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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja

2019. szeptember 10-től 2019. október 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 12. 18 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– ,,Liszt Ferencről átfogóan” – Varga Áron
klubvezető előadása
(Veszprémi Zenetörténeti Előadássorozat)

Szeptember 13. 16 óra Bozay Attila balaton-
fűzfői születésű, Kossuth-díjas zeneszerző
halálának 20. évfordulója
– Megemlékező műsor, koszorúzás a zene-
szerző szülőházánál
Közreműködnek: Rozmán Lajos – klarinét,
beszélgetőpartner Varga Áron – zongora,
megemlékezés, ,,aki kérdez”
Helyszín: Fűzfőfürdő, Bartók Béla u. 25.

Szeptember 14. 9 óra Babakocsis túra
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: indulás: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
és Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont
érkezés: Horgásztanya

Szeptember 14. 10 óra Fogyatékossággal Élő
Emberek és Barátaik Kulturális Fesztiválja
Meghívó 31. oldalon

Szeptember 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– A polgármester és a képviselő-testület tag-
jainak kötetlen beszélgetése a lakossággal

Szeptember 20. 17 óra Mi, Nők Filmklub
– Alfred Hichcock Szédülés című film vetítése
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár, kiállítóterem

Szeptember 21–22. 10–16 óra Kulturális
Örökség Napjai
10. Fűzfőfürdői rendezvénysorozata a
Klebels berg iskolában
– a FÖDTBK szervezésében
• Szeptember 21. 10 óra Klebelsberg iskola
bemutatása, Tudományos emlékülés, kiállítás
• Szeptember 22. 10 óra Klebelsberg iskola
bemutatása 3 óránként
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Szeptember 23. 15.30 óra Kártya klub

Szeptember 25. 18 óra Új színházi évad 2019. 
– I. előadás: Bernard Slade: Jövőre veled,
ugyanitt!
Jegyek és bérletek személyesen szeptember
9-től vásárolhatók a Vágfalvi Ottó Műve -
lődési Központ és Könyvtárban
Bérlet 3 előadásra 6000 Ft
Jegyárak: 2500 Ft/fő elővételben,
3000 Ft/fő helyszínen

Szeptember 27. 14 óra „Életet az éveknek!”
– Dalos találkozó

Szeptember 28. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– Szüreti vigadalom
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 30. 16 óra Fűzfőgyártelepi
nyugdíjasklub
– Klubfoglalkozás

Szeptember 30.–Október 4. „Országos
Könyvtári napok” programsorozat
a Könyvtárban
• Szeptember 30. 17 óra „Környezetvédelmi
kiállítás” a beérkezett pályázati munkákból
– Családi játszóház Varga Judittal
• Október 3. 17 óra Környezetvédelmi
praktikák mindennapjainkban – Horváth
Irén előadása
– ,,Virágos Balatonfűzfőért” verseny díjátadása
– ,,Fűzfőiek Fűzfőért” pályázat kiállítása és
díjátadása
• Október 4. 17 óra „Ahol az ég a földdel
összeér”
– Fényes Lóránd asztrofotós vetítéssel egybe-
kötött előadása

Októberi előzetes

Október 1. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 1. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 4. 14 óra Aradi vértanúk emlék-
napja
– Ünnepség a tobruki haranglábnál, koszorúzás

Október 4. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 5. 1. Kelet-balatoni kistérségi Ki-
mit-tud?
– a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár szervezésében
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 20.
15 óra
Információ: a Művelődési Központ telefon-
számán: 88/451-056

Október 7. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 7. 15.30 óra Kártya klub

Október 7. 17 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

Október 7. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– Németh Tamás zenés fellépése

Október 15. 18 óra Új színházi évad 2019.
– II. előadás: Hamu és Gyémánt – Cserháti
Zsuzsa emlékest
Jegyek és bérletek személyesen szeptember
9-től vásárolhatók a Vágfalvi Ottó Mű ve -
lődési Központ és Könyvtárban
Bérlet 3 előadásra 6000 Ft
Jegyárak: 2500 Ft/fő elővételben,
3000 Ft/fő helyszínen

Október 17. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A programokat a Szerkesztőségnek
a Mű ve lő dési Központ és Könyvtár adta!

A műsor- és időpont változtatás jogát
fenn   tartja! A prog ra mok ról érdeklődjön

a 88/451-056-os telefonszámon.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
augusztus 21-én rendkívüli, augusztus 27-én pedig a soron következő
testületi ülését tartotta, ahol a következő határozatok születtek a tel-
jesség igénye nélkül:

– A testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyar
Falu Program keretében

„Járdaépítés a balatonfűzfői Városi Stadion ban” 
„A balatonfűzfői Kazinczy utca és a Felsővillasor II. ütem felújítása” 
„Munkagépek beszerzése Balatonfűzfőn” 
„A balatonfűzfői temető környezetének megújítása” 
„A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda Árpád utcai óvodaudvarának
felújítása” 
„A balatonfűzfői Városháza fűtéskorszerűsítése” vagy „A balatonfűz-
fői Városháza elektromos hálózatának felújítása” tárgyú projektjeire.

– A  képviselő-testület a királyszentistváni hulladéklerakónál keletke-
zett tűzesettel kapcsolatos megkereséséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete

1. A Balatonfűzfő I. felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi vállalko-
zás keretében történő ellátására a „PERE-MED” Háziorvosi,
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (8181 Berhida,
Orgona u. 6. 12. ép. képviselője: Dr. Dézsi Zoltán Csaba orvos)
kötött feladat-ellátási szerződést más tartalmi elemeinek változat-
lanul hagyása mellett,

2. A Balatonfűzfő II. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi körzet
egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására a „RIM-
MED” Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (8184
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. képviselője: Dr. Rimay László
orvos) kötött feladat-ellátási szerződést más tartalmi elemeinek
változatlanul hagyása mellett,

3. A Balatonfűzfő III. háziorvosi körzet egészségügyi vállalkozás
keretében történő ellátására a Domina és Társa Egészségügyi és
Szolgáltató Betéti Társasággal (8175 Balatonfűzfő, Zombor köz
1. képviselője: Dr. Domina Lajos Ernő orvos) kötött feladat-ellátá-
si szerződést más tartalmi elemeinek változatlanul hagyása mellett

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával az ügyeleti ellátásra
megkötött szerződés hatályba lépését követően a szerződések ügyele-
ti ellátására vonatkozó pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2019. (01. 22.) Kt. határozata alapján a 2020. évtől
a háziorvosi ügyelet ellátást az Országos Központi Ügyelet keretében
biztosítja. Az Egészségügyi szolgáltatónak nincs ügyeleti kötelezettsége.”

– Az önkormányzat  az 1495/88/A/5 helyrajzi szám (korábbi házior-
vosi rendelő)  alatt található ingatlant értékesíteni kívánja, ennek érde-
kében elrendeli az alapító okirat és a vagyonrendelet módosítását. 

– A  képviselők úgy határoztak, hogy a balatonfűzfői 357/77 helyraj-

zi számú (Fűzfő Motel melletti terület), közterületként nyilvántar-
tott ingatlan művelési ágát – az ingatlan értékesíthetősége érdekében
– módosítani kívánja beépítetlen területté. A művelési ág megváltoz-
tatása után elrendeli a vagyonrendelet módosítását, valamint az
ingatlan forgalmi értékének megállapítása végett ingatlanforgalmi
szakvélemény készítését.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Balatonfűzfő, 1498/315 helyrajzi szám alatti magán -
út (papírgyári porta és út) ingatlan tekintetében a Szabályozási
Tervnek megfelelő telekalakítási eljárást lefolytatja. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában
foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottság tagjává/póttagjává meg-
választja: 

Lublóy Géza (tag)
Polniczky Józsefet (tag)
Némethi Tamás Géza (tag)
Kovácsicsné Dr. Dózsa Katalint (póttag)
Molnár Imrét (póttag)

– A testület a Balatonfűzfői Hírlap választási különszámára 400 000 Ft
keretösszeget állapított meg az általános tartalék terhére azzal, hogy az
A4-es méretben, fekete-fehér kiadványban jelenjen meg a szerkesztőbi-
zottság által megadott feltételekkel, amely feltételekről szóló tájékozta-
tó levelet a hivatalossá vált jelölteknek elektronikusan, valamint postai
úton is el kell juttatni. Amennyiben a meghatározott keretösszeg a jelöl-
tek nagy száma miatt nem elegendő, a testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a szükséges mennyiséget megrendelje a testület utólagos
tájékoztatása mellett. 

– Az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő igazgatói (magasabb
vezető) feladatainak ellátására.

– A testület felkérte a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t a csapadékvíz elve-
zetéssel kapcsolatos, a karbantartás körét meghaladó, az őszi esőzési
időszakra felkészítő, elengedhetetlenül elvégzendő munkálatok és
azok költségeinek meghatározására.

– A Felsővillasor utca felújított szakaszának állagmegóvása érdeké-
ben 7,5 t súlykorlátozó behajtani tilos KRESZ tábla kerül kihelyezés-
re a Fürdő u. Felsővillasor utca kereszteződési pontjában már meglé-
vő táblatartó oszlopra „kivétel engedéllyel” feliratú kiegészítő tábla
alkalmazásával.

– Az önkormányzat  a helyi önkormányzatok közművelődési érde-
keltségnövelő támogatására pályázatot nyújt be a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény Balatonfűzfő,
Bugyogó-forrás utca 12. szám alatti székhelyén lévő színházterem
fény- és hangtechnikája korszerűsítésének megvalósításához, mely-
hez 300 000 Ft önrészt biztosít az intézmény 2019. évi költségvetés
terhére. A Szivárvány Óvoda melegítőkonyhája felújítása/eszközbe-
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Megdöbbentő eset sokáig fogja még foglalkoztatni városunk közvéle-
ményét. Lakótársának halálos testi sértést okozott egy helyi lakos.
A sajnálatos esemény kapcsán szinte azonnal felmerült a polgármester
felelőssége ebben az ügyben. Többek szerint el kellett volna vitetnem
már sokkal korábban valahova az áldozatot.  Az esemény és annak
hatása szükségessé teszi, milyen gondoskodást is kapott az áldozat.
Gyógykezelésére alkalmas hely keresésében a családsegítő, a házi
orvos, az önkormányzat tevékenyen vett részt. Oda eljutva több hóna-
pi sikeres kezelés után hétvégére hazalátogathatott azzal, hogy hétfőn,
egy meghatározott időre jelentkeznie kellett a gyógyintézményben.
Ennek elmulasztása a kezelés megtagadásának minősült. Sajnos a visz-
szautazás elmaradt.  Szívességi lakóként egy fészerben húzta meg
magát a későbbi bántalmazójával.  Háromszori kísérletre sem sikerült
visszaszállítani a kezelésre, mert az érte küldött autóba való beszállást
sorozatosan megtagadta. A jogszabályok nem engedik meg, hogy
ebben az esetben akarata ellenére elszállítsuk, még akkor sem, ha ez
elsősorban az ő érdekét szolgálná.  Kérdések vetődnek fel bennem. Ki
mit tett ebben az esetben, milyen segítséget nyújtott a család, gyer-
mekek, rokonok, szomszédok, korábbi rokonok, cimborák, a megtör-
tént baj után a leghangosabbak, percemberek, akik ezt a szörnyűséget
is hangulatkeltésre használták. A közösségi oldalakon gazdátlan
kutyák, cicák, madarak, házi kedvencek megtalálása hatalmas összefo-
gást tud generálni. Egy megtört életű, egy lassan csoszogó, elesett
embert pedig el kellett volna paterolnia a polgármesternek valahova,
csak ne lássuk itt közöttünk.  Hibás vagyok abban, hogy nem sikerült
nekem összefogást kezdeményeznem a megsegítésére, jobban fel kel-
lett volna hívni a közösség figyelmét a szorult helyzetére.  Az eset taní-
tása számunkra az legyen, hogy ne menjünk el érzéketlenül a bajban
lévők mellett, keressünk társakat a segítésére. Mert emberek vagyunk,
egy közösségben élünk, és bármikor mi is segítségre szorulhatunk.

A királyszentistváni hulladékkezelőben keletkezett tűz utána legin-
kább érintett települések polgármesterei az alábbi levelet küldtük el.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Pankucsi Zoltán Úr
Elnök-Vezérigazgató részére

1036 Budapest
Lajos utca 103.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Magyarország Alaptörvénye a XXI. cikk (1) bekezdésében rögzíti,
hogy Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészsé-
ges környezethez. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 1. § (1), (2) bekezdése az Alaptörvényben foglaltakkal össz-
hangban a törvény céljaként rögzíti az ember és környezete harmoni-
kus kapcsolatának kialakítását, a környezet összehangolt védelmét.
A célok között alapelvi igénnyel mondja ki az alkotmányos jogok
érvényesítésének eszközeit. 

Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonpnrofit Kft.
területén 2019. augusztus 10-én keletkezett tűzeset kapcsán újonnan
felmerült a létesítmény alapvető működésével kapcsolatos kérdés:
kell-e/szabad-e ilyen jellegű létesítményt ilyen technológiával üze-
meltetni a térségben? 
Számtalan probléma volt már ezzel a létesítménnyel, mind a működé-
sével kapcsolatos bűzhatás, mind a sokadik tűzeset kapcsán. Véle -
ményünk szerint kimondható az eddigi működési problémák okán,
hogy a technológia nem megfelelő. Abban is bizonyosak vagyunk,
hogy a tűzesetek során keletkező égéstermékek jelentős környezet-
szennyezést okoznak, amely a térségben élők, nyaralók egészségét
veszélyeztethetik, természeti kincsünket a Balatont szennyezik. 

Emlékeztetnénk az Elnök-Vezérigazgató urat, hogy Weingartner
Balázs akkori Elnök-Vezérigazgató Úr a 2018. március 23-án kelt,
16910-1/2018. számú levelében foglalt ígéretnek a mai napig az
NHKV nem tett eleget: „(…) Mindezekre tekintettel az elmúlt hetek
tapasztalatai és a további megoldási lehetőségek áttekintése után
Társaságunk a telephely bezárása, a hulladékkezelési folyamatok teljes
átszervezése mellett döntött. Véleményünk szerint a térség hulladékgaz-
dálkodása a telephely teljes kiváltásával, így a települések és a lakosság
által tapasztalt negatív externáliák tartós megszüntetésével megszervez-
hető, hosszútávon fenntartható.(…)”
Az érintett települések polgármesterei a lakosság egyértelmű
akaratát képviselve csak a királyszentistváni telephely BEZÁ -
RÁSÁT tudja megoldásként elfogadni. 
Véleményünk szerint az itt élő lakosság, az itt nyaraló polgárok,
a Bala ton – mint egyik legnagyobb környezeti kincsünk – érdekei
sokkal előrébb valók, mint bármely gazdasági érdek.  

