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

2016. szeptember 10-től 2016. október 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Szeptember 10. egész nap Falkastrand
– a 4TAPPANCS Bt. szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Szeptember 10. 9 óra Családi nap –
Babakocsis túra, nemcsak babakocsival
– a Bf-i Polgárőr Egyesület, a Bf-i Horgász
Egyesület és a VÁCISZ szervezésében
Találkozás: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház és
Turista Bázispont
Helyszín: Horgásztanya

Szeptember 10. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Szeptember 14. 15 óra Bozay emléknap a
zeneszerző házánál
– megemlékező gondolatait elmondja
Kovács Zoltán zeneszerző
Helyszín: Fűzfőfürdő, Bartók Béla u.

Szeptember 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
kötetlen beszélgetése a lakossággal kávézás
közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 17. 18.00 óra Ünnepi gálaműsor
– 40 éves a Fűzfő Hagyományőrző és
Nosztal gia Táncklub

Szeptember 17–18. 10 órától Kulturális
Örökség Napjai
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Szeptember 19. 15 óra Pedagógus nyugdí-
jasklub
– vízparti séta, beszámoló a nyári élményekről

Szeptember 19. 16 óra Kártya klub

Szeptember 20. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Szeptember 23.–október 7. Kézműves klub
kiállítása
– Megnyitó: szeptember 23. 17 óra
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Szeptember 24. 10 óra Mozgássérültek
Veszp rém Megyei Egyesülete
– 22. Ki mit tud?

Szeptember 24. 16 óra Balaton nyugdíjas-
klub és Balaton Dalkör
– szüreti vigadalom és dalos találkozó
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 26. 16 óra Fűzfőgyártelepi
nyugdíjasklub
– 70 éves fizetőeszközünk a forint – Nagy
András klubtag előadása

Szeptember 30. 17 óra Zene világnapja

Októberi előzetes

Október 1–2., 9–15 óra Tanfolyam
– Lehet gyorsabban, hatékonyabban, vidá-
man tanulni?!
Oktató: Hoffer Éva
Részvételi díj: 9000 Ft
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Október 3. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja

– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 3. 16 óra Kártya klub

Október 3. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Október 3. 17 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 4. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 4. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 6. 15 óra Aradi vértanúk emlék-
napja
Helyszín: Tobruk, harangláb

Október 7. 17 óra Kiállítás megnyitó
– Tungli Zsuzsa festőművész kiállítása

Október 11. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Október 10–14. Országos Könyvtári napok
– szervezés alatt

Október 12. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Nagy Gabriellát, Máté Veronikát, Katzer Viktor Szilárdot, Kiss Balázs Károlyt.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 3 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. júliusi lapzártától a 2016. augusztusi lapzártáig:
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
augusztus 23-án 16.00 órai kezdettel tartottarendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– A testület felkérte a Hivatalt, hogy
– Balatonfűzfő város önkormányzatának Közbiztonsági koncepció-
ját a 2016. decemberi Kt. ülésig vizsgálja felül, kiegészítve a
Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület feladatellátásával, tevékenységével, a
térfigyelő kamerarendszer kiépítésének a lehetőségével, valamint a
bűnmegelőzés témakörével. 
1. a Zombor köz, illetve a Fűz utca tekintetében tegyen javaslatot az

út felújítására,
2. a Balaton körúti járda felújítására kérjen be új árajánlatokat,
3. a Tobruki Strandnál lévő vasúti átjáró felújítására kérjen árajánla-

tokat, illetve a Fáy utcában történő gépparkoltatást közlekedésbiz-
tonság veszélyeztetése miatt meg kell szüntetni,

4. a Nike körút salaktéri kapu előtti szakaszától a buszmegállóig lévő
szakaszig kérjen árajánlatokat az út felújítására. 

– A képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egye sületben fennálló tagságát

megszünteti, az egyesület tagjai sorából kilép.
2. Felkéri Marton Béla polgármestert, hogy a Balatonfűzfő–Litér

Turisztikai Egyesület Választmányához a tagsági viszony megszün-
tetését írásban jelentse be.

3. A TDM célok elérését szolgáló feladatok ellátása érdekében, a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületi tagságának megszünte-
tésével egyidejűleg tagként belép a Balatonkenesei Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesületbe.

5 főből álló munkacsoport alakult, melynek feladata a Balatonkenesei
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel együttműködve a

Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműkö-
dési megállapodás kidolgozása a TDM feladatok ellátása tekinteté-
ben. A munkacsoportba delegált tagok:

1. Erdősi Gábor alpolgármester 
2. Illés Susan képviselő
3. Kontics Monika képviselő
4. Gyurkovics Ágnes bizottsági kültag
5. Dr. Takács László jegyző

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
1. tájékoztatja a Polgárőr Egyesületet, hogy a civil alap terhére támo-

gatást biztosítani nem tud,
2. felkéri a Polgárőr Egyesületet, hogy támogatási kérelmével a

Balatonfűzfőért Alapítványhoz forduljon,
3. a Balatonfűzfőért Alapítvány és a Balatonfűzfő Város Önkormány-

zata között 2016. június 28-án létrejött célhoz kötött pénzeszköz
átadásáról szóló megálla podást úgy módosítja, hogy az Alapítvány
által támogatható tevékenységek köre bővítésre kerül a civil szerve-
zetek támogatásával, valamint az Alapítvány működési költségei-
nek a fedezésével. 

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapjánÖnkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják. Megalkotásra került a
„Víziállások építésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet” és
a „Közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmu-
lasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati ren-
delet”.

A következő testületi ülés 2016. szeptember 20-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A hetvenkettedik hónap a városházán
Tíz évvel ezelőtt benne volt a levegőben, az itt élők kollektív tudatá-
ban, hogy nálunk is legyen valamilyen rendezvény, ami megkülön-
bözteti a várost a többi településtől, ami csak a sajátja. Az akkori
nyugdíjasklubban dr. Varjú Lajos vetette fel a gombócfesztivál ötletét,
amelyet lelkesen fogadott az akkori tagság. Mert a gombóc egy vidám
szó, kimondása közben is óhatatlanul mosolyog az ember. A gombó-
cot mindenki szereti, a készítője is közel áll az emberhez, mert vagy a
nagyszülők, dédszülők vagy éppen az édesanyák készítette gombóc
mindenkibe belekódolta a GOMBÓC fogalmát.  Az ötletet aztán
egyesületté alakulás követte, megalakult a Balatonfűzfői Vendégváró
és Gasztronómiai Egyesület, a VEGASZ. Harminchat fővel alakul-
tak meg, száz forintos havi tagdíjjal. Megszületett az egyesület jel-
mondata, ami Pethő Margit mezőkövesdi pedagógus ajándéka volt.
„Kedves vendég tiszteltessél, nálunk megvendégeltessél.” Vers is író-
dott népszerűsítve a fesztivált. Az első fesztiválnak akkora sikere lett,
hogy hamar elfogytak a gombócok, estére már nem maradt semmi.
A férfiak útra kerekedtek, és felvásárolták a környék összes túró és tej-
fölkészletét, így mentve meg a rendezvényt. Mindig ott lebegett a
rendezők feje fölött az a veszély, hogy nem lesz elég a gombóc, így

