra sosem terjedt ki igazán, a
lepénykenyérre viszont igen.
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– Kenyerünk jellegzetes és egyedülálló
készítménye volt a konyhaművészetnek.
Régen a tálalás eszköze is volt, helyetesítve
a tányért, de sütemény is volt – mákos
guba.
– Házi kenyerünk – tápanyaggazdagsága,
biológiai értéke mellett – változatos is
volt: a Csallóközben a párélesztős burgonyás kenyeret ették; Csáktornyán a cukros
élesztővel készült fehér kenyeret kedvelték;
alma szüretkor sok helyen a burgonya
helyett almát tettek a tésztába; használtak
sovány tejet is ( az un. czökös kenyérbe bor
és tej is került).
A jó házi kenyerünk készítését – mely lassú
kelesztéssel készült, 4–6 kg-os, domború,

nagy majdnem félgömb alakú kenyér volt –
liszt szitálással kezdték és kovászolással folytatták.A kovászolás maga is igen változatos
volt: használták az előző sütésből félretett és
kiszáradt tésztacsomót; komlós korpát;
különleges ízt adott az ún. párélesztő (sárgarépa, petrezselyemgyökér, vöröshagyma, zsályalevél, komlóvirág, aromásító növények
langyosra hült főzőlevével leöntötték a korpát, majd egy darab kovászt beledagasztottak – napon megszárították és ritka szövésű
vászonzacskóban szellős helyen évekig is
eltarthatták). A kovászoló anyagot este langyos vízzel „felverték”, majd pár órán át
hagyták erjedni. Amikor hólyagos lett – általában éjfélkor –, kezdték a dagasztást; a megfelelő mennyiségű lisztből a már erjedő
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kovásszal, sóval, vízzel tésztát „gyúrtak”, a
dagasztás nehéz munkájával egyenletesre
dolgozták a tésztát. Ezt követően hajnalig
hagyták majd átdolgozva szakajtották,
kosárba helyezték. Amíg a kenyértészta így
pihent a kemence felfűtése is megtörtént.
Bevetéskor a jól megkelt, rengő kenyértészta
lapátra került, féloldalt megvágták és megmosták a tetejét, majd be a kemencébe.
A munka nagy volt, de az eredménye nem
különben, így méltán válhatott a kenyér az
életfenntartás szimbólumává. A kenyérszelés pedig szertartás, a megélhetés szimbóluma.

Jó ételek, szorgos csapatok a Juniálison

Forrás: www.pekrend.hu
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Múltunk I. évfolyam
augusztusi szám
Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 716 Szo: 712
Üzletek:
Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Kiss Ákos

Az egyedüllét fátylai
A bánat fátylába burkolnak
a szavak, melyek eltoltak
maguktól, s azt mondták:
téged bizony nem vár más!
Csak a magány és a könnyek,
melyek a föld alá űznek.
A némaság, s tengermoraj
és a szívedben suttogó dal.
Szavam már csak holtan száll,
s hallásra, biz nem talál.
Csak holt fülekhez juthat el,
a szó, mi engem felemel.
Néma könnyek áztatják
halványuló testemet.
Lelkem kiáltásától
a messzi táj is megremeg.
Ott él majd a hitetekben,
elveszik a végtelenben.
Akit nem értettetek ugyan,
és bolondnak hittek oly sokan.
A halált kívánó művészet,
magával rántja az enyészet.
Holt testéből virág nő,
s tán leszakítja egy királynő.
Kinek fülében ott zenél,
s nótája véget sosem ér.
S tán téged is megszólít,
Női szívet meghódít.
Majd mindenkihez eljut dala
a holt költő régmúlt szava…

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Háború van

A kék rózsa

Boldog szavakon lázít a végzet,
az öröm hangja el sem érhet.
Hiába is festesz képet,
a szeretet már csak képlet.
Vérben áznak a mezők,
ködben állnak a temetők.
Mindenki csak arra kérhet,
hogy ennek vessünk véget.

Kín ül az ajkamon,
s oly szörnyű látni.
Mint fiatal arcnak
a halálra várni.
Mint fényeket látva,
eltúlozva nagyon.
Az örömnek vára,
mely rothadó halom.
Felhőknek szárnya
a szemeid felett.
Szerelem vágya
suttoghat neked.
Friss hó a tájon,
s érintése rajtam.

Fegyverek szava diktál régen,
baljós jelet látsz az égen.
Sorsodat a válladon viszed,
háború van, még ha nem is hiszed.

Suttog a mámor:
az élet csak dallam.
Kezemben toll,
szívemben bánat,
megváltás nem kell,
jöjjön gyalázat.
Kiírtam magamból
mindent, mit tudtam.
Egy kék rózsaszálnak,
örök fia voltam.

Augusztusi rejtvény
A júliusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
A madárral dalolok…
Szép világ, te, jó napot!
(Reviczky Gyula: Nyári dal)
Könyvet nyert: Lukács Sándorné balatonfűzfői és Kolocsán Kata móri olvasónk.
Gratulálunk!
Augusztus havi rejtvényünk egy magyar
közmondás.
Beküldési határidő: 2015. augusztus 28.
A meg fejtést nyílt levelezőlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). 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.
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Lapzárta: minden hónap 28-a
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A város fotósa – a fotós városa©
Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a
kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de továbbra is
elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és
épített környezetéről, valamint a városban
zajló életről, eddig maradéktalanul elértük.
Számos fotót jelentettünk meg saját
lapunkban, igazán értékes adatbázist 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 folya-

matosan, de legkésőbb 2015. december
5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett – elektronikusan 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 beérkezett képek korlátlan
felhasználására bármely kiadványában,
illetve interneten való megjelentetésre, a

felvétel készítője nevének feltüntetésével.
A pályázó a díjra beküldött képeket más
pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a fotók jogdíjáról. Hozzájárul a
fotók bármely reklámozásához.
Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta!
Mentsék el a képeket, 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

Hirdessen 2015-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,
horgászfelszerelés 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

Gyermekének van mit pótolnia
szeptemberig?
Általános iskolások korrepetálása,
pótvizsgára felkészítése
matematikából, angol nyelvből.
Kérésre házhoz megyek.
Tel.: 06-70/615-2855
Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással.
(06-30/262-2103)

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazettázása
– 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: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

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
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Romkerti zenés esték

Utcazene fesztivál

Alapkőletétel

Balatonfűzfő legszebb konyhakertjei
Szabó Lajos

Papp József
Savanyú Mária

Ferenczy Istvánné

Baksai Tiborné

Portik Sándor
Németh Gáborné és Gábor

Palásthyné Bea és Kristóf