Száznyolcadik hónap a városházán

szerzése költségeire pedig 2 283 326 Ft összeget biztosít, melynek
fedezete a szabad fejlesztési célú általános tartalék. 

Módosult a „Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet”.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk hon-
lapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják. A következő testületi ülés
2019. szeptember 17-én lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

Szeretettel köszöntjük városunk 1 újszülöttjét,
név szerint Almási Vajkot.

Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!
*

Fájdalommal búcsúzunk a 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi
adatokat szolgáltatta a 2019. júliusi

lapzártától a 2019. augusztusi lapzártáig:
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Felmerült néhány kérdés, amelyre szeretnénk megnyugtató választ
kapni:
– Rendelkezett-e a létesítmény a működéséhez szükséges valamennyi

hatósági engedéllyel, betartotta-e az abban foglaltakat maradékta-
lanul? 

– Tekintettel arra, hogy hatalmas mennyiségű (mintegy 12 ezer köb-
méter) SRF égett, amely igen közel volt az épülethez, valamint nem
voltak elválasztó sávok a rakatok között, felmerül a kérdés, hogy
betartották-e az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tárolására vonat-
kozó mennyiségi és kialakítási szabályokat?

– A létesítmény területén lévő tűzivíz medence térfogata illetve fel-
töltési mennyisége elégséges volt-e a telephelyen tárolt SRF és
egyéb más hulladék oltására? 

– Fontos kérdés, hogy mi lesz azzal a hatalmas mennyiségű égési
maradékkal, amely a tűz eloltása és leföldelése után visszamaradt.
Szinte biztosak vagyunk abban, hogy ez veszélyes hulladéknak
minősül. Minél tovább marad ez az állapot, annál több további kör-
nyezetszennyezésre lehet számítani (csurgalékvíz, kipárolgás). Csak
bízni tudunk abban, hogy mindent meg fognak Önök tenni, hogy
ez a veszélyes anyag megfelelően ártalmatlanításra kerüljön és
mihamarabb. 

– Fogja-e az Önök szervezete monitorozni az ártalmatlanításig
a további környezetterhelést?

Az elmúlt egy év intézkedései ugyan csökkentették a bűzhatás előfor-
dulási gyakoriságát, ám teljesen még az sem szűnt meg, a többször
bekövetkezett tűzesetek száma pedig riasztó.  Így elmondható, hogy
a létesítmény működése üzembiztonságilag aggályos, a természetes és
a humán környezettel nem működik harmóniában. 
Fentiek alapján alulírott polgármesterek nyomatékosan kérjük
a tisztelt Társaságot, hogy feltett kérdéseinkre mihamarabb rész -
letes választ adni szíveskedjen, illetve záros határidőn belül gon-
doskodjon a Királyszentistváni Hulladéklerakó és Kezelő Telep
bezárásáról. 
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Társaságot, hogy Önkormányzataink
minden jogi és egyéb eszközt igénybe fognak venni a lakosság
érdekei nek érvényre juttatása érdekében. 

Balatonfűzfő, 2019. augusztus 15.

Tisztelettel:
MARTON BÉLA RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER POLGÁRMESTER

BALATONFŰZFŐ PAPKESZI

KŐSZEGI ILONA FÉSÜS SÁNDOR

POLGÁRMESTER POLGÁRMESTER

KIRÁLYSZENTISTVÁN VILONYA

Kapják:
Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes
Takács Szabolcs kormánymegbízott
Ovádi Péter országgyűlési képviselő

Itt is tájékoztatom a lakosságot, hogy képviselő-testületünk döntése
értel mében a bíróságot kérjük, hogy döntésével tiltsa el a telepet a tevé-
kenységtől, és kerüljön az ígéreteknek megfelelően bezárásra a telep. 

A Magyar Falu Program keretében megjelent pályázatok benyújtásá-
ról született döntés. Járdaépítésre, útfelújításra, közterületek karban-
tartására, eszközfejlesztésre, temető fejlesztésre, óvodai udvar, vala-
mint a polgármesteri hivatal felújítására pályázunk.

A Városi Stadionban a megépült rekortán pálya köré járda építésének
anyagköltségére ötmillió Ft-ra pályázunk, a munkadíjat, 2,3 millió
Ft-ot a költségvetésben biztosítjuk.

A Felsővillasor építésének második ütemére és a Kazinczy utca felújí-
tására 30 millió Ft-ot pályáztunk meg.
Közterületek karbantartására 15 millió Ft összegben gépek beszerzé-
sére pályáztunk.
A temető területének felújítására ötmillió Ft-ra pályáztunk.
Az Árpád úti óvoda udvarának felújítására ötmillió Ft-ot igényeltünk.

Szólni kell a volt Jókai iskola helyzetéről. Az önkormányzat jogi kép-
viselője kezdeményezte a tulajdon bejegyzését a földhivatalban.
Ehhez az összes szükséges dokumentumot becsatolta, az adásvételi
szerződést, a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Va gyon -
kezelő nyilatkozatait, azok időpontjait, a vételi ár megfizetésének
időpontjait, a teljesítés helyét, vagyis hogy hova és mikor került meg-
fizetésre a vételár, valamint minden egyéb, lényeges körülményt.
A mai napig egyik vevő sem került bejegyzésre. A bejegyzés elmara-
dásáért az önkormányzatot semmiféle felelősség nem terheli, ebben
semmiféle szerepe nem volt. 

A tanév kezdetekor Szentgyörgyi Albert idézettel köszöntöm a diá-
kokat, pedagógusokat, szülőket.

,,Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennün-
ket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megta-
nítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit
szeretünk csinálni.”

A legközelebbi KT-KÁVÉ 2019. szeptember 19. Fűzfőgyártelep,
Mű velődési Központ és Könyvtár 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatos általános tudnivalókról a Balatonfűzfői Közös Helyi
Választási Iroda Vezetőjeként – a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvényben (a továbbiakban: törvény) valamint
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október
13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendeletben (a továb-
biakban: rendelet) foglaltak alapján – az alábbiak szerint tájékozta-
tom a Tisztelt Választó pol gárokat:

Névjegyzék/átjelentkezési kérelem
A Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól
a választás eredményének jogerőre emelkedését követő tizenötödik
napig a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok köz-
ponti névjegyzékben nyilvántartott adatait – a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva – a törvényben
meghatározott adattartalommal szavazóköri bontásban hozzáférhe-
tővé teszi a HVI számára.

Egy választópolgár csak egy szavazóköri névjegyzékben szerepelhet.
Az a polgár, aki legkésőbb a szavazás napján betölti tizennyolcadik
életévét, a választás kitűzésének napját követő naptól szerepel a szava-
zóköri névjegyzéken.

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésé-
vel tájékoztatja 2019. augusztus 23. napjáig a szavazóköri névjegyzék-
be vételéről.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül
a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a to -
vábbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztat-
ja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. 
A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az
megsemmisül/ elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusz-
tus 8. napjától lehet benyújtani.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja
be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbí-
rálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodá-
si helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október
9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez. 

Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus
benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus
benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vissza-
vonhatja átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét
megszünteti.

Mozgóurna iránti kérelmet
a) HVI-hez
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosí-
tással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig
lehet benyújtani.

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.

Jelöltállítás, választási kampány
A törvény 307/E. § (1) bekezdésében valamint a rendelet 20. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a polgármesterjelölt állásához,
az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez az ajánlások
száma 2019. augusztus 08-án az alábbiak szerint került meghatáro-
zásra:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán a polgár mesterjelölt állításához szükséges ajánlások
száma Balatonfűzfő településen: 116    
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez
szükséges ajánlások száma Bala ton fűzfő településen: 39

A HVI az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019.
augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándé-
kozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 

Az egyéni listás jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.  

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legké-
sőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza.
A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása
alkalmas joghatás kiváltására.

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. októ-
ber 13-án 19.00 óráig tart.

2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában fogla-
ló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség

TÁJÉKOZTATÓ – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 
2019. október 13.
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megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tar-
tózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon.

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épület-
ből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredmé-
nyét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyil-
vánosságra hozni.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,
2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni a választás napján (2019. október 13-
án)  6.00 órától 19.00 óráig lehet a választópolgár részére megkül-
dött értesítőn megjelölt szavazókörben.

Balatonfűzfő városban működő szavazókörök:
1. szavazókör: Közösségi Ház, Balatonfűzfő, József Attila u. 10.
2. szavazókör: volt Jókai Mór Általános Iskola, Balatonfűzfő, Jókai u. 19–21.
3. szavazókör: Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola, Balaton -
fűzfő, Irinyi u. 2.
4. szavazókör: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár,
Balatonfűzfő, Bu gyogó-forrás u. 12.
5. szavazókör: Cseberei Óvoda, Balaton fűzfő, Radnóti u. 26.

Balatonfűzfő város közigazgatási területén az átjelentkezéssel szavazó
választópolgárok szavazásának biztosítására az 1. számú szavazókör
(Közösségi Ház Balatonfűzfő, József Attila u. 10.) került kijelölésre.

Kapcsolat/információk

Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
telefonszám: 88/596-900
email-cím: jegyzo@balatonfuzfo.hu

Vezető: Dr. Takács László jegyző
Általános helyettes: Székelyné Tóth Barbara aljegyző, telefonszám:
88/596-911
általános információk, szavazatszámláló bizottságok tagjainak beje-
lentése, jelöltek bejelentése
Informatikai helyettes: Künsztler Zoltán, telefonszám: 88/596-925
ajánlóívek átadása, névjegyzék vezetése, átjelentkezési és mozgóurna
kérelmek átvé tele/intézése
Jogi helyettes: Kázár Ernőné, telefonszám: 88/596-922
általános információk, átjelentkezési és mozgóurna kérelmek átvétele
Pénzügyi helyettes: Pékné Deák Brigitta, telefonszám: 88/588-650
pénzügyi ügyintézés/elszámolás

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

Lublóy Géza, tag
Polniczky József, tag
Némethi Tamás Géza, tag
Kovácsicsné dr. Dózsa Katalin, póttag
Molnár Imre, póttag

Balatonfűzfő, 2019. augusztus 28.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ SK.
BALATONFŰZFŐI KÖZÖS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a 2019.
augusztus 27-i ülésén döntött a Választási különszám kiadásáról.
Megbízták a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőbizottságát a kiadvány
elkészítésével.

Döntés született a megjelenés módjáról is. Polgármesterjelöltek 1 ol -
dal terjedelemben, képviselőjelöltek 1/2 oldal terjedelemben mutat-
kozhatnak be, az oldalra 2 jelölt kerül. A megjelenés mindkét esetben
ABC szerint történik.
A kiadvány igazodik a Hírlap tipográfiájához. Tördelés 3 hasábos,
kiemelés fett és kurzív.

Kérem a tisztelt jelölteket, hogy anyagjaikat az alábbiak szerint
adják le: Szöveg Word dokumentumban, nem beszerkesztve, a fon-
tosnak tartott szöveg kiemelése a fent leírtak szerint. 1 db arcképfotó
jpg formátumban, legalább 1 MB méretben.

Polgármesterjelöltek: 67 sor, soronként 84 leütés szóközökkel együtt.
Képviselőjelöltek: 32 sor, soronként 84 leütés szóközökkel együtt. 

A bemutatkozó anyagot az e-mail csatolmányaként kérjük a
Balatonfűzfői Hírlap e-mail címére küldeni, fuzfohirlap@gmail.com

Anyag beérkezésének határideje: 2019. szeptember 13-a, déli
12 óra!
Megjelenés: 2019. szeptember 23.

Kérem a tisztelt jelölteket, hogy a megadott sor- és leütés-számot szí-
veskedjenek betartani, mert a többletsorok megjelentetésére nincs
lehetőség.
A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőbizottsága kijelenti, hogy a leadott
anyagban semmiféle változtatást, még helyesírási és stilisztikai javítást
sem eszközöl. Továbbá kijelenti, hogy a leadott anyagok tartalmáért
felelősséget nem vállal!

Balatonfűzfő, 2019. szeptember 1.

BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ

06-20/925-4515 • FUZFOHIRLAP@GMAIL.COM

Tisztelt Polgármester- és Képviselőjelöltek!
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Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi
veszettség elleni kötelező összevezetéses
védőoltást Balatonfűzfőn az alábbi időpon-
tokban tartjuk:
• FŰZFŐFÜRDŐ
2019. szeptember 11-én (szerdán)
16.00–17.30 óra között, valamint 2019.
szeptember 18-án (szerdán) 16.00–17.00
óra között.
Az oltás helye: Közösségi Háznál, a volt
kertmozi területén (József Attila u. 12.).

• TOBRUK
2019. szeptember 11-én (szerdán)
18.00–19.00 óra között.
Az oltás helye: a strandi főbejáratnál

• FŰZFŐGYÁRTELEP
2019. szeptember 18-án (szerdán)
17.30–18.30 óra között.
Az oltás helye: a Szállás utca 8. előtti téren.

Beoltásra kerül minden mikrochippel
ellátott, 3 hónaposnál idősebb, 1 éven
belül nem oltott eb.
Az oltás összege: 4500 Ft/eb. 

Féreghajtó tabletta az oltási összegtől
elkülönítve, külön kérésre kapható,
amelynek bekerülési összege: 250 Ft/db
(10 kg testtömeg/db)

DR. KÉGL TAMÁS

Hirdetmény eboltásról
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Pályázat
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 101/2019.  (08. 27.) számú határozatával pályázatot írt ki a Vágfalvi Ottó 

Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő igazgatói (magasabb vezető)  feladatainak ellátására.

A pályázati kiírás megtekinthető Balatonfűzfő város honlapján www.balatonfuzfo.hu valamint a kozigallas.gov.hu honlapon.