megkeresték a vaskúti Gergely Kornélt, aki hosszú ideje kettőszáz
kilogramm gombóccal támogatja a rendezvényt. Valamelyik korai
rendezvényen egy győri együttes is fellépett, és a meghívást megkö-
szönve hálából írtak egy Gombócdalt, ami a fesztivál indulója lett.
A fesztiválnak lett honlapja, és dr. Horváth Mónika és Horváth Irén
testvérpár Aranygombóc díjat alapítottak. Ebbe azok a gombócok
nevezhetnek, amikből legalább ötven darab készült. A zsűriben egy
tagot delegál a VEGASZ, egyet az alapítók, és egy tag a mindenkori
polgármester.  A kezdetektől pénteken kezdődött egy fotókiállítással
a rendezvény,  a veterán autós-motoros találkozóval egy helyen, idő-
ben elkülönülve. Később aztán öt, kilenc, majd tíz napos lett a ren-
dezvény, időben és térben is külön kellett már válni a veterán moto-
rosoknak, mert már egy napos rendezvénnyé fejlődtek. A tíz napos
rendezvénynek már Aranykapu fesztivál a neve, amelynek egyik ren-
dezvénye a Gombócfesztivál. Ebben az évben egy másik fesztivál erő-
sítette a rendezvényt, a Retrofesztivál. Több módon támogatták az
esemény sikerét. Szponzoráltak fellépéseket, egyéb támogatókat sze-
reztek. Országosan is ismertté vált a rendezvény, több országos és
regionális televízió is forgatott a helyszínen, volt élő kapcsolás is több
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esetben. A fesztivál területe is folyamatosan  fejlődött. A Nitrokémia
Zrt. segítette először a tereprendezést támogatásként, majd Fejes
Károly helyi vállalkozó  alakította ki a jelenlegi helyet. A Közösségi
Ház külső fedett része is ennek a rendezvénynek köszönhetően újult
meg, a Balaton nyugdíjasklub sok-sok önkéntes munkájának is
köszönhetően. Az egyesület önkormányzati forrásból eszközöket
vásárolt, amelyeket minden civil szervezet ingyenesen használat,
a hűtőt, a páraventillátort, a parti sátort, üstöt, üstházat többek
között a gasztro napokon is használják. A nagycétényi testvértelepü-
lés delegációja minden eddigi fesztiválon itt volt, Bővülő programok-
kal képviseltetik magukat a műsoron. Egy társastáncot kedvelő cso-
port erre az időre időzíti az itteni tartózkodását, és remek, vidám,
igen értékes színfoltja  az évről évre megújuló ajándékfellépésük.
Távolabbi elképzelések között szerepel egy térségi kiadvány „Nyitva
van az aranykapu" címmel, amely bemutatja a térségünk összehangolt
kulturális, turisztikai, sport, fesztivál kínálatát, amellyel hangsúlyo-
sabban meg tudnánk jelenni a Balaton nyári kínálatában. A tízedik
Gombóc fesztivál alkalmából tartottam fontosnak ezeket az informá-
ciókat megosztani a lap olvasóival, biztosan sokan nem ismerték
ennek a hely ben úttörő szerepet betöltő esemény történetét.
Köszönöm a tagságnak, a támogatóknak, a gombócokat felajánló
lakosoknak, hogy évről évre sikerre viszik ezt a fesztivált. 

Az önkormányzat kilépett a helyi turisztikai egyesületből. Sajnos az
együttműködés legcsekélyebb szándéka sem jelent meg az egyesület
részéről. Másfél éve csak a vita, ügyvédekkel való hosszas, parttalan
tanácskozások sokasága akkor, amikor valós feladatok ellátására vajmi
kevés figyelem és energia jutott. Az önkormányzat a döntését meg-
hozta, hogy az egyesülettel a helyi TDM feladatok ellátására erre az
évre a költségvetésben betervezett négymillió forintot biztosítja,
aminek felhasználásáról az év végén be kell számolnia az egyesületnek
az önkormányzat felé. Az egyesület elnöke ezt azzal utasította vissza,
hogy a közgyűlés nem évenkénti szerződéskötésről hozott döntést,
hanem öt éves elkötelezettséget kért az önkormányzattól. A négymil-
lió forintot pedig nem támogatásként kérik, hanem tagdíjként. A tag-
díjról nem kell az önkormányzat felé elszámolnia az egyesületnek,
hanem csak a közgyűlés felé. Az előző ügyvédi iroda után már egy
másik jogi képviselő szólította fel az önkormányzatot a közgyűlés
határozatának a végrehajtására azzal a kitétellel, hogy akár ki is zár-

hatják az önkormányzatot az egyesületből tagdíjfizetési kötelezettség
elmulasztása miatt. Meg kell említeni, hogy az egyesület a létre nem
jött megállapodásban foglaltaknak megfelelően ingyen használta és
használja a mai napig is az önkormányzat épületét, infrastruktúráját,
a turisztikai irodát, csupán a szokásjog alapján. A képviselő-testület
nem várta meg míg kizárásra kerül, így kilépett az egyesületből, és egy
másik település turisztikai egyesületével fogja elláttatni a TDM fel-
adatokat. Az önkormányzat a parti sétány és kerékpárút pályázatában
vállalta, hogy TDM szervezettel működik közre a sétány népszerűsí-
tésében. Ezt a feladatot az új egyesület vállalta, így a szerződésben
foglalt vállalásaink teljesülnek. Azt remélem, hogy az egyéni pozicio-
nálás helyett már valóban az érdemi munka fog folyni, és a klasszikus
TDM feladatok végre ellátásra kerülnek, s nem akarja majd az új
TDM szervezet átvenni a képviselő-testület szerepét. Minden
bizonnyal velük sikerül majd valóban stratégiákat kidolgozni, s elin-
dulhat egy valós idegenforgalmi tevékenység.

Vágfalvi Ottó emlékére több rendezvényt szervezett a művelődési
ház. Kontics Monika képviselő asszony javaslatára a művész emlékére
több rendezvény valósult meg. Emlékkiállítás nyílt a művész alkotá-
saiból, tanítványai alkotásait tekinthettük meg, valamint emléktáblát
helyeztünk el a róla elnevezett művelődési központ és könyvtár aulá-
jában. Szintén képviselő asszony javasolta a Vágfalvi Ottó munkássá-
gának a helyi értéktárba való felvételét.  

A települést belengő bűz eredetének vizsgálatára bejelentést tettünk a
környezetvédelmi hatóságnál, a katasztrófavédelemnél. Látogatást
szer vezünk a királyszentistváni hulladékkezelőbe. Kértem dr. Kontrát
Károly országgyűlési képviselő segítségét is ennek az állapotnak a meg-
szüntetésében.  A kapott információkról tájékoztatni fogjuk a lakossá-
got. 

Az iskola elkezdődött. Minden diáknak, pedagógusnak, szülőnek
sikeres tanévet kívánok.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2016. szeptember 15. 17 óra,
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázat helyi civilek támogatására
A Balatonfűzfőért Alapítvány a településen működő civil szerveze-
tek, szerveződések támogatására lehetőséget adó pályázatot hirdet. 
Támogatás feltételei: A pályázat útján elnyert, max. 250 000 Ft érté-
kű vissza nem térítendő támogatás Balatonfűzfőn működő civil szer-
vezetek és szerveződések 2016. évi működési költségeire, rendezvé-
nyeire vagy kis értékű eszköz beszerzésére fordítható. A támogatás
feltétele az egészség védelemhez és megőrzéshez, ifjúság neveléshez,
és a helyi lakosság polgári védelméhez kapcsolódó tevékenység ellátá-
sa és a pályázó aktív részvétele Balatonfűzfő város életében. A pályá-
zati forrásból nem részesülhetnek azok a civil szervezetek és szervező-
dések, amelyek Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagy a
Balatonfűzfőért Alapítvány 2016. évi civil pályázatai keretében támo-
gatásban részesültek. 
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb
összeg: 250 000 Ft
A támogatás felhasználásának határideje: 2016. 12. 31.
A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2017. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.
Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve
átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gyurkovics Ágnes -
től személyesen, 2016. szeptember 15-től. A pályázattal kapcsolatban
telefonos felvilágosítást, telefonon előre leegyeztetett személyes kon-
zultációs lehetőséget Gál Andrea kurátor biztosít (Tel.: 30/377-4262).
A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban (A pályáza-
ti cél borítékon való feltüntetésével), Gyurkovics Ágnes Alapítványi
elnök címére, postai úton küldve (8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u. 60.)
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A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell:
 A pályázó 2016. évi tevékenységének rövid összefoglalóját.
 A pályázó Balatonfűzfő városáért végzett aktív szerepvállalását,

önkéntes tevékenységét.
 A támogatás tervezett felhasználását, tételes költségbecsléssel.

A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kura -
tóriuma bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban

kap értesítést. A támogatott pályázókkal az Alapítvány szerződést
köt, amiben szabályozza a támogatás felhasználását és az elszámolás
módját.

Balatonfűzfő, 2016. augusztus 24.

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©
Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabadide-
jüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!

A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a természeti
és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről. Szeretnénk
minden fotózni szerető embert – a városban és a kistérségben – arra
ösztönözni, hogy minél változatosabb, egyéni látásmódban örökítse
meg a vissza nem térő fűzfői pillanatokat. 
A rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes kere-
tek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna

De vajon kié lesz a 2016-os kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!

• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb
decem ber 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón (CD,
DVD, pendrive stb.) eljuttat!

• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhetőség, húsz
soros bemutatkozás!

• aki a fotóit legalább 2 MB méretben készíti (lehet 2–6 MB-ig)!

Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra, minthogy
a háromtagú zsűri elbírálja. A díj alapítója jogot formál a beérkezett képek
korlátlan felhasználására bármely kiadványában, illetve interneten való
megjelentetésre, a felvétel készítője nevének feltüntetésével. A pályázó a
díjra beküldött képeket más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó
lemond a fotók jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.

Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képeket és küldjék el
nekünk a bemutatkozásukkal együtt! Köszönjük a munkájukat abban a
reményben, hogy sok városlakó örülhet majd a szebbnél szebb alkotásoknak.

BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE

fuzfohirlap@gmail.com / 20/925-4515

Családi nap
2016. szeptember 10-én a Balatonfűzfői
Polgárőr Egyesület, a Balatonfűzfői
Horgász Egyesület és a Balatonfűzfői
VÁCISZ Egyesület rendezésében
„Babakocsis túra, nemcsak babakocsi-
val”, Mozdulj, túrázz! Magadért, családo-
dért, egymásért!”

Gyülekezés és indulás 2 helyről egy idő-
ben:
1. Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont 9.00
óra
2. Fűzőfürdő, Közösségi Ház 9.00 óra

Útvonal:
1. Turista Bázispont, Uszodai út, tobruki
gyalogátkelő, várjuk a csatlakozókat, tobru-
ki strand és a sétányon keresztül a
Horgásztanyára.

2. Közösségi Ház, a postai gyalogátkelőn
keresztül a Fövenystrand, kis pihenő, majd
vissza a Horgásztanyára.
Visszaút egyénileg kb. 14 óra körül.

Program:
Családi vetélkedők, játékos sportprogra-
mok, egyéni versenyek. Nyeremények,
jutalmak a résztvevőknek.
Ebéd: a helyszínen főzött paprikás krump-
li virslivel, kenyérrel. Szódavíz, ásványvíz

Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt! Kis családot, nagy családot, minden-
kit, aki szívesen túrázik és játszik velünk!
ESŐNAP NINCS!

Jelentkezni lehet: 
Hné Johanidesz Anita 06-30/524-8709

Balogh Tibor 06-30/493-5645
Kontics Ferencné 06-30/604-6241
Kérjük, jelezzétek a részvételt a fenti tele-
fonszámokon, vagy az info@balatoncsillag-
vizsgalo.hu oldalon.

KONTICS FERENCNÉ
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Lehet gyorsabban, hatékonyabban, vidámabban TANULNI?!
A 12 órás tanfolyam során olyan tudományosan
megalapozott trükköket, technikákat tanul-
hatsz, melyek segítségével negyedére csökkenthe-
ted a tanulási idődet, a tanultakra tízszer annyi
ideig emlékezhetsz, és még élvezheted is!
Pedagógusok ingyen vehetnek részt a prog-
ramon, ha legalább egy diákkal érkeznek!

Tanfolyam helye: Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpont. (Városi stadion)
Ideje: 2016. október 1–2. 9–15 óráig

Díja: 9000  Ft
Beiratkozás: hoffer.eva@hotmail.com
info@balatoncsillagvizsgalo.hu
Oktató: Hoffer Éva, 06-20/410-0709
A jelentkezés 3000 Ft előleg befizetésével a
VÁCISZ Egyesület 73900102-11069863
bankszámlájára 2016. szeptember 25-ig.

További információ:
KONTICS FERENCNÉ

06-30/604-6241

Bezárt az Aranykapu fesztivál…
A Gombócfesztiválból sarjadt és évről évre
szépen fejlődik a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár nyári fesztiválja, ami
idén már 10 napon keresztül várta az érdek-
lődőket a város különböző rendezvényhely-
színein. A szervezők ezúttal is törekedtek
arra, hogy minden korosztály, érdeklődési
kör találjon magának megfelelő programot
az Aranykapu fesztivál során.
A rendezvénysorozat Kallai Sándor veszpré-
mi festőművész kiállítás megnyitójával kez-
dődött. A Vágfalvi Ottó Művelődési
Központban barátok, pályatársak, műkedve-
lők hallgatták dr. Herth Viktória művészet-
történész méltatását, kiemelve Kallai egyedi
látásmódját, annak művészi megvalósítását.
A tárlat megnyitását Kallainé Gutscher Ágnes
zongorajátéka színesítette.
Művészet után a kutyabarátok napja virradt
fel, hisz a Dog Plusz Kft. jóvoltából immár
3. alkalommal találkozhattak a négylábú
házőrzők tulajdonosai, hogy különleges
bemutatókon, előadásokon lessék el a kutya-
tartás és nevelés fortélyait. A szépségverse-
nyen zsűri előtt vizsgázhattak a jelentkezők,
jó érzés volt tapasztalni, hogy a helyezésektől
függetlenül minden gazdinak a saját kedven-
ce volt a legszebb a mezőnyben.
Az Aranykapu fesztivál egyik fontos célja,
hogy a családokat összekovácsolja, progra-

mokat nyújtson felnőttnek, gyermeknek
egyaránt a közös együttlét idejére. A készség-
fejlesztő Szafari Játékparkot vidáman próbál-
gatták apukák a csemetéikkel, de a Napvirág
zenekar előadásán is együtt dúdolták a csalá-
dok a fülbemászó dallamok refrénjeit. 
Másnap a Béke téri térzenének helyi vonat-
kozását is felfedezhettük, hisz a balatonfüre-
di Koncert Fűvószenekar élén az Hégely Ákos
áll, aki évek óta oltja a zene szeretetével a fűz-
fői gyermekeket. Nyár esti fellépésük kelle-
mes kikapcsolódást biztosított az érdeklő-
dőknek.
Ha vakáció, akkor kikapcsolódás, kulináris
élvezetek, zene, tánc. Röviden összefoglalva
ezt kínálta a 3. Gasztro-nap, amely a Kö -
zösségi Ház frissen felújított rendezvényterét
népesítette be szerda délután. Az elmaradha-
tatlan főzőverseny pikantériáját az adta,
hogy a később fellépő Varga Feri–Balássy
Betty énekduó is fakanalat ragadott, sőt főzt-
jüket a legjobbak közé sorolta a zsűri. Persze
a pálmát ezúttal is a helyi Balaton nyugdíjas-
klub vitte el, mostanában nemigen előzték
meg őket.
A Fotóművészek Senior Alkotócsoportja évek
óta tiszteletét teszi városunkban, kiállításaik
szerves részei a nyári programoknak. Ez évi
témájuk a „FÉNY-KÉP” volt, Marton Béla
polgármester megnyitójában méltatta a cso-

port munkáját, egyéni értelmezést adott a
kiállított műveknek.
Egy kulturális fesztivál elmaradhatatlan eleme
a népművészet, a népi hagyományok bemuta-
tása. Ezt a célt szolgálta a Néptánc gála, amely-
nek keretében a litéri Zöld Ág Táncegyüttes és
a Barátok táncformáció szórakoztatta a közön-
séget. A táncos lábak alaposan felavatták a
frissen átadott szabadtéri színpadot, valóság-
gal füstölt lábuk alatt a talaj.
A X. Gombócfesztivált a lap hasábjain külön
méltatják a szervezők, de e beszámolóban is
említsük meg, a jubileumi rendezvény soha
eddig nem látott látogatottságot hozott,
köszönhetően a kedvező időjárásnak és a
közönségnek tetsző programoknak.
Az Aranykapu fesztivál záró rendezvénye
hagyományosan a Veterán Gépjárműveseké,
akik idő közben felvették elhunyt, korábbi
elnökük, Kreitli Ferenc nevét. Felvonulásuk,
bemutatóik a megszokott sikert hozta az
érdeklődők körében.
Köszönet Mics Jenőnek, a rendezvényekhez
biztosított növénydekorációért!
Ez volt tehát az idei Aranykapu fesztivál
rövid esszenciája, aki nem hiszi, jövőre egyet-
len programját se hagyja ki. Mert folytatás
2017-ben is várható…

GRÓF TIBOR
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Kigurult az aranygombóc a fazékból...
Fűzfői lakosként évről évre büszkeséggel tölt el, hogy gyorsan válto-
zó világunkban hagyományt teremtő és értéket közvetítő rendez-
vényként immáron 10. éve megrendezzük településünkön augusztus
6-án a Gombócfesztivált.