Mint ahogy ismeretes mindannyiunk számára, 2019. 08. 10-én tűz
pusztított a királyszentistváni szeméttelepen.  Válogatott, úgyneve-
zett SRF műanyag bálák égtek. Ez idén a sokadik, de mostanáig a leg-
nagyobb tűz volt a telepen. Több éve „harcolunk” a szeméttelep, leg-
több esetben szabálytalan működése ellen. A lerakó engedélyezésé-
hez, az emberek és a testületek bizalmát annak idején, egy tökéletesen
működő, környezetbarát grazi (Ausztria) szemétfeldolgozó bemuta-
tásával nyerték meg. Az elmúlt közel tíz év tapasztalataira és történé-
seire tekintettel kijelenthetjük, hogy a királyszentistváni telep felsze-
reltsége, technológiája köszönő viszonyban sincs azzal a modern
teleppel, amit az embereknek megmutattak Grazban. Ki merem
jelenteni, hogy becsapták az embereket és ezzel a nyakunkba zúdítot-
tak egy olyan problémát, melyet helyi szinten képtelenség megoldani.
Lakossági fórumot és telepi bejárást tartottunk, ennek az eredménye
az lett, hogy 2018 márciusában az NHVK Zrt. (Nemzeti Hulladék -
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) elnöke, szakmai
tanulmányokra alapozva, a telep bezárásról tájékoztatta a lakosságot.
Ez a bezárás elmaradt, mert a 158 települést tömörítő Társulást veze-
tő Tanács nem szavazta meg. A Tanács a települések 5 legnagyobb
lélekszámú városainak (Veszprém, Balatonfüred, Tapolca, Ajka,
Sümeg) polgármestereiből áll. Még a témáról sem hajlandóak beszél-
ni, napirendre tűzni. Őket nem zavarja, mert nem az Ő városaik pol-
gárainak kell a bűzt, füstöt elszenvedniük. A tűz után kettő nappal
egy gyorsan szervezett demonstráció keretében (rendőrségi engedély
birtokában) félpályás útlezárással tiltakoztunk a telep működése ellen
és kértük az ígéretek szerinti bezárást. A résztvevő 150–200 helyi és
környékbeli lakos 60–70 gépjárművel részben a 72-es úton lassította
a forgalmat. Több országos TV híradóban szerepelt az ügy. Balaton -
fűzfő, Királyszentistván, Vilonya, Papkeszi polgármesterei is együtt
követelték a bezárást a lakosokkal. Senki nem fog helyettünk csele-
kedni, nekünk kell lépni. Elég volt az ígéretekből! Most 3 milliárd
forint pályázati pénzből akarnak fejleszteni, de nagyrészt nem ezen a
telepen, hanem pont az előbb említett nagyobb városokban a szemét -
átrakókat modernizálják. Mivel ez egy beruházás, így az egész pro-

jektre vonatkozik az, hogy a fenntartási időszakban nem lehet bezár-
ni. Így megint legalább 5 évre marad a bűz és a füst. A tűz után volt
olyan szakember, aki azt mondta, hogy szokjunk hozzá a kisebb-
nagyobb tűzesetekhez… Ez a telep már a kezdetektől nem megfelelő
technológiával és paraméterekkel rendelkezik.
Éppen ezért nem lehet orvosolni a hibákat javítgatásokkal, hanem,
mint ahogy az NHKV szakemberei mondták, be kell zárni. Ezek
a szakemberek arról is tájékoztattak minket, hogy van „B” terv a sze-
métszállítás helyéről, így az sem probléma. Amennyiben nem zárják
be a telepet, úgy a bűz és füst mellett szép lassan elbúcsúzhatunk
a vendégektől, akik a város és az emberek bevételének jelentős részét
jelentik. Az ingatlan árak borítékolhatóan csökkenni fognak. A füst-
tel a levegőbe került egészségre ártalmas anyagok emberi szervezetre
gyakorolt hatásáról már ne is beszéljünk. El kell dönteni, hogy mit
szeretnénk, mert nekünk kell cselekedni és összefogni! Az település
és az egész keleti medence sorsát befolyásolja a telep működése.
A gyerekeink, unokáink és a magunk egészsége miatt is lépni kell. 
Szeptember 8-án Fűzfőgyártelepen a csendes többség  azért fog kiáll-
ni, hogy végre  az ígéretükhöz híven ZÁRJÁK be a telepet.

DR. SOÓS GÁBOR

Szemét egy ügy…
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Szeretettel köszöntjük első osztályosainkat,
akik szeptemberben megkezdték tanulmá-
nyaikat a 2019/2020-as tanévben, a Bala ton -
fűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alap -
fokú Művészeti Iskolában. 
Osztályfőnök: Németh Tünde
Elsősök: Baráth Rubina, Kurucz Kristóf,
Pach Ferenc, Horváth Rebeka Viktória, Széles
Dávid, Kiss Loretta Liza, Kovács Nimród,
Nagy Alexandra, Lenner Lili, Parrag Ében
Belián, Tamás Máté, Krámli Liliána, Nagy
Sára Judit, Németh Mária Anna, Paszler

Blanka Nadin, Somogyi Dorka, Tóvári
Lujza, Volent Luca.

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat intéz-
ményünkben és találják meg sikeres helyüket
társaik és tanítóik között, kedves szüleik leg-
nagyobb örömére. Örülünk, hogy együtt
lehetünk veletek! Sok sikert! Sok-sok
élményt, örömet!

DUDÁS ZSOLT

IGAZGATÓ

Kellemes, mosolygós, sikeres tanévet kívánunk!

A kerékpár jármű! Ez az alapja a bringásokra
vonatkozó közlekedési szabályoknak…

Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb
40 km/h sebességgel szabad közlekedni.
Lakott területen kívül sisakban 50 km/h
a megengedett legnagyobb sebesség, ha utast
nem szállítunk, sisak nélkül 40 km/h
(40 km/h felett tehát kötelező a sisak!).
Kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpár -
úton 20 km/h a megengedett maximális
sebesség. A mai gyors kerékpárokkal való
száguldozás ugyanúgy sebességtúllépés,
mint a gépjárművek esetében. A versenyre
való felkészülésnek, edzésnek ne a közút
legyen a helyszíne!

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel… 
1. mivel a 12. évnél fiatalabb gyerekek főút-

vonalon még nem kerékpározhatnak,
ezért ők haladhatnak a párhuzamos jár-
dán, legfeljebb 10 km/h sebességgel. 

2. lakott területen belül olyan úton, ahol az
úttest kerékpáros közlekedésre alkalmat-
lan, a gyalogos forgalom zavarása nélkül,
legfeljebb 10 km/óra sebességgel.

Kötelező!
Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak
ott szabad kerékpározni. A megengedett
sebesség kerékpárúton 30 km/h. Kivétel: ha
az úttesten kerékpáros nyom (piktogram)
van felfestve, ugyanis ebben az esetben az
úttesten is szabad kerékpározni, és a kijelölt
nyomvonal elhagyható. 
Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv,
akkor csak ott szabad kerékpározni. A kerék-
pársáv egyirányú közlekedésre szolgál.
Nemcsak szabálytalan, hanem veszélyes és

udvariatlan is szembe menni a forgalommal!
A nyitott kerékpársávra ugyanazok a szabá-
lyok vonatkoznak, mint a kerékpársávra, két
kivétellel:
1. A nyitott kerékpársávot el szabad hagyni

biciklivel például balra kanyarodás előtt.
2. A nyitott kerékpársávra más járművek is

ráhajthatnak például jobbra kanyarodás
előtt.

A kerékpárút kereszteződéseiben nem
mindig a kerékpárosoknak van elsőbbsé-
ge! Nemcsak közlekedési tábla, hanem
útburkolati jel is figyelmeztet erre. Ha
elsőbbsége van, akkor is győződjön meg
arról, hogy megadják azt, és csak utána hajt-
son le az úttestre!

A kijelölt gyalogátkelőhely a gyalogosoké!
Azon kerékpárral áthajtani tilos! A kerék-
párt toló személy gyalogosnak számít…,
vagyis szálljon le a bringáról, ha ott akar
átkelni. A gyorsan érkező kerékpáros köny-
nyen lehet baleset áldozata, még a gyalogát-
kelőhely mellett felfestett kerékpárúton is!

,,Egy sör nem sör.” A KRESZ szerint min-
den járművezetőnek vezetésre képes állapot-
ban kell lennie, amikor részt vesz a közúti
forgalomban. A KRESZ szerint a kerékpáro-
sokra a „zéró tolerancia” nem vonatkozik, de
baleset esetén őket is az ittas vezetőkre
vonatkozó szabályok szerint ítélik meg/el.

Egyéb szabályok…
• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve

egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpár-
utánfutó kivételével.

• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.

• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni.
• Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni.
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható,

amely a kormányzást nem akadályozza.
• A kerékpárosnak is, mint minden járműve-

zetőnek, jeleznie kell irányváltoztatási
szándékát.  Az irányjelzés az irányváltoz-
tatási szándékot és ne a megkezdett kanya-
rodást jelezze. A gépjármű vezetőknél is!

• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöl-
tött személy szállíthat 10 évnél nem idő-
sebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerék-
pár pótülésen. 

A szakemberek tervezik egy kerékpáros
KRESZ vizsga bevezetését, de addig is a
gyer mekek és fiatalok oktatása mellett
kérem, saját érdekükben is mindnyájan
tartsák szem előtt a közlekedés biztonságát!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A kerékpárosokra is vonatkozik a KRESZ!
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A Mámai romtemplomnál tartották meg az augusztus 20-i ünnepsé-
get. A Himnusz eléneklése után Marton Béla polgármester mondott
ünnepi beszédet. – Uralkodása idején István király még augusztus
15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé: erre a napra hívta
össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot, és tartott törvénynapot. Élete
végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd
1038-ban ezen a napon halt meg. Szent László közbenjárására 1083.
augusztus 20-án avatták szentté István királyt: „emeljék fel azok testét,
akik Pannóniában a hit magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésé-
vel öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben tartsák, és méltó tiszte-
lettel illessék” – írta Szent Gellért, amikor VII. Gergely pápa hozzájáru-
lásával oltárra emelték István relikviáit a székesfehérvári bazilikában.
István király 1083-ban történt szentté avatása óta augusztus 20-a
a magyar államiság ünnepévé vált. Ez az egyik legrégibb magyar
ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapí-
tás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Majd
a polgármester folytatta beszédét, miszerint: A Szent Király beillesz-
tette Magyarországot az európai nemzetek közösségébe, amikor elfo-
gadta a földrész közös társadalmi formáit és keresztény hagyományait.
Nálunk otthonra talált mindenki, aki hazánkat hazájának választotta.
Így történt, hogy az ősi Magyarország hamarosan olyan nemzetté vált,
mely mindenki számára híres volt „vendégszeretetéről és kedvességé-
ről”. Engedjék meg, hogy II. János Pál pápa szavait idézzem, aki első
látogatásakor ezt mondta: „Ti Európa közepén éltek, különböző
népek től és nemzetektől körülvéve. Csak akkor lesz boldog és bizton-
ságos a házatok, ha nagylelkűen a közös „európai ház” építésén fára-
doztok, a nyitottság, a szolidaritás és az együttműködés szellemében.”

Ezután Tóth Lajos Péter, a Veszprémi SZC Öveges József Szak gim -
náziuma, Szakközép iskolája és Kollégiumának igazgatója beszélt
a kenyérszentelésről és annak megszegéséről. – A kenyér a bőség és jólét
jelképe, mint ilyen kapcsolja az embert az Istenhez és ennek forrása
az Eucharisztia. Ezért különleges szerepe van az ünnepi asztalokon.
Az áldás jeleként keresztet rajzolunk a kenyérre megszegés előtt. A leej-
tett kenyeret letisztítjuk, nem kerülhet a kukába. A kést nem szúrjuk
bele, hanem szépen szelve vág juk kenyerünket. Újévkor, új házba költö-
zéskor az első, friss kenyér megszentelése és megszegése különleges ese-
mény. Tulajdonképp most is egy ilyen ünnepet tartunk, amikor az
állam alapítást, Szent Istvánt és az új kenyeret együtt ünnepeljük.
A beszédek után Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgató-
ja Szent István király intelmei Imre herceghez monológját adta elő,
hihetetlen átéléssel, a közönséget magával ragadta mindez, nem vélet-
lenül kapott a direktor úr vastapsot a végén. Majd jött Fehér Adrienn,
szintén a Veszprémi Petőfi Színháztól, aki az alkalomhoz illő dalokat
adott elő. Legelőször Demjén Ferenc: Kell még egy szó, majd Máté
Péter: Hazám című számát énekelte el. Gyönyörű hangja méltó volt
az ünnephez. Az ünnepi műsor a Szózat eléneklésével zárult. 
A programok már javában folytak a Fövenystrandon. A gyereknek
népi játszóház volt, este látványos tűzzsonglőr bemutató, majd fellé-
pett a Pepita 77 zenekar, akik örökzöld slágereket adtak elő, közben a
kilencvenes évek egyik meghatározó énekese, Mr. Rick is a színpadra
lépett, a közönség nagy örömére, hatalmas tapsot kapott. A színes,
változatos ünnepi műsort a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár szervezte. 

SZENDI PÉTER

A nyitottság, a szolidaritás, az együttműködés szellemében kell élnünk –
méltó módon emlékeztek meg Balatonfűzfőn nemzeti ünnepünkről
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Aranykapu Fesztivál 5., 6., 7. nap

Az 5. napon Fúvósestre hívta az érdeklődőket a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár a Közösségi Ház udvarára.
Nagysikerű koncertet adott az Irinyi Fúvószenekar, majd őket követ-
te a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar. Mindkét zenekar széles reperto-
árjával nagy sikert aratott. Öröm volt látni a sok fiatalt, akik nagy
átéléssel, jókedvvel zenéltek. A közönség vastapssal köszönte meg
mindkét zenekar előadását.
A 6. nap a gasztronómiáé volt. A versenybe nevezett főzőcsapatok
mellett Ihos József –  ,,Kató néni” gömöri gombócot készített felesége
segítségével és Vajtó László gasztroblogger konferálásával.
A főzőcsapatok különböző gulyásait háromtagú zsűri – Maurer
István mesterszakács, Dudás Zsolt, Szekeres Péter – bírálta el. Az
EFOP program keretében Tölgyes Beáta védőnő különböző ízesítésű,
egészséges italokat kínált, a bátrabbak megmérethették vércukor

szintjüket is, az egészséges táplálkozásról is hallhattak. Közre -
működött a Bakonyvári-Duó.
A 7. nap a művészeteké volt.  A Magyar Fotóművész Szövetség Senior
Alkotó Csoport ,,Életképek” kiállítását Módos Gábor fotóművész nyi-
totta meg. Közreműködött a Balaton Dalkör.
A délután következő programja a Csapd le csacsi! című magyar szati-
rikus film vetítése volt Gáspár Sándorral és Eperjes Károllyal a főbb
szerepekben. A filmen jól szórakoztak a fiatalok és idősek egyaránt.
Ezután Szendi Péter beszélgetett Gáspár Sándor Kossuth-díjas film-
színésszel. 