Városunk polgárai e rendezvényt már a kezdetektől magukénak érez-
ték, a felajánlott különleges, színvonalasan ízletes gombócok  elkészíté-
sével méltán hozzájárulnak e jeles gasztro-esemény népszerűsítéséhez. 
Az ARANYGOMBÓC-DÍJ alapítása 2011-ben volt az V. Gom bóc -
fesztiválon. A fesztiválra felajánlott, legalább 50 házi készítésű gom-
bócot, mintavétel után háromtagú zsűri bírálja el minden évben,
a külső megjelenés és a belső ízharmónia összhangjában.

De kik is nyerték meg eddig az impozáns serleget és hozzá a
kötényt?
2011. – Hegedűs Józsefné BAJORGOMBÓCA
2012. – Görcsi Ferencné ŐSZIBARACKOS GOMBÓCA
2013. – Zitek Ferencné VIRSLIS CSODAGOMBÓCA
2014. – Jenei László KAPROS HARCSAGOMBÓCA
2015. – Fejtliné Neubauer Krisztina KEL-CSIRKEMÁJAS GOMBÓCA

Az idei évben a jubileumi fesztiválon tizenhét különféle édes és sós
gombócot kóstolt a szigorú zsűri. Volt köztük bauntys, rebarbarás,
almás, szilvás, húsos, spenótos, káposztás, szilvalekváros, rizses, túrós,
lángos hambi és még igen sok, kiváló ízesítésű csemege. A zsűri egy-
hangú szavazata alapján 2016-ban a citromos ízesítésű túrógombóc

vanília öntettel nyerte meg a 6. ARANYGOMBÓC-DÍJ-at,
a „Gombócfőző galeri”: Korsós Károlyné és Horváth Istvánné kreatív
ízkombinációját dicsérve.
A rendezvényen egészen sötétedésig minden fesztiválozó megkóstolhat-
ta a kiváló, harmonikus ízvilágú, díjnyertes gombócot, köszönettel a
szorgalmasan, egész nap önzetlenül gombócot főző önkéntes csapatnak.
Gratulálunk a nyerteseknek, s jövőre reméljük, hogy újra kigurul az
aranygombóc a fazékból.

HORVÁTH IRÉN

Láttam száz csodát, s emlékeimbe zártam
A Fövenystrand melletti árnyas fák alatt a füves területen volt 2016.
augusztus 7-én, immár hagyományosan a VI. Balatonfűzfői Veterán
Jármű Találkozó, a Balatonfűzfői Kreitli Ferenc veterán autós és
motoros egyesület szervezésében. 
A reggeli gyülekezés és regisztráció alatt már érezni lehetett, hogy ma
igen különleges élményben lesz részünk, hiszen egyre csak jöttek a
két-, három- és négykerekű, szebbnél szebb járművek. Jöttek a
Pannóniák, Csepelek, IZS Planéták, MZ-k, Trophyk, BMW-k,
JAWA-k, de láttunk ZÜNDAPP-ot, Hondát, DNEPR-t, Suzukit
stb., mintegy hatvannégy motort. 
De jöttek az autók is: Trabantok, Skodák, Lada, Volkswagen,
Mercedes, Peugeot, Fiat, Zastava, Audi, Renault, Alfa Romeo, mint -
egy harminchat szemet gyönyörködtető automobil.

A regisztrációt követően a találkozót Fejes Károly, az egyesület elnö-
ke és Marton Béla, a város polgármestere nyitotta meg. Majd hirtelen
felzúgott az első erős, teintélyt parancsoló hang, a gázfröccs zaja és
illata, a motorok hangja, a látvány, a csillogó alkatrészek, a fényes
karosszériák régi idők benyomásait, élményeit, örömeit idézte fel sok-
sok érdeklődőben, ahogy vágyakozva, izgalommal tekintették meg a
száz csodát a járművek szakszerű bemutatásán. 
A találkozó résztvevői a vizuális élmény mellett a gondolatoknak is
teret engedhettek: töltöttek ki Veterán- és Fűzfő Totót, szavaztak
a járműszépségversenyben, megtekinttették az alkatrészbörzét és
Pintér István ,,Autók és motorok magyar bélyegeken 1950–2015-ig”
című bélyegkiállítását tiszteletadásul Kreitli Ferenc (a baráti kör ala-
pítója és névadója) emlékének. De folyamatosan élvezhették

Fotók: ifj. Gajdics Sándor
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a Sparking együttes örömteli, élő dixizenéjét is, a tagok: Gáspár Pál
bendzsó, Csikós Miklós gitár és Kovacsevics Gábor dob játékával.  
A vendégek az idei év kuriózumaként, egy veterán farmotoros Ikarus
55-ös autóbusszal balatonfűzfői városnézéssel egybekötve utaztak.
12.00 órakor indult a regisztrált autókkal és motorokkal a Kreitli
Ferenc emléktúra, mely Fűzfőfürdő, Fűzfőgyártelep, Csebere,
Szalmássy- telep érintésével, rendőri felvezetéssel, polgárőrök biztosí-
tásával mutatta be a járműcsodákat a városlakóknak, akik ujjongva,
tapsolva fogadták a menetet. A felvonulást, finom gulyásebéd követte.   
15.00–17.00 óráig mintegy hatvan kilométeres Panoráma túrán vet-
tek részt a rendszámmal rendelkező veteránosok Balatonakarattya
(kilátó), Balatonvilágos (kilátó), Lepsény, Balatonfőkajár, Csajág,
Küngös, Berhida, Vilonya, Királyszentistván településeken át vissza a
találkozó helyszínére.   
17.00 órakor a nap zárásaként az eredményhirdetés és a tombolahú-
zás következett, ahol nagyon sok érem és értékes tombolatárgy talált
méltó gazdára.

Ez egy jól sikerült, színvonalas rendezvény volt, tökéletes környezet-
ben, szuper időben, kiváló szervezéssel, igazi csemege a veterán autók
és motorok szerelmeseinek. A veteránozás egy életforma, hivatott
megőrizni a harminc évnél idősebb járműveket működőképes, erede-

ti állapotban, gondoskodni a felújításról, a gyűjtésről, az alkatrészek
felkutatásáról, pótlásáról. S ha ez mind megvan, elindulni velük
túrázni itthon és külföldön egyaránt. Hátrahagyni a gondokat, élvez-
ni a szép tájakat, a szabadságot. Megóvni, élvezni és megmutatni a jár-
műcsodákat másoknak is, így gondolkodnak a kortalan veteránosok.  
Köszönjük a résztvevők nevében a Balatonfűzfői Kreitli Ferenc veterán
autós és motoros egyesület tag jainak fáradhatatlan munkáját, a népes
számú szponzori tábornak a támogatást. Jövőre újra találkozunk!

HORVÁTH IRÉN

Vágfalvi Ottó emléknapok
A képviselő-testület – Kontics Monika bizottsági elnök javaslatára –
még tavaly év végén döntött arról, hogy a Művelődési Központ és
Könyvtár vegye fel a 90 éves korában elhunyt festőművész, Vágfalvi
Ottó nevét. Megbízta az intézményt, hogy a névadó születésnapjához
(augusztus 30.) kapcsolódóan szervezzen kulturális programokat, s
ennek keretében legyen a festőművész emlékművének az átadása is.
Mindezek szellemében szervezte meg az intézmény a Vágfalvi Ottó
emléknapokat augusztus utolsó napjaiban.
Az ünnepségsorozat a festőművész kiállításával kezdődött, melynek
érdekessége volt, hogy a kiállított anyag jelentős részét egy siófoki
magángyűjtő bocsájtotta rendelkezésre. Hegyeshalmi László, a veszp-
rémi Művészetek Háza igazgatója, úgy is, mint egykori tanítvány, sze-
mélyes hangvételű megnyitójában méltatta Vágfalvi Ottó munkássá-
gát, ismertetve életútja jelentősebb állomásait, bemutatva alkotásai-
nak sokszínűségét. A család felajánlásának köszönhetően a résztve-
vők között kisorsoltak egy festményt is, Fortuna ezúttal dr. Varjú

Lajos képviselőnek fogta meg a kezét… A kiállítás megnyitót Varga
Áron zongorajátéka színesítette.
Alig két nap elteltével a Közösségi Házban gyülekeztek a képzőművé-
szet kedvelői, Vágfalvi Ottó tisztelői. A fűzfőfürdői településrészen az
egykori tanítványokból kilencen mutatkoztak be a szépszámú közön-
ségnek. Az ízlésesen berendezett tárlatot ezúttal dr. Praznovszky
Mihály irodalomtörténész nyitotta meg, aki a kiállított anyag színvo-
nalának méltatása mellett nem feledkezett el megemlíteni Vágfalvi
Ottó szerepét a megye kulturális életében, munkásságát azoknak a
kiváló művészek sorába emelte, akikre manapság már csak emlékez-
hetnek a művészetek barátai. A tárlat megnyitója után a Művelődési
Központ kezdeményezésére a közeli temetőben a résztvevők megko-
szorúzták Vágfalvi Ottó sírját.
A festőművész születésnapjára, augusztus 30-ra is maradt esemény, e
napon avatták fel Vágfalvi Ottó bronz portréját a róla elnevezett
művelődési intézményben. A fűzfői kötődésű Szilágyi Bernadett által
készített alkotást Marton Béla polgármester méltatta, felelevenítve
kapcsolatát, találkozásait a művésszel, majd Gróf Tiborral, az intéz-
mény vezetőjével leleplezte és átadta az emlékművet a szépszámú
közönségnek.
Az ünnepség végén Kontics Monika képviselő bejelentette, hogy a
törvényeknek megfelelően javasolni fogja a Helyi Értéktár Bizott -
ságnak, hogy Vágfalvi Ottó munkásságát vegyék fel a balatonfűzfői
értékek közé és javasolják mindezt a megyei bizottságnak is.
Az avató ünnepségségen Farkas István hegedűszólójával bűvölte el a
közönséget.
Ezzel fejeződtek be a Vágfalvi Ottó emléknapok, de a művész, a volt
igazgató szellemisége egész évben áthatja majd a már az ő nevét vise-
lő intézmény falait.

GRÓF TIBOR
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Újra iskolára készülve
Úgy gondolom, nemcsak az én véleményem, hogy ez a nyár a maga
szélsőséges időjárásával igazán próbára tett mindnyájunkat. Volt
részünk égető kánikulában és fákat döntögető viharban. Azonban
lassan közeledik az ősz, és az iskolakezdés is némelyik diák legna-
gyobb bánatára.

A rendőrségen a megelőzési munka kiemelt területe a gyermek- és
ifjúságvédelem, amely kapcsán természetesen az iskolai életnek is
részesei vagyunk. A több évre visszanyúló – 2008-ban indult – Iskola
rendőre program tapasztalataival felvértezve vágunk bele az új tanév-
be. Az iskolákban a már ismert arcokkal találkoznak majd a tanárok
és a diákok a tanévnyitókon és a tanév során.
Az Iskola rendőr feladata és célja a rendőrség tanintézményekben
végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének összefogása. A
megelőzési tevékenység célja gyermekek és fiatalok jogkövető maga-
tartásra nevelésének támogatása, a rendőr, mint segítő, tanácsadó
közreműködése.

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „Iskola
Rendőre”, aki 
• rendszeresen meg jelenik a tanintézményben, részt vesz a különbö-

ző hivatalos és szabadidős programokon
• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezleteken
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és szülőknek

az iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel már
nehezen vagy nem kezelhető esetekkel kapcsolatban

• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban
felmerülő problémáit, észrevételeket, amelyek a rendőrség ifjúság-
védelmi tevékenységével kapcsolatba hozhatók

• az Iskola rendőrétől, ill. rajta keresztül a megelőzési előadótól is kér-
hetik előadások, foglalkozások tartását az intézményekben közle-
kedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel,
áldozattá válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban. Az előadások

kiemelt témája a drogfogyasztás és az internet használat veszé-
lyei.

Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, minden
olyan ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a program hasznosabbá,
eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett
ÖTLETLÁDÁK is.
Az iskolai élet rendszeressége hatással van a családok életére is. A napi
rutin könnyen óvatlanná tesz bennünket, nem mindig gondoljuk át
a dolgokat, csak a pillanat hevében döntünk. Rányomja ez a bélyegét
a közlekedésre, a vásárlásainkra, kapcsolatainkra, az együtt élők közti
odafigyelésre.
Minden nagyobb váltás, mint például az iskolai nyári szünet kezdete
vagy vége hatással van a közlekedésre, a közterületeken tapasztalható
forgalomra, a mindennapok eseményeire. 
A közlekedésben kialakulnak a csúcsforgalmi időszakok, az autóbu-
szokon megnő a felügyelet nélkül utazó gyermekek, fiatalok száma,
akik a nyári hangulatot még megőrizve hangosabbak, figyelmetleneb-
bek, és bizony gyakran udvariatlanok is. 
A nevelés felelősség. Elsősorban a család, a szülők, a közvetlen kör-
nyezet felelőssége, de részese az oktatási intézmény és minden felnőtt
a példamutatásával, aki a gyermekek, fiatalok éltében szerepet ját-
szik. Minden generáció más, követi a világ változását, ha csak a
műszaki informatikai eszközöket nézzük, amely nekünk már szinte
követhetetlen. Rendőrként ezért is tartom fontosnak, hogy a rossz
példákkal szemben az értelmes, hasznos elfoglaltságot biztosítva, a
gyermekek és fiatalok fejlődését, az együttélés szabályainak elsajátítá-
sát szolgáló mintával, szeretettel, megértéssel, de nem a „mindent
megengedünk, ráhagyunk” magatartással tudunk hatással lenni
rájuk, mert a jövő generációinak nevelése a jövőnk záloga!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Új kollégával bővült a Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya
2016. augusztus 1-jével a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság, Balatonkenese Rend őr -
őrs állományában kezdte meg szolgálatát
Urán, a frissen levizsgázott járőr kutya.

Július végén tettek sikeres vizsgát Geri Márk
r. őrmester, járőr és Urán nevű ordas németju-
hász kutyája, akik augusztus hónapban szolgá-
latba is álltak. A 4,5 hónapos képzés során kiala-
kult jó összhangnak köszönhetően kutyavezető
és kutya hatékony támogatása lehet a közterüle-
ti állománynak.

Az új járőrtárs általános rendőrkutyaként a
járőrfeladatokban, nyomkövetésben fogja segí-
teni a rendőrök munkáját.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Az ittas vezetők kiszűrése a cél

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az idegenforgalmi szezonban
célzott közlekedésrendészeti ellenőrzéseket folytat az ittas vezetők
kiszűrése érdekében.