Nemcsak ezen a három napon, hanem az Aranykapu Fesztivál mind
a 10 napján igényes, érdekes programokat láthattak, hallhattak a fűz-
főiek és az idelátogató érdeklődők. Köszönet érte a szervezőknek!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Augusztusban történt

5. nap

6. nap

7. nap
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8. nap – Aranykapu Fesztivál – Néptáncgála

Az idén hatodik alkalommal megrendezésre került Aranykapu
Fesztivál pénteki napján a Balatonalmádi Néptáncműhely műsorát
tekinthette meg az egész délutános eső ellenére megjelent fűzfői kö -
zönség. A közel egy órás műsorba a Kárpát-medence számos szegleté-
ből (az észak-magyarországi Tyukodról, a somogyi Berzencéről, a fel-

vidéki Magyarbődről, az erdélyi Székről és Kalotaszegről valamint
a Duna-menti Kalocsáról) hoztunk táncokat és részben eredeti, rész-
ben eredeti alapján készített viseleteket. Az estet Mokos Csongor
dudajátéka színesítette.
A műsort táncház követte, melyen a közönség szinte minden tagja
részt vett. 

MOLNÁR ESZTER

Aranykapu Fesztivál – 9. nap – XIII. Gombócfesztivál

A tavalyi Gombócfesztivál, és Egyesületünk azóta megrendezett két
nagyobb rendezvényének sikere után idén is nagy lelkesedéssel vágtunk
bele a szervezésbe. Próbáltuk úgy összeállítani a műsort, hogy minden
korosztály megtalálja benne azt, ami számára szórakoztató, legyen benne
újdonság is, de természetesen ragaszkodtunk a bevált hagyományokhoz. 
Az idei nap is gyermekprogramokkal kezdődött: Czoma-Szegedi Nóra
meséit követően a LippoZOO korongjai segítségével változtak át a gyer-
kőcök békává, gólyává vagy éppen medvévé, és táncoltak, ugráltak velem
jó fél órán keresztül. Fél tizenkettőtől Frici bohóc varázsolta el a legfiata-
labbakat, majd a szokásos megnyitó program következett, melyet a nagy-
cétényi Larissa mazsorettcsoport felvonulása tett hangulatossá. 
Közben a Közösségi Ház konyhájában, a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskola tankonyhájában, és a helyi lányok, asszonyok
konyhájában már sültek/főttek a finomabbnál finomabb gombócok,
melyeket déltől lehetett megvásárolni a gombócsátorban. A hazai
ízeket idén is színesítették lengyel testvérvárosunk, Smigiel küldött-
ségének gombócai is. 
A Pannónia Citerazenekar fergeteges műsorát követően az Arany -
gombóc-Díj átadása és a II. Gombócos ételek főzőversenyének
eredmény hirdetése következett, majd ismét a gyerekeké lett a terep a
Mézengúzok Zenekar segítségével. 
A helyi és testvértelepülési amatőr művészeti csoportokat a tombolasor-
solás, az Irinyi Fúvószenekar majd Gyémánt Valentin műsora követte.
A napot idén is a Summer Band Zenekar utcabálja zárta. 

Akkor sem tudtam, és azóta sem tudom elégszer elmondani, hogy
Egyesületünk mennyire hálás a rengeteg segítéségért, amit a Fesztivál
megszervezéséhez, lebonyolításához kaptunk, akár anyagiakkal, akár
tárgyi támogatással, akár azzal a már-már megszállott lelkesedéssel és
munkával, amellyel egyesületünk tagjai és segítőink mellénk álltak, és
velünk együtt dolgoztak azért, hogy vendégeink jól érezzék magukat.
Név szerint nem is tudom itt megköszönni mindenkinek, az Egyesület
őszi közgyűlésén fogjuk ezt személyesen megtenni. Én pedig személy
szerint nagyon köszönöm azoknak, akik a fesztivál előtti hetekben is
elviseltek engem és az egyesület elnökségének többi tagját a folyamato-
san csengő, vagy pittyegő telefonnal, rohangálással, szétszórtsággal.

VEGASZ EGYESÜLET – MOLNÁR ESZTER ELNÖK

9. Aranygombóc-Díj©

2019. augusztus 3-án, immáron 13. éve rendezték meg városunkban
a hagyományos Gombócfesztivált, melyre évről évre különleges, szín-
vonalas, ízletes gombócok érkeznek felajánlásra kezdő és gyakorlott
háziasszonyoktól és uraktól, méltán hozzájárulva e jeles gasztroese-
mény népszerűsítéséhez. 

Az Aranygombóc-Díj© alapítása 2011-ben volt, az 5. Gombóc -
fesztiválon. 

Ki nevezhet az impozáns díjra?
A fesztiválra felajánlott, legalább 50 házi készítésű gombócot, minta-
vétel után, háromtagú zsűri bírálja el minden évben, a külső megjele-
nés és a belső ízharmónia összhangjában.
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Az idei évben a zsűri nagyon ízletes, jól elkészített, harmonikus ízvi-
lágú gombócokat kóstolt, többek között: túrós-ananászos, barackos,
szilvás, lecsós, fűszeres-sajtosat, fügéset dióbundában, epreset, paradi-
csomosat, cukkiniset, de ízlelt sajtos-sonkás pizzagombócot, kolbá-
szos krumpligombócot, mákos guba gombócot, sőt még tajvani baot
(sertéshúsos, gőzölt gombóc) is. A megmérettetésre, a lengyel testvér-
városunkból, SMIGIEL-ből érkezett küldöttség is benevezett, akik
kétféle lengyel gombóccal lepték meg a fesztiválozókat: ecetes sertés-
húsgombóccal és túrókrémes fánkgombóccal. A fesztiválon, az
Aranygombóc-Díj©-ra, mintegy 1353 darab felajánlott, házi gom-
bóc érkezett, összesen huszonegyféle ízesítéssel. 

De kik is nyerték meg eddig az impozáns serleget és hozzá
a kötényt?
2011. Hegedűs Józsefné – Bajorgombóc
2012. Görcsi Ferencné – Őszibarackos gombóc
2013. Zitek Ferencné – Virslis Csodagombóc
2014. Jenei László – Kapros Harcsagombóc
2015. Fejtliné Neubauer Krisztina – Kel-Csirkemájas gombóc
2016. Korsós Károlyné és Horváth Istvánné – Citromos
Túrógombóc vanília öntettel 
2017. Kovácsné Gyenis Aranka – Cukkinis-húsos gombóc
2018. Csepregi Éva – Hússal töltött gombóc gombamártással

Kik zsűrizték az idei gombócokat?
Az idei évben a zsűritagok: Marton Béla – Balatonfűzfő város polgár-
mestere, Nádas György Erzsébet-díjas és Karinthy-gyűrűs magyar szí-
nész, humorista és Horváth Irén, a díj egyik alapítója.

És az idei győztes?
2019-ben, a kilencedik Aranygombóc-Díj© nyertese: Lőrinc–
Horváth Veronika, erdei gombás, cukkinis, lecsós gombóca, ami
magában hordozta a kiváló bakonyi és a friss nyári ízeket, zamatokat.

Gratulálunk a nyertesnek, és nagyon köszönjük a felajánlóknak
a kiváló, jóízű gombócokat, melyeket a fesztiválozók örömmel
fogyasztottak! Örömmel bátorítunk mindenkit, aki érez magában
erőt, ötletet, kreativitást, nyugodtan készítsen gombócot felajánlásra,
hogy – mint az idén is – meg tudjuk mutatni, milyen ízletesek a fűz-
fői gombócok! Jövőre ismét várjuk a guruló gombócokat!

KÖSZÖNETTEL:
DR. HORVÁTH MÓNIKA ÉS HORVÁTH IRÉN

2. Gombócos Ételek Főzőversenye

A Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület második
alkalommal hirdette meg a 13. Gombócfesztiválra a Gombócos Éte-
lek Főzőversenyét. A versenyre maximum ötfős csapatok jelentkez-
hettek, akik saját alapanyagokból olyan ízes ételeket főztek, amiben
finom gombócokat találtak a kóstolók, s az elkészített ételeket a fesz-
tiválozók részére felajánlották!
A rendezvény délelőttjén, kijelölt helyen, izgatott versenyzők nagyon
jóízű ételeket főztek, többek között a tejszínes szilvalevest
túrógombóc cal vagy a közkedvelt csülkös babgulyást zsemlegombóc-
cal. A közös főzés jó hangulatot, egész délelőttös vidámságot ad az
alapanyagok előkészítésében, feldolgozásában a csapatmunka során,

és végezetül kiváló ebéddel szolgál a csapattagok és a sok-sok fesztivá-
lozó részére. 
A második versenyen a zsűri, a legfinomabb ételnek a nyúlpörköltet
zsemlegombóccal ítélte, Surmann Jánosné Erzsike csapatának készítésé-
ben. A nyúlpörkölt mesteri ízharmóniában ötvözte a kiváló fűszerezést.
A győztesek jutalmát – mely egy buszos kirándulás Nagycéténybe –
Molnár Eszter, a VEGASZ elnöke örömmel adta át a boldog csapat-
nak. Gratulálunk a győztes csapatnak, köszönjük a versenyen megfő-
zött finom ételeket! Találkozzunk a következő évi fesztiválon, még
több kiválóan főző csapattal! Ne feledjük, a közös főzés összehozza a
baráti társaságokat, a rokonságot, a csapattagokat!

HORVÁTH IRÉN

10. nap – Öreg járgány szivatóval indul ...

Mondja a jól ismert dal, de nem igaz ez a 2019. augusztus 3–4-én,
immár hagyományosan megrendezett IX. Balatonfűzfői Veterán
Jármű Találkozón látott veteráncsodákra, a Balatonfűzfői Kreitli
Ferenc Veterán Autós és Motoros Egyesület szervezésében, melyet
ebben az évben, immár harmadszor, két naposra szerveztek. 

Mit is jelent számunkra a veteránozás?
Nem mást, mintegy életformát, megőrizni a harminc évnél idősebb
járműveket működőképes, eredeti állapotban, gondoskodni a felújí-
tásról, a gyűjtésről, az alkatrészek felkutatásáról, a pótlásáról, a restau -

rálásról. S ha ez mind megvan, elindulni velük túrázni gyönyörű tája-
kon át, hátrahagyni a gondokat, élvezni a szabadságot, találkozókon
megmutatni a járműcsodákat másoknak is.  
A szombati napon a lelkes veterános csapat, a III. Bakonyi Motoros
Túrán rótta a zöld, dombos tájat, a Balatonfűzfő–Ep lény–He rend–
Ba  latonfűzfő útvonalon, megfűszerezve a Herendi Porcelán manu -
faktúra Zrt. múzeumában és a minimanufaktúrában tett látogatással.
Nagyon stílusos választás volt a Hungarikumok: Kulturális örökség
kategóriájába tartozó Herendi porcelán – mely a csodaszép veterán
járművekhez hasonlóan –, a generációkon átívelő szaktudás, a hagyo-
mányok ápolása, a titkos fogások receptúrája, a kiváló minőség, az
egyediség tetten érhető értékeit képviseli. A túra óriási sikert aratott.   
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Majd következett augusztus 4-én a nagy találkozó, a Fövenystrand
melletti árnyas fák alatt, a füves területen. A 8.00 órától tartott gyüle-
kezés és regisztráció alatt folyamatosan vibrált a levegő, a motorok
hangja egyre csak erősödött, sorban érkeztek a Pannóniák, Csepelek,
IZS Planéták, MZ-k, Trophyk, BMW-k, JAWA-k, Hondák stb., két-,
három- és négykerekű szebbnél szebb kis-, nagy- és oldalkocsis motor,
kvad. De jöttek a fényesen csillogó négykerekű autók is: Trabantok,
Skodák, Ladák, Volkswagenek, Mercedesek, Peugeut, Fiat, Audi,
Renaultok, Fordok, Maruti, Daciak, Alfa Romeo, Rover, Pontiac,
Ferrari stb., összesen 249 jármű, már alig fértek el a számukra kijelölt
területen. 
A járműcsodák elhelyezkedését követően Fejes Károly, az egyesület
elnöke és Marton Béla, a város polgármestere nyitotta meg a találko-
zót, üdvözölte a résztvevőket. A kiállított járművek tulajdonosai
készségesen mesélték járműveik történetét, bemutatták a felépítését,
a motorházat, egy-egy extra technikai megoldást (pl.: karos indexet)
vagy eleget tettek az „autóbaülés” kéréseknek vagy a tökéletes, egyedi
fotózásnak, felejthetetlen élményt szerezve az érdeklődőknek. És jöt-
tek az érdeklődők, a kíváncsi közönség, folyamatosan kérdeztek,
fotóztak, nézegettek, igénybe vették a találkozó nyújtotta lehetősége-
ket, a nap folyamán több százan.
A bemutatót, a hagyományos rendőri felvezetésű – a baráti kör alapító -
jának és névadójának tisztelegve – Kreitli Ferenc emléktúra követte,
a Marching Jazz Band együttes élő örömzenélésével, egy Csepel D420-
as platójáról.  A gázfröccsök zaja és illata, a motorok hangja, a látvány,
a csillogó alkatrészek, a fényes karosszériák régi idők benyomásait,
élményeit, örömeit idézte fel a város lakosainak emlékezetében.
A nap során folyamatosan lehetőség volt Veterán- és Fűzfő Totó, vala-
mint KRESZ Teszt kitöltésre, alkatrészbörze, bélyegkiállítás, stabil
motorbeindítás megtekintésére. A látogatók szavazhattak a legszebb
autókra és motorokra, de kipróbálhatták rátermettségüket a Bala -
tonalmádi Rendőrkapitányság sátrában, Stanka Mária őrnagy
asszony biztonságtechnikai játékaiban, szimulátorában is. A gulyás -
ágyúban készített finom babgulyás elfogyasztása után óriási népsze-
rűségnek örvendett a veterán farmotoros Ikarus 55-ös autóbusszal és