Vádemelési javaslattal zárult a napokban három ittas vezetés miatt
indított eljárás a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.
A nyári idegenforgalmi időszakban a kapitányság területén megemel-
kedett az ittas vezetők száma. Ez a tendencia már évekre visszamenő-
leg tapasztalható volt, ezért is helyeztek hangsúlyt a közúti ellenőrzé-
sek során a baleset-megelőzési szempontból veszélyes magatartás

kiszűrésére. Az ellenőrzéseket a rendezvényeket elhagyó járműveze-
tőkre is kiterjesztették. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén 2016. január–május hónapokban összesen 12 alka-
lommal jelzett az intézkedés alá vont gépjárművezetőknél alkoholfo-
gyasztást a szonda, 2016. június 1-je és augusztus 10-e között már 29
sofőr ellen indult eljárás. A rendőrség kampányt folytat a „bulisofőr”
beszervezése mellett, amellyel megelőzhető az ittas vezetők által oko-
zott balesetek jelentős része.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

„Strandoltak” a rendőrök
A társszervek közreműködésével szervezett „Strand-roadshow” elne-
vezésű közbiztonsági programot július 30-án a balatonfűzfői
Fövenystrandra a Balatonalmádi Rendőrkapitányság.
A verőfényes nyári időben megtelt strandon örömmel és érdeklődés-
sel fogadták a nem mindennapi rendezvényt. Gyermekek és felnőttek
olyan élményben vehettek részt, amelyre a hétköznapokban nincs
lehetőség. A rendőrautó mellett birtokba vehették a tűzoltó és men-

tőautót, és az újraélesztést is gyakorolhatták próbababán a vízi men-
tők útmutatása alapján.
A rendőrség a bűn- és baleset-megelőzésre helyezte a hangsúlyt.
Játékos formában, közlekedési puzzle kirakásával, „részeg szemüveg”
viselésével végrehajtott feladatok során ismerkedhettek a KRESZ
szabályaival, vagy frissíthették fel azokat. A strandi lopások, a gépko-
csi-feltörések megelőzését szolgáló tájékoztatókat adtak át az érdek-
lődőknek. A kivonult szakembereket folyamatosan körbevették a
kérdező, tanácsokat kérő vendégek.
A program része volt a BikeSafe kampány népszerűsítése. Ez a kezde-
ményezés egy civil kerékpár regisztrációs oldal, ahol a kerékpárokat
lehet regisztrálni. A kerékpár adatai elérhetők, a személyes adatok
nem láthatók. Az eltűnt kerékpárok megtalálása, lopás megelőzése a
célja a mind jobban bővülő adatbázis létrehozásának.
Együttműködő partnerek voltak a Veszprém Megyei Katasztrófa -
védelmi Igazgatóság Balatonfűzfői Tűzoltósága, a Veszprém Megyei
Mentőszolgálat balatonakarattyai mentős egysége és a Vízi mentők
Magyarországi Szakszolgálatának balatoni képviselője.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Sikeres volt a FÉK-7!
A Kartográfia kiadó legújabb (2016) „Balaton-felvidék, Keszt helyi-
hegység” térképatlaszának 67. szelvényén találjuk Balaton fűz főt.
Ezen már teljes egészében szerepel a 2004-ben a FAK Természetbarát
Szakosztályának néhány tagja által kialakított, önmagába záródó
közel 10 km hosszúságú, zöldsávval jelzett „Fűzfő Körtúra” útvonala.
A térképre rápillantva azonnal látszik, hogy ez a turistaút egybekap-
csolja városunk négy településrészét és ezen túlmenően látványele-
mekben sem szenved hiányt.
Ezen az útvonalon szervezzük 2009. óta a Fűzfő Éjszakai Körtúrákat
(FÉK), idén immár a hetedik alkalommal, augusztus 13-án. Az éjsza-
kai körtúrák élményanyaga lényegében két elemből építkezik. Az
egyik a sötétben mozgás sejtelmessége, meg a csillagos ég. A másik, az
éjszakai közeli-távoli fények teljesen új tájarculatokat tárnak elénk. A
mi FÉK-ünk ebben a vonatkozásban is rendkívül gazdag. Mivel útvo-
nala a Papvásári-hegytől (tszf. 195 m) induló, a Balatont a
Mezőfőldtől elválasztó hátság Máma-tetői szakaszát ( János-hegy tszf.
180 m) mintegy 2500 m hosszon követi, csodálatos éjszakai kilátást

biztosítva mindkét nagy tájra. Ezek az adottságok teszik vonzóvá,
kedveltté a FÉK-et. 
A FÉK-7 is meghozta a sikert. Ezt egy kis statisztikával mutatom be.
Zárójelben összehasonlításként a FÉK-6 adatai szerepelnek.
A résztvevők száma: 221 (201) fő
Ebből nő: 120 (107), férfi 101 (94)
Korosztályi megoszlás: 
15 éves korig 62 (46)
16–50 éves korig 110 (121)
51 éves kor felett 49 (34)
Az előző évhez viszonyítottan az összes résztvevők száma kereken 20
fővel, ezen belül a 15 éves korig terjedő korosztálybeliek száma 16
fővel nőtt. A növekedés döntő hányadát örvendetes módon a fiatalok
adták. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy erre a túrára a gyermekek
hozzák a szülőket, nagyszülőket és csak ritkán fordítva.
A túra teljesítését felvállalóknak mintegy kétharmada volt a vendég.
Ők pedig jórészt a Balatonon pihenő üdülőkből tevődtek össze.
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Lakóhelyük szerint, Nyíregyházától Nagykanizsáig az ország különbö-
ző helyeiről jöttek el Balatonfűzfőre, öregbítve ezzel városunk nyári,
különleges jegyekkel bíró, ismétlődő programkínálatának jó hírét.
A távot sikeresen teljesítők közül serlegdíjban részesültek:
A legfiatalabb kislány: Perényí Liza, fiú: Hofstadter Noel, mindketten
5 évesek.
Legidősebb nő: Varga Ferencné Kati 76 éves, férfi: Fodor Sándor
80 éves.
Legnagyobb csapat: 15 főből állt. Vezetőjük: Gál Andrea
A rendezvény sikerét segítette a jó időjárás, a pontos előkészítés és a
szervezett lebonyolítás.
A FÉK bázisa a Közösségi Ház. Innen történik az indítás, ide érkeznek
vissza a túrát teljesítők. Az ezekkel járó műveleteket a stáb rutinos tag-
jai látják el. Stábtagok: Bozzayné Pintér Krisztina, Csonkáné Heni,
Johanidesz Anita, Németh Laura, Risányi Mária. Úgy gondolom, a
stábhoz kell sorolni a túrázóknak kijáró hagyományos megvendégelést
ellátókat is, lilahagymás zsíros kenyér, tea, italok és Lajkó Frigyes óriás-
tortája. Ez a szerviz a megelőző alkalmakkor mindig gondot okozott.
Most megoldódott. A Balatonfűzfői Mozgássérül tek Csoportja
Hegedűsné Julika vezetésével felvállalta és szépen, jól szervezetten, töké-
letesen megoldotta a feladatot. Szimbolikus üzenete van annak, hogy a
mozgássérültek segítették a mozgást. A FÉK nyomvonalán négy pecsé-
telő ponton regisztráltuk az áthaladást. Ebben az évben a pecsételő
pontoknál a Berki házaspár, Gyurkovics Ágnes, Papp József, a Pintér
házaspár, Móroczné Irma, Csideiné Erzsi látták el ezt a feladatot.
A rendezvényzáró tombolához a rajtszámokat az útvonal erre kijelölt
pontján Horváthné Ilike és Csertán Marcsi gyűjtötték össze.
A FÉK záró aktusa értékes nyereményekkel a rajtszám-tombola, ami-
vel a teljesítményt jutalmazzuk. A nyeremények döntő hányada ado-
mányokból állt össze. Külön is megemlítem, hogy idén Papp Józsefné
Judit és Varga Jánosné Marika kézművesek is értékes alkotásaikkal