a Csepel D420-as platóján megtett fűzfői időutazás. A kisebbek
a gyer meksátorban is mulatták az időt, a lányok és a hölgyek kristály -
ékszereket vásároltak, hennát festettek. Sokan vásároltak régi autós
tárgyakat, veterán járműmodelleket, kisautókat. Mások megismer-
kedtek a Rangers Airsoft Team munkájával, szuper fotókat készítet-
tek a replikákkal.
A színes programokban gazdag napot a különös izgalommal várt
eredményhirdetés és tombolahúzás koronázta meg. Sok járműtulaj-
donos elegáns díjjal térhetett haza, mivel díjazásra kerültek a szakmai
zsűri által odaítélt szakmai díjak, a totók, tesztek kiváló megfejtői, de
például a találkozó legidősebb, legfiatalabb járműtulajdonosa is, vagy
a közönség által megítélt legszebb motorkerékpár, autó is. 
Várakozásteli izgalommal kerültek sorsolásra az igen nagy értékű
tombolák is: a balatoni élményhajózások, vitorlázások, vízibiciklizé-
sek, a pizza-, vacsora- és fagyi kuponok, a kerti szerszámok, a virág- és
ajándékvásárlási, bobozási utalványok, a finom italok, a szép éksze-
rek, faliórák, füzetcsomagok, kaparós sorsjegyek, motorolajok stb.
A fődíj, az egyhetes ail inclusive nyaralás két fő részére a Dalmát ten-
gerparton, Primostenben, a Hotel Zorában. Számos, szerencsét pró-
báló résztvevő ment haza szép nyereménnyel, boldogan, elégedetten.
Az „Aranykapu” fesztiválnak, a kulturális – szórakoztató rendezvény-
sorozat tizedik napján méltó zárása volt ez a jól sikerült, színvonalas
rendezvény, mely tökéletes környezetben, kiváló szervezéssel, igazi
csemege a veterán autók és motorok szerelmeseinek. 
Köszönjük a résztvevők nevében a Balatonfűzfői Kreitli Ferenc
Veterán Autós és Motoros Egyesület tagjainak, az önkéntes segítők-
nek fáradhatatlan munkáját, a népes számú szponzori tábornak
a támogatást, mely nélkül ez a nagyszerű nap nem jöhetett volna
létre. Külön köszönet a rendezvényhez Balatonfűzfő Város
Önkormány zata által nyújtott támogatásért a Civil Alapból, a Bala -
tonfűzfőért Alapítvány közreműködésével. 
Jövőre újra találkozunk, immár a jubileumi 10. alkalommal, mert akit
a benzingőz egyszer magcsapott, nem szabadul a veteránozástól!   

HORVÁTH IRÉN

XV. Országos Lecsófesztivál – Balatonkenese
Egyesületünk idén első alkalommal nevezett be a XV. Országos Lecsófesztiválra. Úgy gondoltuk, hogy a hagyományos receptet

egy kicsit megújítva, az általunk szervezett Gombócfesztiválhoz nevéhez hűen húsgombócos lecsót készítünk a megmérettetésre. 
A jó ötletnek Csöndörné Takács Zsuzsa saját termesztésű paprikájának, és Vargáné Csöndör Zsuzsa díszítésben és tálalásban is

megmutatkozó kreativitásának hála, sikerült 24 csapat között a harmadik helyet megszereznünk.
Lecsónk a közönségnek is nagyon ízlett, ha nem vagyunk résen, már a zsűrizés előtt az utolsó cseppig elfogyott volna. 

VEGASZ EGYESÜLET – MOLNÁR ESZTER
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Két rendezvényünk ért véget augusztusban. A „Nekem a Balaton
a Riviéra” programsorozatunk és a „Retro Strandparty a Föveny
strandon” nyárzáró bulink. 
A Nekem a Balaton a Riviéra programsorozatban június hónaptól
kezdődően a Senior Örömtánc Kör lépett fel szerdánként a Tobruki
strandon, míg július hónaptól csütörtökönként játszóházzal foglaltuk
le a kicsiket, akik élvezték a játék minden pillanatát. Az idén is elma-
radhatatlan volt a Zumba, amely az augusztusi csütörtök estéket szí-
nesítette Gergely Éva vezetésével. 
Strandparty a Föveny strandon augusztus 18-án került megrendezés-
re, mely az elmúlt évekhez hasonlóan nagy látogatottságra tett szert.
A Fűzfői Fotósok Klubja képkiállításával nyílt meg a rendezvény,
ahol amatőr fotósok képeit csodálhatták meg az érdeklődök. A képek
a Balatonról és annak csodaszép naplementéiről készültek, elkapva az
élet egy-egy érdekes pillanatát vagy egy vitorlást, amint elhajózik
a naplementébe. Játszó házunk 14 órakor indult, amit az Irinyi iskola
fúvószenekara követett. A Zumba sok embert vonzott, fiatalt és idő-
set egyaránt, ahol megmozgathattuk magunkat mindannyian. Este
20 órától pedig kísérletet tettünk a Senior Örömtáncosokkal a legna-
gyobb körtánc kialakítására, amiben kb. 200-an vettek részt. A retro
disco 21 órától vette kezdetét, amelyet 22 órakor a látványos vízjáték
szakított félbe. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy együtt gyönyör-
ködjenek a vízjáték színkavalkádjában, és utána DJ Retro-Z-vel
mulathassák az időt. 
Köszönet a fellépőknek, a segítőknek. Köszönjük a strand üzemelte-
tőinek és minden dolgozójának az együttműködést!
Köszönjük a Balatonfűzfőért Alapítvány 100 ezer Ft-os támogatását,
a fennmaradó költségeket Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Szabaduló szobáiból bejövő bevételekből álltuk.

Elindultak új szabaduló szobáink, egy horror szoba, melyben kétség-

beesve keresi Gabit a barátnője és egy misztikus szoba, ahol Aliz tit-
kára kell fényt deríteni a múltban.

Szálláshelyeink telítettek voltak a nyár folyamán. A minket megkere-
ső vendégek részére is sikerült ennek ellenére szállást találni, hiszen
a nyaralni vágyók már nemcsak egy konkrét időpontra kerestek szál-
lást, hanem egy időintervallumon belül megírva, hogy hány éjszakát
szeretnének eltölteni. A szállásadók és helyi lakosok összefogásának
köszönhetően – akik hozzánk irányították a vendégeket – sikerült
a szabad férőhelyeket feltölteni.

IFA fizetésének módja megváltozott, amellyel szembesülhettek azok
a szállásadók, akik csekken szokták befizetni az idegenforgalmi adót.
Ők csak a bevallás beadása után, az Adó osztály által kiküldött, névre
szóló csekken tehették meg az IFA befizetését.

Még véget sem ért a nyári szezon, de mi már az októberi
BORZONGÁS FESZTI VÁLRA készülünk. Idén még látványosabb
és izgalmasabb lesz a rendezvényünk. A díszletekhez köszönettel
elfogadunk csíkos harisnyákat, rossz függönyöket és lepedőket.
A Máltai Szeretet Szolgálatnak köszönhetően rengeteg alapanyaghoz
jutottunk eddig is, de mindennek örülünk ezen felül is. Rengeteg
önkéntesre lesz szükségünk, akiket szeretettel várunk az alábbi elér-
hetőségeken.

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Balatonfűzfő, Jókai utca 19–21.

info@balatonfuzfoinfo.hu • +36 20/341-5504
Nyitva tartás: Hétfőtől–péntekig: 8–16 óráig

SZANYI SZILVIA ELNÖK

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület szezonértékelője
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Oberfrank Pál kilenc éve igazgatója a Veszprémi Petőfi Szín ház nak.
Ősszel három színdarabot is játszik a Petőfi Színház társulata
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. 

Az országos hírű teátrum ilyen formában még nem képviseltette
magát Balatonfűzfőn, ezért is örült a felkérésnek a teátrum igazgató-
ja. – Nekünk nagyon fontos, hogy ne csak Veszprémben, hanem szerte
a megyében jelen legyünk, a közönséget kiszolgáljuk. Fontosnak tarjuk,
hogy az előadásaink elérjék azt a színvonalat, minőséget, amelyet meg-
szokhattak tőlünk. Nagyon szeretnénk, ha a fűzfőiek eljönnének
a Veszprémi Petőfi Színházba, ez ügyben vannak olyan bérleteink,
akcióink, amelyek ezt kedvezővé teszik. Ugyanakkor gondoltunk a fiata-
lokra is, őket is szeretnénk bevonni a színházi életbe, ismerjék meg ezt
a csodálatos miliőt – kezdi a beszélgetést Oberfrank Pál. Igyekeztek
úgy összeállítani a repertoárt, hogy azzal minél több embert megcé-
lozzanak, reméli, hogy valamennyi színdarab teltházas lesz.
Szeptember 25-én Bernard Slade: Jövőre veled, ugyanitt romantikus
vígjátékát tekinthetik meg a nézők. Ezt az előadást a Székesfehérvári
Vörösmarty Színházzal közösen hozták létre. Váradi Eszter Sára és
Keller János játszanak a darabban. Október 15-én pedig Hamu és
gyémánt címmel, Cserháti Zsuzsa emlékelőadás lesz, a nézők nagy

örömére. – Fehér Adrienn csodálatos hang jával kápráztatja el majd
a közönséget és a legismertebb Cserháti dalokat adja elő. Szomorúsággal
tölt el, hogy egy ilyen fantasztikus adottságokkal rendelkező énekesnő
ilyen fiatalon elhunyt, nem kapta meg az élettől mindazt, ami neki járt
volna, nevezetesen a nemzetközi karriert. Hatalmas értéket hagyott
ránk, itt lehetősége lesz a nézőknek arra, hogy elmélyedjenek újra a saját
múltjukban. Manapság divatossá vált a retro érzés, nem véletlenül,
hiszen ha az ember meghallja ezeket a gyönyörű slágereket, dallamokat,
meg jelenik előttünk a fiatalságunk, mindaz az életérzés, amelyre szíve-
sen emlékszünk vissza.
November 25-én pedig Bor, mámor, szerelem címmel operettkoktélt
állítottak össze, élőzenével. Oberfrank Pál szerint az operett különös
igénnyel jelenik meg a közönség soraiban. Mindez egy nagyon színvo-
nalas műfaj, mert tudni kell énekelni, táncolni, eljátszani ezeket a sze-
repeket. Reméli, hogy jövő tavasszal is folytatódnak a Veszprémi Petőfi
Színház társulatának színdarabjai Balatonfűzfőn. De hogy ezek mikor,
és milyen előadások lesznek, egyelőre maradjon még titok, de biztosak
vagyunk benne, hogy mindenkinek a tetszését majd elnyeri. A bérlete-
ket a művelődési házban szeptember 9-től kezdik el árusítani. 

SZENDI PÉTER

Kiváló, sokszínű színházi előadások Balatonfűzfőn –
beszélgetés Oberfrank Pál igazgatóval

Ha fejlesztések, akkor északi-part
Mind a projektek számában, mind a projektek összértékében igencsak
felülkerekedett az északi part.  A közvetlen Balaton-parti településeknek
kiosztott uniós források több mint kétharmadát (27,1 milliárd forintot)
az északi parti települések nyerték el. Ezek a számok a közszolgálati,
infra strukturális, turisztikai és egyéb fejlesztéseket tartalmazzák.
Teljesen megfordul azonban a kép, ha a part közelében zajló nagy EU-s
közlekedésfejlesztéseket is bevesszük a képbe: így ugyanis már az össze-
sen kiosztott 280 milliárdnak a négyötöde (224,5 milliárd forint) ömlik
a déli partra és csak egyötöde (55,6 milliárd) az északira. A 7 közlekedé-
si nagyprojekt közül messze a legnagyobb az ,,R67 Kaposvár és az M7
közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) fejleszté-
se” című projekt, amelynek szerződésben rögzített támogatási összege
96,1 milliárd forint és várhatóan 2021 őszére készül el. Közel ilyen hatal-
mas fejlesztés a ,,Székesfehérvár–Keszthely vasútvonal rekonstrukciója
I. ütem 2. szakasz, Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vonalsza-
kasz rekonstrukciója” című projekt, hiszen erre a szerződés szerint
89,2 milliárd forintnyi támogatás jár.
Ha a közlekedésfejlesztést leszámítjuk, a Balaton-parti települések
uniós projektjeinek összértékét nézve messze Balatonfüred vezet
9 milliárd forint feletti projektértékkel, majd Keszthely következik
bő 5 milliárddal, a harmadik helyen pedig Badacsonytomaj látható
közel 4 milliárddal. Siófok viszont a negyedik helyre szorult, valami-
vel 3 milliárd forint feletti projektértékkel.
Beszédes továbbá, hogy a top 10 településből 7 az északi parton talál-
ható. Nem véletlen egyébként, hogy Balatonfüred vezeti az elnyert
támogatások balatoni rangsorát, hiszen a 244 projektből képzett top
10-es fejlesztési rangsorban négy is itt kerül megvalósításra.
forrás: turizmusonline

A vendégéjszakák száma 3,7%-kal,
az árbevétel 13%-kal nőtt júniusban
A szezon közeledtével tovább erősödött a
magyarországi turizmus. 2019. júniusban az
előző év azonos hónapjához képest:
A külföldi vendégek száma 5,0, a vendégéjszakáké 3,7%-kal nőtt.
A szálláshelyekre érkezett 586 ezer vendég közel 1,5 millió vendégéj-
szakát töltött el. A vendégéjszakák száma a panziók kivételével mind-
egyik szállástípusban emelkedett. A vendégéjszakák több mint felét
a Budapest-Közép-Dunavidék régióban töltötték a külföldi vendé-
gek, 2,7%-kal többet, mint egy évvel korábban. A balatoni régióban
5,5%-kal nőtt a vendégéjszakák száma.
A belföldi vendégek száma 2,8, a vendégéjszakák száma 3,8%-kal
bővült. A vendégek száma 698 ezer, az általuk eltöltött vendégéjsza-
kák száma 1,6 millió volt. Ez utóbbi mutató értéke a szállodákban és
a kempingekben nőtt, a panziókban, a közösségi szálláshelyeken és az
üdülőházakban enyhén csökkent. A belföldi vendégek körében a Ba -
laton, Budapest-Közép-Dunavidék és Észak-Magyarország voltak
a legnépszerűbb régiók. A vendégéjszakák száma a  Tisza-tó kivételé-
vel mindegyik turisztikai régióban bővült.
Széchenyi Pihenőkártyával a kártyatulajdonosok összességében
2,7 milliárd forintot fizettek a kereskedelmi szálláshelyeken, amely az
alacsony bázishoz viszonyítva 58%-os növekedést jelent.
2019. június 30-án az előző év azonos időpontjához képest:
64-gyel kevesebb, 3343 kereskedelmi szálláshely 92 ezer szobával és
307 ezer férőhellyel működött.
Összességében kijelenthető, hogy az idei évben a turizmus még maga-
sabb számokat produkál, mint a tavalyi évben.
forrás: ksh.hu Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2019. június

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület hírei
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A jubileumi alkalmat rekord létszámú résztvevővel ünnepeltük: 408
fő regisztrált a túrán és teljesítette a távot!
Emlékeztetőül a korábbi évek részvételi adatai: 2018 – 221 fő, 2017
– 238 fő, 2016 – 221 fő, 2015 – 201 fő. 
Külön öröm, hogy tovább nőtt a gyermekek és fiatalok száma: 29 hat
év alatti gyermek vett részt a túrán! Idén 53 fő 6–14 év közötti gyer-
mek és 41 fő 15–22 év közötti fiatal áldozta az estéjét arra, hogy meg-
küzdjön a 10 km-es távval. A felnőtt (23-60 év között 223 fő) és
nyugdíjas korosztályú ( 60 év felett 62 fő) résztvevők száma is jelen-
tősen növekedett.
Köszönet a támogatóknak: Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület – Kontics Monika, Zita Virágbolt – Némethné
Tárnai Zita, Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület – Szanyi
Szilvia, Balatoni Bob Szabadidőpark Kft., Lajkó Frigyes képviselő,
Balatoni Horgász Egyesületek Szövetsége – Balogh Tibor, Balatonfűzfő
és Körzetének Mozgássérült Csoportja – Hegedűsné Julika, Balaton

Csillagvizsgáló – Kontics Ferencné, Polyák István és Polett, Budai
Viktória, Sárzó Henrietta, Karácsony Júlianna, Pahola&Pahola Kft.,
Fűzfői Papírmanufaktúra – Karker László.
A rendezvény sikeres lebonyolításáért külön köszönetet szeretnék
mondani a stáb tagjainak: Gyurkovics Ágnes, Balogh Tibor, Lublóy
Géza, Pintér István (Balatonfűzfőért Alapítvány kurátorai és FB tag-
jai), Pintér Istvánné, Bíró Ibolya, Bozzayné Pintér Krisztina, Perczel
Nóra, Polyák István és Polett, Simon Mátyás, Göde Petra, Pásztor
Emília, Farkasdy Károly, Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérült
Csoportja (Hegedűsné Julika és segítői), Lajkó Frigyes képviselő úr,
Baranyainé Szaitz Gyöngyi, Lőrincz Gábor és a Polgárőr Egyesület tag-
jai – hálás köszönet a munkátokért, lelkesedésetekért!
Hálás köszönet és elismerés Gyuricza Lászlónak a Fűzfő Körtúra és
FÉK elindításáért!

GÁL ANDREA, BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

Röviden a FÉK-10-ről

Barátsággal, tisztelettel és szeretettel köszöntöm az immár tizedik
„Fűzfő Éjszakai Körtúra” teljesítőit, minden érdeklődőt és vendé-
get, akik most együtt vannak itt a városi Közösségi Házban.
Köszöntöm a szervezőket és lebonyolítókat is, akik lelkes és odaadó
munkával a nyolcadik FÉK-től kezdődően felvállalták az általam
2009-ben kigondolt, és társaimmal elin-
dított városi és városunkon túlmutató
rendezvénysorozatot.
Igen, a mai napon már a tizedik FÉK-hez
értünk. Ilyenkor már jubileumot szok-
tunk emlegetni, ami alkalom arra is, hogy
valamit elmondjak arról, mik is voltak
azok az indítékok, amik a Fűzfő
Körtúrához, benne a FÉK-hez vezettek.
Balatonfűzfő mind tágabb, mind szűkebb
környezeti, azaz természeti és művi adott-
ságai egyedülállóan kiválóak. Szinte felkí-
nálják a maguk értékét és a bemutatás
lehetséges módjait.
Nézzük csak!
Településünk a Balaton északi karéjára támaszkova helyezkedik el,
ebből adódóan négy földrajzi Nagytáj csillagpontja.
Ezek a következők: Várpalota irányában a Keleti Bakony, a Papvásári-
hegytől a Balatonkenesei Sós-hegyig futó Mámatető-hátság keleti lej-
tőjétől induló Mezőföld, a Veszprémi plató déli pereméről induló
Balaton-felvidék és nem utolsósorban a Balaton keleti medencéje,
annak északi partján pedig a híres Riviéra kezdeti része.
Városunk térbeli szerkezeti tagoltsága négy városrészből áll.
Ezek a következők: Fűzfőfürdő, Fűzfőgyártelep. Csak megemlítem,
kezdeményezésemre teljes egészében közösségi összefogással
2014-ben, éppen öt éve, itt készült el a (beszélhetünk kettős jubile-
umról is) városunk Turista Bázispontja, ami nagy népszerűségnek
örvend mind pihenő, mind találkozó, mind pedig a Fűzfő Körtúra és

más túrák induló-beérkező helye. Tovább folytatva a városrészeket,
jön a Szalmássy-telep, ami két árnyas utcából áll, majd a legújabb
városrész, Tobruk következik, ami egy kellően át nem gondolt ragad-
ványnév. Törté nelmileg megalapozott neve Csebere lehetne. 
A Fűzfő Körtúra önbezáró útvonala szép és valódi természeti kör-

nyezettel (a teljes útvonal kb. 40%-a)
kapcsolja össze a térben széttagolt
városrészeket. Mindez sokat segít az
egységes városérzés és várospolitika
kialakításában is.
A felsorolt páratlan adottságok figyelem-
bevételével szólok a bakancsos túrák,
mivel a FÉK is ilyen, négy tartami jelleg-
zetességéről is.
Az első: Társas együttlét a szabad környe-
zetben. A társulás bő választéka áll itt ren-
delkezésre. Családok, barátok, párok álta-
lában csoportban, lehet persze egyénileg
is, látogatják a FÉK-et. Jelleg ze tességként
állapíthatjuk meg a gyermekek sokaságát.

Ide jó részt nem a szülők hozzák a csemetéiket, hanem a gyermekek
a szülőket, gyakori résztvevők a lámpás házikedvenc kutyusok is
A második: Ismeretszerzés a bejárt vidékről. Ez a vezetett túrák fő
sajátossága. A FÉK bejárásában, szabványos zöld sávos turista-jelzés
a vezető. Egy, a „Tájak, Korok, Múzeumok, Kiskönyvtára” sorozatba
illő kiadvány nagyon kellene, de ez még várat magára.
A harmadik: Élménygyűjtés. Ez azt jelenti, hogy a természeti és művi
környezetben nyitott szemmel, füllel, a történésekre és egymásra
figyelő befogadó nyitott szívvel járunk.
A  FÉK során ehhez hozzájön még az égbolt, a távoli-közeli lámpafüzé-
rek, tükröződések bőséges látnivalója, a sötétben mozgás misztikuma.
A negyedik. A FÉK távja közel 10 kilométer. Bejárása komoly telje-
sítmény. Méri, de egyben fejleszti is erőnlétünket. Azt is hangsúlyoz-

A FÉK 10 Köszöntése!
Elhangzott 2019. 08. 17. napján a FÉK 10 díjkiosztóján! A résztvevők száma 408 fő
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zuk, hogy a bejárás nem verseny. Ezt az elismerésként adott serlegek
odaítélésének módja jelzi.

Az elmondottakból adódik a Füzfő Körtúra, és a FÉK nagyon gazdag
és értékes időtöltést  sugalmazó jelszava:

„Aki nem járta, Fűzfőt nem látta!”

A FÉK-ek ma már szervesen beilleszkednek a városunk által az itt
élőknek, az idelátogatóknak, a Balatonon üdülőknek, pihenőknek
nyújtott sokoldalú és egyre bővülő programkínálatába, a mi lokálpat-
riotizmusunkba.
Személyes köszönetet mondok a Balatonfűzfőért Alapítvány elnöké-
nek, a rendezvény főszervezőjének, Gál Andreának és mindazoknak,

akik támogatták, segítették, megvalósító csapatát alkották. Azt kívá-
nom, a jövőben is folytassák ezt a szép közösségi munkát.
Engedelmükkel elmondok egy személyes titkot is.
Feleségemmel a 88. életévünkben járunk. Azt terveztük elindulunk
a jubileumi FÉK-en és  házasságunk 65. évfordulójának (augusztus
30.) megünnepléséhez talán kupanyerők is lehetünk.
Sajnos közbejött az én betegségem. Jelenleg lábadozok, de most még
a személyes megjelenést sem tudtam vállalni.
Zárásként, minden résztvevőnek szívből gratulálok. Jöjjenek el a
következő FÉK-re is.
Életükhöz megelégedettséget, boldogulást, jó egészséget kívánok!

LACI BÁCSI (GYURICZA LÁSZLÓ)

FAK Természetbarát Szakosztály
szeptember havi túraterve

• Szeptember 7. Pécselyi elágazó–Zádorvár–Hideg-hegy–Mencshely
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 7.00 óra Táv: 12 km,
Szint: 130 m
Túravezető: Papp Iván
• Szeptember 14. Mencshely–Lencse-hegy–Szent Balázs-hegy–Dörgicse 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 7.00 óra Táv: 11 km,
Szint: 120 m
Túravezető: Pappné Puskás Valéria
• Szeptember 21. Dobogókő, Természetjárók Napja. Kis busz, 8 fő
Találkozás: megbeszélés szerint
Túravezető: Horváth István
Előzetes jelentkezés folyamatosan
Fizetés szerinti részvétel. Fizetési határidő: szeptember 10.
• Szeptember 21. Farkasgyepű–Csurgó szikla–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.15 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Szeptember 28. Lovas–Malom-völgy–Király-kút–Öreg-hegy–
Paloznak
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.40 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál
• Október 5. 42. Zoltay Ferenc emléktúra. Buszos
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion parkoló, 9.00 óra
Túravezető: Király István

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!

Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com

Túravezetők elérhetősége:
Horváth István, Balatonfűzfő, +36-30/277-6433 
Király István, Veszprém, +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő, +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém, +36-30/237-7871, 88/325-966
Pappné Puskás Valéria, Veszprém, +36-30/540-6388, 88/325-966
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő, +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém, +36-30/979-8629
Simon Károly, Balatonfűzfő, +36-70/423-8414

A világhírű rendezőtől, Alfred Hitchcocktól három hónapon keresz-
tül, három filmet nézünk meg a Mi, Nők Filmklubban. Másodjára
a Marnie került sorra.

Az 1964-es pszichológiai thriller rendkívüli a hitchcocki alkotások
között, többek között azért is, mert ez volt a rendező által különösen
kedvelt színésznő, Tippi Hedrennel való utolsó közös munkája.
Tippi alakította a filmben a főhősnőt, Marnie Edgardot, oldalán
pedig Sean Conneryt láthattuk Mark Rutland szerepében. 
De nemcsak emiatt rendkívüli ez a mozi, hanem azért is, mert általa
Hitchcock olyan tabu témákat döntögetett, melyek erősen hozzájá-
rultak a Hollywoodban még akkor is fennálló szigorú cenzúra ledön-
téséhez. A rendező nagy rajongója volt a freudi pszichológiai tanok-
nak, melyek gyakran képezték filmjei alapját. A Marnie című film
egyike a rendező „legpszichológiaibb filmjének”. Az alkotásban
olyan, Hitchcock által kedvelt témák jelennek meg, mind a szexuális
diszfunkció, a hatalmaskodó anya, a domináns férj és a nők tárgyiasí-
tása. 
A film főhősei, Marnie, akinek a cselekmény során szépen lassan
kibontakozik az élete története és Mark, akiről leginkább annyit
tudunk meg, hogy ő maga is rajong a pszichológiáért. Ez a lényegte-
lennek tűnő információ mégis meghatározó, ugyanis érdeklődésének
köszönhetően érti meg a lány kleptomániájának, ridegségének és a
férfiaktól való távolságtartásának okát, melynek gyökerei gyermek-
korába nyúlnak vissza. Megismerjük az irányító és manipulatív anya
képét is, valamint a titkot, mellyel egyszerre óvta és keserítette meg
lánya életét. 
Hitchcock a tabu témák feldolgozásával, akkor még szokatlan
kamera állásokkal, fényképezéssel, hang- és fénytechnika alkalmazásá-
val képes volt megragadni és irányítani a néző tekintetét. Perspek -
tívájának köszönhetően a nézőt magával ragadja és a film részesévé
teszi. Mindezek a technikák adják a mai filmalkotás alapjait is. 

A Mi, Nők Filmklub következő találkozója 2019. szeptember 20-án,
17 órakor lesz a Vágfalvi Ottó Művelődési Központban. Ez alkalommal
Alfred Hitchcocktól a Szédülés című filmet fog juk megnézni.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Forrás: https://timegoesby.blog.hu/2017/02/20/marnie_869

Marnie
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Intézményünk július hónap első napjaiban ünnepelte fennállásának
13. évfordulóját. Ez alkalomból tartott ünnepségen Vellai-Nemes
Nikoletta intézményvezető és Marton Béla, Balatonfűzfő  polgármes-
tere köszöntő szavait követően lakóink műsorát tekinthette meg
a szépszámú érdeklődő. A népszerű ,,Hófehérke és a hét elgyötört
törpe” című kabaréjelenet nagy sikert aratott. Majd a veszprémi
Petőfi Színház színpadáról már jól ismert Pató Bálint, aki a balatonal-
mádi Kéttannyelvű Gimnázium diákja, híres operett dalokat adott
elő. Hagyományainkat folytatva az idén is ajándéktárggyal köszön-
töttük intézményünk azon dolgozóit, akik megszakítás nélkül 10 éve
tevékenykednek lakóink érdekében. Ezúton is köszönjük kollégáink
kitartó munkáját. Elismerő oklevéllel és virággal jutalmaztunk 21
lakót is, akik rendszeresen és aktívan részt vesznek az Otthon közös-
ségi életében, munkájukkal hozzájárulva, hogy a programjaink színe-
sebbek és tartalmasabbak legyenek. A rendezvényünkről nem marad-
hatott el a születésnapi torta sem, mely ezúttal 200 szeletes volt.
Az esti órákban a finom ünnepi vacsora mellé illett a zeneszó, Nádasi
Elemér tangóharmonikás játszott mindenki kedvére és megelégedésé-
re, így téve igazán felejthetetlenné ezt az évfordulót.
A nagy rendezvényünk mellett többféle szabadidős programból
választhattak az időseink, az utóbbi hetekben hallhattak előadást
a távoli esőerdők világáról, az 50. évforduló kapcsán a Holdra szállás-
ról, a közeli aktualitása miatt a tűzijátékok történetéről, de részt
vehettek filmvetítésen, kézműves és játékfoglalkozásokon is. 
A színjátszó körünk tagjai ünnepi műsorával köszöntöttük a hónap
zárásaként a 11 születésnapos lakónkat, akik örömmel fogadták lakó-
társaik kedves műsorát.
Az augusztust egy jó hangulatú, vidám délutáni programmal indítot-
tuk. Hagyo má nyosan a nyár közepén dinnyepartit rendeztünk, ami-

kor a nyár slágergyümölcse mellé a sze-
zon hangulatát megidéző melódiákkal
jártunk a jelenlévők kedvében.
Aki nem tudott részt venni ezen az alkal-
mon, az sem maradt ki az édes görögdinnye kósto-
lásából, ők az étkezések mellé kaptak belőle. De nemcsak ez a gyü-
mölcs volt a hónap egyetlen édes meglepetése, hiszen egy, a környé-
ken élő kedves hölgy felajánlása révén idei, friss almából pitét sütöt-
tünk a konyhában még mindig aktív lakók segítségével. A szorgos,
tapasztalt kezeknek hála, nagyon ízletes desszertet tudtunk kínálni.
Szent István királyra és az államalapításra egy ünnepi műsor keretén
belül emlékeztünk meg a színjátszó kör lelkes tagjai segítségével, akik
ismét nagyon lelkiismeretesen készültek fel a neves évfordulóra.