járultak hozzá a választékhoz. Papp Judit és Varga Judit szépséges
fénytánccal köszöntötték a beérkezőket.
A FÉK sikeréhez nagyban hozzájárulnak rendszeres támogatóink.
A teljesség igénye nélkül: városunk Önkormányzata, FűzfőTerv Kft.,
Zenit-8 Kft., Joker-2008 Kft., Nike Étterem, Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ, FAK, Balatonfűzfői Horgász Egyesület, Balatonfűzfői
Hírlap. A megnevezetteken kívül számos magánszemélytől is kap-
tunk köszönettel vett támogatást. 
Nagyon nagy jelentőségű a helyi polgárőrök segítsége a nagy forgal-
mú főutakon (710, 72) való átkeléseknél. Nélkülük a FÉK nem volna
megrendezhető.
Összegezve: A fentebb megnevezetteknek, és mindazoknak, akiket
név szerint nem említettem, hálásan köszönjük a támogatást. Érezzék
magukénak a FÉK-7 sikerét.
A FÉK-7-ről szóló beszámolom zárásaként, elismeréssel és köszönet-
tel kell szólnom a VÁCISZ szervezésben és lebonyolításban nyújtott
munkájáról. A VÁCISZ a BCTK Egyesület megszűnése után vált
otthonává a FÉK-nek. Ellátja a pályázatokkal összefüggő ügyeket.
Számviteli hátteret nyújt a bevételek és költségek szakszerű elszámo-
lásához, bizonylatolásához. A VÁCISZ befogadó vállalása nélkül a
FÉK ma már biztosan nem gazdagítaná városunk hírnevét. 
Végül hálás köszönet jár a FÉK-7 minden teljesítőjének. A fűzfőiek-
nek és vendégeinknek egyaránt. Vigyék el hírét ennek a sajátos és
egyedülállóan különleges jegyeket hordozó rendezvénynek.   

Mi pedig megmaradunk hívó jelszavainknál.
„Mozdulj, túrázz magadért, családodért, egymásért!”
„Aki nem járta, Fűzfőt nem látta!”

LEJEGYEZTE GYURICZA LÁSZLÓ

A FÉK-7 FŐSZERVEZŐJE
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály szeptember havi túraterve
• Szeptember 10. Buszos túra
Kisbalaton
Találkozás: Városi Stadion, parkoló, 8.00 óra
Túravezető: Gyuricza László
• Szeptember 17. Szentkirályszabadja–Litér 
Gyülekezés, indulás: Szentkirályszabadja, lámpás útkereszteződés, 8.40
óra
Autóbusz: Fűzfőgyártelep, 7.40 óra Átszállás: Balatonalmádi, 8.10 óra
Autóbusz: Veszprém, 8.22 óra Táv: 9 km
Túravezető: Gyuricza László
• Szeptember 24. Veszprémfajsz–Aprós-erdő–Király-kút–Tódi-mező–
Paloznak 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Október 4. Somlóvásárhely, Somló-hegy K-i oldala, pincelátogatás
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.15 óra Táv: 10 km
Túravezető: Risányi Mária
• Október 8. XXXIX. Zoltay Ferenc emléktúra
Pénzesgyőr–Zoltay-forrás 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion, parkoló, 9.00 óra
Túravezető: Király István, Horváth István

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629

Egyesületünk idén is aktívan részt vett a település nyári program-
jaiban – információs irodájának működtetése, a település marketing -
jének szervezése és az új turisztikai szolgáltatásunk, a Sza badulószoba
üzemeltetése mellett – melyeket csak felsorolás jelleggel szeretnék
megosztani.
Rendezvényeszközökkel, marketinggel, együttműködéssel való támo-
gatás: Gyártelepi majális, Tobruki majális, Parti sétány átadó ünnep-
ség, Szántó Csaba emléktorna, Tobruki Juliális, Beach Fesztivál,
Gyilkosság a Susogó étteremben előadás, Rendőrségi felvilágosító
nap, Strandmozik, Latin nap, Retro Fesztivál, Gasztro Nap,
Gombócfesztivál, Veterán Jármű Találkozó, Tobruki Szüreti Fel -
vonulás, Augusztus 20-i rendezvény.
Az Önkormányzati Civil pályázat támogatással kapcsolatos
együttműködéseink: (pályázati feltétel, hogy a Balatonfűzfői
Hírlapban is beszámoljunk a felhasználásról): Tobrukért Baráti
Társaság 250 eFt (Strandmozik, Latin nap), Fűzfőfürdőért Civil
Társaság 200 eFt (Strandmozik, Fövenystrandi rendezvények),
Mozgáskorlátozott Egyesület 130 eFt (Fogyatékossággal élők
Országos Kulturális Fesztiválja), Fűzfői Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre 400 eFt (Kulturális Örökség napjai rendezvény), Veterán

Autós és Motoros Egyesület 450 eFt (Veterán Autós és Motoros
találkozó), Irinyi Szülői Munkaközösség 200 eFt (Hangszervásárlás).
Saját programjaink szponzoroknak köszönhetők: Tudományos
előadás a piramisokról, Varga Miklós koncert, Zumba, strandi ját-
szóházak.
A „Vásárolj Fűzfőn és nyerj egy tabletet” nyereményjátékunk augusz-
tus 20-i nyertese: Rapatyi Jázmin.
Játékunk továbbra is folytatódik és a következő sorsolás szeptember
20-án lesz. Addig is lehet csatlakozni nyereményjátékunkhoz, mely
egyesületünk tagjainál történt vásárlást vagy szolgáltatás igény-
bevételét „pecsételéssel jutalmazzuk” és 6 pecsét összegyűjtése esetén
tabletet lehet nyerni! Keressék pecsételős lapunkat tagjainknál vagy
turisztikai irodánkban!

Egyesületünk tagsága 102 vállalkozásból áll. Idén 26 új tagunk lett.
Így elmondhatjuk, hogy Fűzfő legtöbb vállalkozását magába
tömörítő érdekvédelmi egyesület a miénk.
Az éves költségünk 13 millió forint. Ennek a költségnek a nagy része
bér, amihez pályázati támogatást nyertünk a Kormányhivataltól.
Magas a marketing költségünk (hirdetések, szóróanyagok, kiad-
ványok, amivel a várost reklámozzuk). Magasak a kötelező TDM
tagdíjak.  Egyesületünknek az átvállalt önkormányzati feladatellátás
miatti költsége meghaladja az 5 millió forintot. Ehhez a mai napig
nem kaptunk az Önkormányzattól tagi hozzájárulást.
Az Önkormányzat és az Egyesület között véleményeltérés van. Az
Önkormányzat 4 millió forint támogatást lenne hajlandó úgy adni,
hogy a fűzfői egyesület ezt csak a kenesei turisztikai egyesület
jóváhagyásával költhesse el, ami a működésünket tenné bizonytalan-
ná, hiszen az eddigi szerződéses megegyezéseinket is ügyvédi meg -
keresésre teljesítették.

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület szezonális (élmény) beszámolója
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Egyesületünk tagdíjként kéri ezt az összeget és 5 éves szerződéssel
szeretné biztosítani a középtávú, biztonságos működést, ami az
Önkormányzat számára is kedvező, hiszen pl. 2014-ben 7,8 millió
forintos tagdíjat vállalt. Így 5 éven keresztül egy tervezhető és nem
növekedő összeggel számolhat, amiből egyébként nem tudná

megoldani ezeket a turisztikai feladatokat, hiszen a többletkölt-
ségeket (9 millió Ft-ot) az egyesület állja. Ezt az 5 éves együtt -
működést a Parti sétányos pályázat miatt már vállalta az Önkor-
mányzat, egyéb esetben vissza kell fizetnie a 450 millió forintos
pályázati pénzt. 
Polgármester úr kikérte az Ügyészség állásfoglalását, ahol az Ügyészség
megállapította, hogy Egyesületünk döntései, kérései jogosak.
Az augusztusi Testületi ülésen a képviselők 4:3 arányra úgy döntöt-
tek, hogy kiszállnak a balatonfűzfői turisztikai egyesületből és a
támogatást (a helyi vállalkozók adóját) a kenesei turisztikai egyesület-
nek adják. 
Ezúton is szeretném megköszönni dr. Varjú Lajos képviselő,
Gyurkovics Ágnes bizottsági tag hozzászólásait, amelyben a helyi vál-
lalkozók, és a helyi egyesület mellett álltak ki és fel merték vállalni
véleményüket!
Köszönjük dr. Varjú Lajosnak, Jenei Istvánnak és Lajkó Frigyesnek,
hogy a település mellett tették le a voksukat!
Természetesen Egyesületünk munkája nem áll meg. Továbbra is a tag-
jainkért és a város turizmusáért dolgozunk!
Köszönet  támogatóinknak, Magyar Mozik, Tobruki McCayal’s büfé
(Orosz Katalin), Jégkorszak büfé (Keil Norbert), Cziráki Miklós vál-
lalkozó, Sikk 2000 Kft., Grünwald Pálné, Balatonfűzfőért Alapítvány.
Köszönet az együttműködésért minden tagunknak, ezen felül a
Vágfalvi Ottó Művelődési Háznak, Németh Imrének, Horváth
Károlynénak, Molnár Attilának, Tradeorgnak, Tóth Zoltánnak,
Remsei Gergelynek, a Fűzfői Vagyonkezelőnek, strandi dolgozók-
nak, Vági Gyulának!