NAGY VERONIKA MENTÁLHIGIÉNÉS

Visszatekintő

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
a Balatonalmádi Magtár Rendezvény köz pont -
ban (Balatonalmádi, Thököly út 1.) „Nem

vagyok bolond, csak szkizofrén” cím mel
megrendezésre kerülő interaktív elő adásunkra
2019. 09. 17-én 17.00 órai kezdettel. 

Beszélgetés Oravetz Dániellel és Kulcsár
Teodórával a szkizofrénia betegségről, és ami
mögötte van.

Társelőadók: Dr. Englert Tímea pszichiáter
és Kardos Klára klinikai szakpszichológus
Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció
szükséges.

Meghívó
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Három és fél évvel ezelőtt indítottam rovatomat, mely arra hivatott,
hogy városunk történetéből izgalmas pillanatokat ismertessek meg
a kitartó, érdeklődő olvasóimmal. Városunk, a települések alaprajza
szerint, széttördelt település, mivel négy településrészből áll:
Fűzfőgyártelep, Fűzfőfürdő, Szalmássy-telep, Csebere. Hogyan ala-
kultak ki, hogyan érték el mai formájukat, nagyságukat? A júliusi,
augusztusi lapszámunkban bepillantottunk Fűzfőgyártelep és
Fűzfőfürdő kiépülésének mérföldköveibe. Most tegyük ezt Csebere
településrésszel! 

Tudta-e, hogy 
– a Hazai Papírgyár Rt. vezetősége a harmincas évek végén olyan

elhatározásra jutott, hogy tisztviselői és kulcsszerepet betöltő alkal-
mazottai részére lakótelepet hozzon létre?

– 1939 augusztusában felkeresték a vörösberényi elöljáróságot a
vörös berényi Csebere-dűlő területen vásárlási szándékkal?

– a tárgyalások eredményeképpen, 1939 szeptemberében Vörös be rény
község elég nagy területet, ingatlanokat és utat ajándékozott a Hazai
Papírgyár Rt.-nek munkás- és tisztviselői lakások építése céljából? 

– a Hazai Papírgyár Rt. megvette a vörösberényi telkes gazdák legel-
tetési társulatának 12 kat.h. legelőjét, négyszögölönként két Pengő
vételáron, hogy az Rt. fűzfői telepe, mintegy nyolcvan lakás építé-
sét elkezdhesse és 1941-re befejezhesse?

– a lakások, az ún. „amortizációs kölcsön” megújításával az alkalma-
zottak tulajdonába kerültek? 

– a „Tobruk” névvel kapcsolatban az egyik változat szerint, a líbiai
városról kapta a nevét, mivel az építkezések idején folytak az észak-
afrikai harcok? 

– a „Tobruk” névvel kapcsolatban a másik változat szerint a papírgyár
akkori igazgatójának gépkocsivezetője (a harcok idején idegenlé -
giós volt a líbiai területen) – főnökét szállítva a területre, így kiál-
tott fel: „Ez éppen úgy néz ki, mint Tobruk!”, s bármikor arra járt,
csak ezt mondta: „Tobrukba megyek”?

A névváltoztatásra a hetvenes évek második felében került sor hivata-
losan, politikai „bonyodalom” miatt, mivel úgy értelmezték, hogy
a német haderők főparancsnoka, Rommel tábornok, kezdetben óriá-
si hadisikereket ért el Tobruk és Tripolisz térségében, s a nevek a né -
met sikereket élteti. Ennek hatására vették fel az eredeti „Csebere”
nevet. Bárhogy is volt a Tobruk névadás, közszájon mind a mai napig
gyakran a Tobruk elnevezést hallani. Ekkor épült egy munkásszálló
is, melynek egyik helyisége (1940 közepétől1960 végéig) tanterem-
ként működött, s Schiszler Mártonné tanítónő oktatta a helyben
lakó, alsó tagozatosokat. A háziasszonyok jól működő vegyesboltból
látták el családjaikat a mindennapokban.

(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből) 

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?

Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdek-
lődőt az ÉLET NAPJA rendezvényünkre, 2019. október 19-én.

Program:
9:00 Szentmise
10:00 Olaj Anett 4 gyermekes édesanya előadása az abortusz utáni
tünetegyüttesből való gyógyulásról. 
11:00 Puskás Antal, pálos szerzetes előadása a lelki örökbefogadásról
12:00–13:15 Kávészünet
13:15 Filmvetítés: Az emberi élet a legnagyobb csoda
14:00 Csókay András idegsebész előadása

Helyszín délelőtt: Jézus Szíve Plébániatemplom, Balatonfűzfő, Jókai u. 43.
Helyszín délután: Közösségi Ház, Balatonfűzfő, József Attila u. 12.

1956 óta 7 millió abortuszt végeztek Magyarországon! Ennek követ-
kezménye szinte minden családot érint, 3–4 nemzedék alatt! 

Sok nő elfojtja az abortusz okozta fájdalmát. A szégyenérzet, vagy
a meg nem értés miatt nem beszél a benső szenvedéseiről. Ennek
következménye lehet sok egyéb mellett a depresszió, az alkoholizmus
vagy az az állapot, amikor minden lefagy a nő lelkében, nem tud örül-
ni, nevetni, rossz embernek, anyának tartja magát.

Nem elhanyagolható a férfiak szenvedése sem. Bennük rendszerint
csak az abortusz megtörténte után, évekkel később tudatosul, hogy

milyen szenvedést okoztak a feleségüknek, családjuknak, vagy az aka-
ratuk ellenére elvesztett gyermek feletti gyász nehezen múló szenve-
déseit hordozzák. Feldolgozatlan bűntudatuk miatt, vagy tehetetlen
keserűségükben lesznek sokszor alkoholisták, depressziósok, szeren-
csejátékosok, vagy munkába menekülők.

Ma már a tudományos kutatások bizonyítják, hogy az abortusz
az egész családot, a később született gyermekeket is érinti, hiszen
minden, ami reproduktív időszakunkban történik velünk, leképező-
dik a sejtjeink, génjeink szintjén is.

Szeretnénk ezzel a rendezvényünkkel ismeretet nyújtani a magzati
életről. Előadóink által megmutatni, hogy lehet, sőt kell is beszélni
az abortuszról, és kiutat mutatni a lelki szenvedésekből. Tudatosítani,
hogy nemcsak a magzat, de az anya, vagy az apa, és az egész család is
áldozat, és Isten irgalmas szeretetétben várható csak gyógyulás.

Szeretettel hívjuk és várjuk tehát mindazokat, akiknek ismerőseik,
családtagjaik között vannak abortusz miatt érintett szenvedők, vagy
esetleg maguk is azok (lehet nagymamaként az unoka miatt, vagy
gyermekként a testvér miatt is érintett valaki.)!

Hallgassuk meg és majd adjuk tovább a jó hírt mindenkinek: Van
kiút! 

PALÁSTHYNÉ SZŐNYEG BEÁTA

Élet napja
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„Fűzfőiek Fűzfőért©”
A Balatonfűzfői Hírlap alkotói pályázatot hirdet a balatonfűzfői
városlakók körében mindazon szívesen író, verselő, rajzoló, festő,
ragasztó, domborművet készítő, hímző, varró, makettkészítő stb., bár-
milyen technikával alkotni szerető gyermek és felnőtt részére, aki
munkájával megmutatja, hogy milyen viszony fűzi Balatonfűzfőhöz,
szeretett városához, ahol szívesen alkot. Örömmel olvasnánk olyan
fűzfői család történeteket, sztorikat (max. két A/4-es oldal, e-mailen:
fuzfohirlap@gmail.com), amelyek arról szólnak, milyen itt együtt élni
Balatonfűzfőn. Szívesen látnánk olyan fotókat, amelyek arról ta nús -
kodnak, milyen jó itt együtt lenni Bala ton fűzfőn. A Balaton észak -
keleti csücskének zöld gyöngyszeme kiváló helyet ad az alkotásnak,
az elkészült remekművek élménye megdobogtatja a városlakók szívét.
A pályázat két kategóriában, a 2019 októ be rében megrendezett
Városi Könyvtári Napok rendezvénysorozaton értékes díjak kal kerül
átadásra.

1. Felnőtt kategória
2. Általános iskolás kategória
Várjuk a színes alkotásokat, fotókat rövid magyarázattal, versikével,
a kiváló törté neteket a szerkesztőségbe! Az el készített műhöz, kérjük
mellékelni a készítő nevét, pontos elérhetőségét (telefon, e-mail cím,
lakcím), a választott kategóriát.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 23.
Cím: Szerkesztőség, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 
A pályázatokat a Könyvtárba kérjük leadni!
A kiíró fenntartja a jogot az alkotások közzétételére, felhasználására,
majd az alko tók hoz történő visszajuttatásra.
Munkára fel! Induljon a szellemi, tárgyi alkotás, érzelmeink áradása
kezünk nyomán! Mutassuk meg, mit jelent nekünk Balatonfűzfő!

SZERKESZTŐSÉG

Közlemény
Mottónk: „Aki fát ültet, életet ad, és aki életet ad, jövőt teremt, megajándékozva ezzel mindenkit akár egy évszázadra hűs árnyékkal,

tiszta levegővel, őszi színes lombokkal, tavaszi rügyfakadással.”

Örömmel értesítjük mindazon civil szervezeteket, magánszemélyeket, akik jelezték szerkesztőségünknek, hogy örökbe fogadnak
egy-egy fűzfát, s adományként támogatják a  „25 FŰZFÁT FŰZFŐNEK!” akciót, hogy a faültetés várható ideje októberben lesz,

az időjárás függvényében (nagy melegben nem életszerű az ültetés).

Sor került a fák várható helyének egyeztetésére városunk önkormányzatával.  A szerkesztőség egyezteti a felajánlókkal
a részleteket, a fa pontos helyét, az ültetés körülményét. Köszönjük, hogy csatlakozott az akciónkhoz!

Várjuk még a további jelentkezőket!

SZERKESZTŐSÉG

2019. június 21-én hivatalosan véget ért a 2018-19-es tanév a Ba -
latonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában és a vakáció kitört a diákoknak. A tanárok pedig számot
vetettek, értékelték a befejezett tanévet, statisztikákat készítettek, ele-
mezték az elért eredményeket, megtervezték és előkészítették
a 2019/20-as tanévet. Pillantsunk be az Irinyi Iskola lezárt tanévének
sikereibe, eredményeibe!

Általános Iskola:
Iskola tanulmányi átlag: 4,26. A legjobb tanulmányi átlaga a 3. a  osz-
tálynak volt: 4,74. A dicséretek száma 405 db. A tanévben negyven-
kettő kitűnő bizonyítvány született. A tanévzáró ünnepélyen 35 tanu-
ló oklevelet, míg 37 tanuló könyvjutalmat vehetett át a tanévben vég-
zett kiváló munkájáért és a versenyeken nyújtott szép eredményeiért. 
A tanévben a jó tanulás mellett, tanulmányi illetve sportversenyeken,
művészeti megmérettetésen számos dicsőséggel öregbítették iskolánk
hírnevét, ezért megkapták a legmagasabb kitüntetést, az Irinyi
Plakettet a következő diákok:
BRONZ fokozat: Hegedűs Alexandra 4., Borzák Tündér Izabella
5. b, Takács Adél Gyöngyi 6., EZÜST fokozat: Erdősi Janka 6.,
Kiss Dávid Balázs 8., ARANY fokozat: Harta Bettina, Mészáros
Viktória Anna 8.

A tanévben huszonkét kitűnő (színötös) bizonyítvány született,
név szerint: Kerekes Lea, Menyhárt Hanna, Perényi Liza, Szabó-
Gróf Flóra, Török Bence, (1. oszt.), Erdélyi-Müller Judit, Simon
Rebeka (2. oszt.), Berki Botond, Grőszer Emma, Kovács Hanna,
Kovács Dominik, Slavonics Nóra, Varga Dóra Anna, (3. a), Glück
Laura (3. b), Hegedűs Alexandra,  Kemény Bálint, (4. oszt.),
Perényi Hanna (5. a), Szíjjártó Míra, Vajda Nóra (5. b), Erdősi
Janka (6. oszt.), Pach Zsófia (7. b), Mészáros Viktória (8. oszt.).

A tanévben huszonegy tanulónk kapott jeles (egy vagy két tantárgyi
négyes osztályzat) bizonyítványt, név szerint: Csifcsák Noel Béla
(1. oszt.), Buda Bálint, Gál Dorka, Heidinger Kinga, Kovács
Kristóf, Strenner Alex, (2. oszt.), Berki Zsombor Bence (3. a),
Rupp Bence (3. b), Kiss Zselyke, Maurer Bazsó Dávid (4. oszt.),
Ódor Laura, (5. a), Borzák Tündér Izabella, Horváth Boglárka,
Huzsvár Gerda, Németh Lili, Pach Dóra (5. b), Hardi Levente,
Komáromi Bálint, Takács Adél (6. oszt.), Marx Bernadett (7. b),
Kiss Dávid Balázs (8. oszt.), 

Mérés-értékelés iskolás módon: 2018. május 23-án tizenhatodik
alkalommal került sor az Országos kompetenciamérés lebonyolításá-
ra. Eredményeikre joggal büszke az Irinyi Iskola!

Tanévzárás után, indul a 2019/20-as tanév
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6. osztály matematika: 
Országos átlag: 1499. /Városok átlaga: 1480./ Közép- Dunántúli
régió átlaga: 1501. / B. almádi kistérség átlaga: 1525. /Kisvárosok
átlaga: 1443. / Iskolánk átlaga: 1568. Eredmények: az országos átlag-
nál 4,6%-kal, a városi átlagnál 5,9%-kal, a Közép-Dunántúli átlagnál
4,5%-kal, illetve a B.almádi kistérség átlagnál 2,8%-kal jobb.
Településünk kisváros, 8,6%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag.   
6. osztály szövegértés: 
Országos átlag: 1492. /Városok átlaga: 1474./ Közép-Dunántúli
régió átlaga: 1497. / Kisvárosok átlaga: 1434./ Iskolánk átlaga:
1502./ Eredmény: az országos átlagnál 0,6%-kal, a városi átlagnál
1,9%-kal, a Közép-Dunántúli átlagnál 0,3%-kal jobb. Településünk
kisváros, 4,7%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag.     
8. osztály matematika: 
Országos átlag: 1614. / Városok átlaga: 1586./ Közép-Dunántúli
régió átlaga: 1620. / Kisvárosok átlaga: 1558. / Iskolánk átlaga:
1623. Eredmény: az országos átlagnál 0,5%-kal, a városi átlagnál
2,3%-kal, a Közép-Dunántúli átlagnál 0,2%-kal jobb. Településünk
kisváros, 4,2%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag.      
8. osztály szövegértés: 
Országos átlag: 1602./ Városok átlaga: 1574./ Kisvárosok átlaga:
1545. / Iskolánk átlaga: 1557. Eredmény: településünk kisváros,
0,7%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag.

Beiskolázási adatok: 
Huszonhat fő fejezte be az általános iskolát, tanulmányaikat tovább
folytatják, gimnáziumban a tanulók 10%-a, szakgimnáziumban
65%-a és szakiskolában 25%-a, így érettségit adó iskolába össze-
sen 75%-a.

Tanulmányi versenyek – tehetséggondozás:
Mintegy negyvenhat országos, megyei, regionális, körzeti versenyen,
pályázaton indultak tanítványaink. Ötvennégy dobogós helyezést,
különdíjat és 4–9-ig helyezést hoztak el.

Művészeti iskola:
A tanév során mintegy száz tanuló vett részt művészeti oktatáson
1–12 évfolyamig. Kilenc fafúvós, rézfúvós, billentyűs hangszeren
tanultak diákjaink, valamint a Magánének szakon, és a Képző- és
ipar művészeti szakon. Játszottak az Irinyi Fúvószenekarban, a Csen -
gettyűzenekarban, énekeltek az Irinyi Énekkarban. Számos (mintegy
harminc) fellépésen vettek részt a tanévben megyeszerte. A legtehet-
ségesebb diákjaink több versenyen megmérettettek, ahol számos
kiváló minősítést szereztek, többek közt a Balaton-parti Zene -
iskolák kamarazenei versenyén, Balatonalmádiban (Szíjjártó
Míra – Borzák Tündér Izabella – ezüst), Regionális Szol fézs ver -
senyen, Sümegen (Vajda Nóra, Ódor Laura – bronz), XVI. Diák -
muzsika találkozón (Simon Rebeka, Perényi Hanna – ezüst,
Ratter Roland – arany).

Sportiskola:
Diákjaink számos különböző megyei, körzeti, regionális egyéni és
csapatversenyen, kupán, tornán indultak a tanév során. 
Többek között: atlétika egyéni és csapatbajnokságokon, intézményi
Bozsik labdarúgó-tornán, foci, kosár diákolimpián, játékos sorverse-
nyen, mezei futóversenyen, 
Dobd a kosárba! – országos döntőbe került  a csapatunk: Hegedűs

Alexandra, Berdó Hanna, Ódor Laura, Máhl Laura, Nagy Áron,
Maurer Bazsó Dávid, Jáger Zétény, Török András.
Úszás diákolimpián országos döntőben úszott: Karancsi Réka,
Rapatyi Gábor, Slavonics Bendegúz, Kovács Radakund, Fejes Milán
Károly.
Iskolán kívül űzött sportok, ahol eredményesen szerepeltek iskolánk
tanulói: birkózás, tánc, rock and roll, karate.  

Ökoiskola:
A környezetvédelem az intézmény kiemelt feladata, teljesen áthatja az
iskola pedagógiai programját. A tanév során huszonhat önálló prog-
ram szervezésére került sor, többek között Erdei Iskola, szelektív hul-
ladékgyűjtések, ZÖLDNAP, témanap, témahetek, versenyek, méré-
sek stb. hűen az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címhez.  Az iskolában
pontosan tíz éve töretlenül folyik a kiváló, ökológiai-pedagógiai alko-
tó munka, mely eredményeként az iskola 2015 óta a SZITAKÖTŐ
OKTATÁSI PROGRAM BÁZISISKOLÁJA, így mentoriskolaként
négy témafaliújságot, négy írásos – négy képes beszámolót, 34 segéd-
anyagot, 69 képet, SZITAKÖTŐ KALANDTÚRA néven projekt-
napot, számos publikációt szervezett, három országos pályázaton első
helyezést ért el, bevonva az iskola összes diákját.

Folyamatban lévő iskolai pályázataink:
„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejleszté-
se a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megterem-
tése érdekében EFOP-4.1.2-17 projektünk, amely keretén belül
az iskola 485 millió forintot nyert fejlesztésekre (új tornaterem
kiszolgáló helyiségekkel, hangszigetelt zenetermek, nyílászárók cseré-
je, az intézmény akadálymentesítése, eszközbeszerzések). A beruhá-
zás hamarosan elkezdődik. A pedagógusok a KIP program nevelési
elveit továbbképzés keretein belül sajátították el, s vezetik be a
2019/20-as tanévben.
A 2017-es évben intézményünk együttműködési megállapodást írt
alá a Csaholci Általános Iskolával, mely szerint részt veszünk az
általuk nyert „Együtt testvérként-iskolaközi szemléletformáló prog-
ram” EFOP-3.1.8-17 számú pályázatukban. Ennek eredményekép-
pen olyan testvériskolai kapcsolat kialakítására került sor, amikor
is közös programok megvalósításán keresztül hozzájárultunk a tanu-
lók kompetenciáinak fejlesztéséhez, ismereteik bővítéséhez. 2017
őszén lehetőségünk nyílt bekapcsolódni az EFOP 3.2.4.-16-00001
„Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű projektbe, amely-
nek során eszközfejlesztésekre és pedagógus továbbképzésekre került
sor. Az eszközöket és a megszerzett tudást, a 2019-20-as tanévben
már hasznosítjuk.
2018 tavaszán felkérést kaptunk a „Mindenki iskolája” projektben
való részvételre, mely az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú pályázata.
A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolael-
hagyás megelőzése érdekében című pályázat keretein belül valósul meg.
Az intézmény nevelőtestülete folyamatosan módszertani képzéseken
vesz részt, és bevezetésre kerül a program a 2019/20-as tanévben.

A 92 éves iskola ismét sikeresen zárta a 2018/19-es tanévet. Kiváló
sikereikre, eredményeikre építkezve, nyugodt szívvel, hittel és lelkese-
déssel, megújulva, felfrissülve kezdte meg a 2019/20-as tanévet
együtt, kedves diákjaikkal.

HORVÁTH IRÉN
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A mazsola azért különleges, mert ellentétben
más szárított gyümölcsökkel, az apró aszalt
szőlőszemekhez nem adnak hozzá még
pluszban cukrot.
A mazsola természetes energiabomba, hiszen
tele van rostokkal, káliummal, vassal, viszont
zsírból keveset, gluténból semmit nem tar-
talmaz. A jótékony polifenolokról, antioxi-
dánsokról sem szabad megfeledkezni, ame-
lyek szintén megtalálhatók a mazsolában.

Megelőzhető a fogszuvasodás
Azt gondolnánk, hogy az édes mazsola árt
a fogaknak, mert felgyorsítja a baktériumok
szaporodását, amelyek a fogszuvasodás leg-
főbb okai. Szakértők ugyanis arra derítettek
fényt, hogy a mazsolában olyan fitokémiai
anyagok vannak, amelyek elpusztítják a száj-
üregben lévő baktériumokat, így a fogromlás
mértéke csökken.

Remek emésztésserkentő
Együnk mazsolát, ha baj van a gyomrunkkal,
hiszen a rostok csodát művelnek odabent.
A szék rekedést, de a hasmenést is megakadá-
lyozza.

Csökkenti a magas vérnyomást, és az agy-
vérzés kockázatát
Akiknek ingadozik a vérnyomásuk, érdemes
naponta háromszor pár szemet elfogyaszta-

niuk. A káliumtartalma is jót tesz a keringési
betegségekben szenvedőknek.

A cukorbetegek jó barátja
A mazsolában lévő rostok segítenek abban,
hogy a szervezetünk könnyebben le tudja
bontani a cukrot, ezzel védve leszünk a cu -
kor  betegségtől is.

Rákmegelőző
A tanulmányok azt mutatják, hogy a szárí-
tott gyümölcsök, mint a szil va, vagy a ma -
zsola, nagyon sok fenolt tartalmaznak,
amely egy erős antioxidáns és mint olyan,
köztudottan véd a rákot okozó szabad gyö-
kökkel szemben.
(Forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – mazsola

A 2019/2020-as szezon felkészülését már
Csucsánszky Zoltán edzővel, korábbi ötszö-
rös magyar válogatott játékossal kezdte meg
a Veszp rém megyei I. osztályban játszó csa-
pat. 

Az új edzőt az első forduló (Csetény–FAK
1:1) után kérdeztem terveiről, és a csapat
jelenlegi helyzetéről:
– Nagy örömmel érkeztem Fűzfőre,
Székesfehérvárról járok ide. Elsősorban az a
célkitűzés, hogy helyezésben előre tudjunk
lépni, és egy kicsit alakítsuk át, fiatalítsuk
meg a keretet. Több posztra érkeztek fiatal
játékosok, Gimes Péter, Mári Milán, Reznyák
Patrik, Dobai István (kapus), Mód Balázs,
valamint Koltai Tibor, Magda Dávid, akik
Fehérváron voltak játékosaim. Termé -
szetesen távozók is voltak, de senki nem
ment el anélkül, hogy előtte ne néztem volna
meg, ne beszélgettem volna el vele. 
Számomra az eredmények mellett a jó öltö-

zői hangulat is fontos, hiszen ez egy amatőr
futballcsapat, elengedhetetlen, hogy mind az
új, mind a régi játékosok érezzék jól magu-
kat, szívesen jöjjenek edzésre. Ennek már lát-
ható eredménye is van, hiszen a felkészülési
időszakban, mikor heti három edzés és két
edzőmérkőzés volt, több, mint húsz ember-
rel tudtam edzésenként dolgozni, ami a tava-
lyihoz nagyon jó létszám. Ezért dicséret ille-
ti a fiúkat. 
A bajnokság megkezdődésével visszatértünk
a heti két edzésre, és egy mérkőzésre, sajnos
többet edzeni nem tudunk a munkahelyi
elfoglaltságok miatt, de ha ezt becsületesen
elvégzik a játékosok, akkor nem lehet gond.
A mérkőzések majd mindig eldöntik, hogy
mit és mennyit tettünk, majd meglátjuk,
hogy a bajnoki mérkőzések után, egy fél év
után hogy tudjuk ezt értékelni. 
Az első fordulóban Csetény ellen játszot-
tunk, ahol sosem könnyű nyerni. A csapat
elég sajátságos stílusban célfutballt játszik,

hihetetlen zárt védekezéssel, ráadásul a
pályájuk is viszonylag kicsi. Úgy gondolom,
hogy megoldottuk jól, annak ellenére, hogy
rengeteg hiányzónk volt, több belső védőn-
ket „elveszítettük” a felkészülés alatt, ráadá-
sul a mérkőzés elején meghatározó játéko-
sunk, Humli Péter súlyos sérülést szenvedett.
A viszonylagos jó játék mellett sok helyzetet
alakítottunk ki, ha a kapu előtt egy kicsit
koncentráltabbak vagyunk, akkor minden-
képpen győzelmet érdemeltünk volna. 
Összességében úgy gondolom, hogy jól
tudunk együttműködni, mindenféleképpen
azt szeretném, hogy mind mentalitásban,
mind játékban, mind eredményességben lép-
jünk előre. Ehhez adottak a körülmények,
maga a létesítmény is tökéletes, ami ezen a
szinten a munkánkhoz kell, az bőven adva
van, nekünk semmi mással nem kell foglal-
kozni csak az edzésmunkával. 

VARGA TAMÁS

Új edző, új stratégia a FAK felnőtt futballcsapatánál
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 8.00�16.00  Szo: 8.00�12.00 

Üzletek:

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5. Veszprém, Házgyári u. 21.
88/450-110 88/562-970, 20/499-5632
20/499-5670, 20/499-5680

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: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

AUTÓ-QUALITY KFT.
Veszprém, Budapest u. 72.

(A MOL benzinkút mögött.)
Telefon: +36-70/ 334-2976

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással. (06-30/262-2103)

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

Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–Sz: 8.00–17.00 • V: 8.00–13.00

ÉVA varrónő Balatonfűzfő méretre igazítás, javítás
rövid határidővel •  Telefon: 06-70/545-2903

Hirdessen 2019-ben is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon: 06-20/925-4515

1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap 2019-ben is játékra hívja kedves olvasóit. Minden lapszámunkban a
színes borítók egyikén elhelyezünk egy fotót vagy képet, majd felteszünk hozzá egy kérdést,
mely Balatonfűzfővel kapcsolatos.
Várjuk a helyes válaszokat az adott hónap 28-ig postán (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.), vagy
e-mailen fuzfohirlap@gmail.com, vagy a szerkesztőség címére
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 1. emelet.
A helyes megfejtők között havonta egy meglepetés csomagot sorsolunk ki.

Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! 
Legyen szerencséje 2019-ben is!
Az augusztusi kép kérdése: Hol található?
A 2019. augusztusi képrejtvény helyes megfejtése: Tobruki Strand melletti Szitakötő
étterem terasza 
Meglepetés csomagot nyert: Horváth Pálma olvasónk

SZERKESZTŐSÉG
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1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!