SZANYI SZILVIA

BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ELNÖKE

A szerkesztő meg jegyzése: az Önkormányzat és a BLTE közötti véle -
mény különbséget szerkesztőségünk teljességében nem ismeri, kérem a
képviselő-testületet, hogy októberi számunkban tájékoztassa a lakosságot
erről.

A hagyomány folytatódott és egy új elkezdődött…
Augusztus 20-án tartotta hagyományos gulyáspartiját a Városvédő és
Fürdő Egyesület a tobruki csónakkikötőjében kialakított közösségi
terén. Ragyogó időben kezdődött a gulyás főzése, a tér berendezése. 
Ezzel egy időben hagyományteremtő céllal indult a házi vitorlásver-
senyünk regisztrációja. Tizenhét vitorlásunkból heten neveztek a ver-

senyre három kategóriában. Fejes István szervező rövid eligazítása
után a versenyzők kivonultak a starthelyre, ahol a versenybírók –
Fejes László és Horváth Attila – 10 órakor elindították a versenyt. 
A verseny résztvevői: kiel svert kategóriában: Balázs Viktor, kormá-
nyos: Balázs Zétény; Váradi Zoltán; Rutterschmid László; Vajda Attila.
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Svert kategóriában: Vas Péter, Illés Zoltán. Tőkesúlyos kategóriában:
Fejes István.

Kiel svert kategóriában 1. helyezett és az abszolút győztes a Balázs
Zétény kormányozta hajó, 2. Vajda Attila, 3. Rutterschmid László,
4. Váradi Zoltán.
Svert kategóriában 1. Illés Zoltán, 2. Vas Péter.
Tökesúlyos kategóriában 1. Fejes István.
Mire a vitorlások beérkeztek és a díjátadás is megtörtént, addigra
elkészült a gulyás, tagságunk nagy része és családtagjaik elfoglalták
helyüket az asztaloknál.
Vidám, jó hangulatú beszélgetéssel telt el a délután. Örülünk, hogy
ez a rendezvényünk is sikeres volt, és közelebb hozta egymáshoz tag-
jainkat és családtagjaikat. Köszönjük minden dolgos kéznek a mun-
káját, akik hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.

POLGÁR SÁNDOR, AZ EGYESÜLET TITKÁRA

De nehéz az iskolatáska...
Szeretettel köszöntjük első osztályosainkat, akik szeptem-
berben megkezdték tanulmányaikat a 2016/2017-es tan-
évben, az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában. 

1. a osztály
Osztályfőnök: Ács Ildikó
Batyki Nikolett, Berki Botond, Berki Zsombor Bence, Fejes Boglárka,
Fehér Bianka, Grőszer Emma, Horváth Kornél, Ihász Kevin Ferenc,
Kovács Dominik, Kovács Hanna, Krajcár Kevin Róbert, Németh
Vivien, Rupa Lorenzó, Slavonics Nóra Réka, Tóvári Kevin, Varga
Gergő, Varga Dóra Anna

1. b osztály
Osztályfőnök: Gulyásné Szántai Ildikó
Bazsó Katalin, Benkő Kloé Zoé, Béressy Tibor, Budai Máté, Erdősi
Mátyás, Gál Eleonóra, Glück Laura, Handl Áron László, Horváth
Laura, Márkus Levente Tibor, Pach Noémi, Palásthy Kristóf Imre,
Rupa Enrikó Brendon, Rupp Bence Gyula, Szabó Fruzsina, Sztána
Dzsenifer Anna

Mi is vár rájuk a már jól ismert falak között? 
Mi, felnőttek rögtön adjuk rá a választ: „Megtanulnak írni, olvasni,
számolni!” Ez így is van, de csak ennyi lenne az iskola? Szerencsére
nem! Bekerülnek egy tanulói közösségbe, sokat játszanak, sportol-
nak, énekelnek, zenélnek, rajzolnak, báboznak, kézműveskednek
együtt. Rengeteg közös élménybe lesz részük: Tök jó buli, Szent

Márton napi lampionos felvonulás, Mikulás és karácsonyi
koncert, Farsangi bál, osztálykirándulások, projektnapok.
Megtanulnak aktív állampolgárnak lenni, megismerik a
demokráciát, az önzetlenséget, a mások, elesettek megse-
gítését, a magyarság hagyományait, értékeit, az állami
ünnepek tiszteletét. Megtanulnak együtt örülni maguk és
mások sikereinek. Megismerik a körülöttük lévő világot

az ökológiai tudatosság és a fenntarthatóság jegyében, megtanulják
tisztelni, óvni, védeni a természetet, környezetünket. Megtanulnak
kulturáltan kommunikálni, felkészülnek a további sikeres, egészséges,
pozitív értékekkel teli, boldog életükre. És még sok-sok fontos dolgot
elsajátítanak a szeretet és tisztelet égisze alatt. 
Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat intézményünkben és találják meg
sikeres helyüket társaik és tanítóik között, szüleik legnagyobb örömére.
Örülünk, hogy együtt lehetünk veletek! Sok sikert! Sok-sok örömet!

HORVÁTH IRÉN
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Balatonfűzfő legszebb konyhakertjei
A Városvédő és Fürdő Egyesület idén máso-
dik alkalommal hirdette meg Magyarország
legszebb konyhakertjei versenyen belül
Balatonfűzfő legszebb konyhakertjei versenyt.
Örömünkre szolgált, hogy most is 8 kert
nevezett a versenyre a különböző kate gó -

riák ban. Balkon kategóriában Papp József, Mini kert (50 m2) kategó-
riában Ferenczy Andrásné és Mangra Mihályék, Normál kert (50 m2

felett) kategóriában Németh Gáborék, Portik Sándorék és a Pintér
házaspár, Gyümölcsös kategóriában a Bozzay család, Vegyes kert
kategóriában Szabó Lajosék voltak a nevezők.
A zsűri – Dankó Tünde zsűri elnök, Béres Istvánné és Fujszné Kőnig
Zsuzsa zsűritagok – két kertszemlén értékelte a látottakat, és egyöntetű
vélemény alakult ki, hogy gyönyörűen művelt, ápolt kerteket láttunk.
Még felsorolni is nehéz a sokféleséget zöldségekben, gyümölcsökben.
A kerteken látszott, hogy gazdáik nagy szeretettel gondozzák, végzik

nem éppen könnyű munkájukat. Sajnos a vihar sok kárt tett a kertek-
ben, de az utána végzett munka meghozta az eredményét. A zsűri véle-
ménye alapján kertjeinket nevezzük az országos versenyre is.
Az okleveleket, ajándékokat és a különdíjakat ünnepélyes keretek között
augusztus 6-án, a Gombócfesztivál keretében adtuk át a résztvevőknek.
A fenti kertgazdák példáját követve szeretnék minden balatonfűzfőit
arra biztatni, hogy jövőre nevezzen be kertjével, gyümölcsösével erre
a versenyre.  
Szeretném megköszönni lelkes szervezőnknek, Papp Józsefné Böbének
odaadó munkáját, Fujszné Kőnig Zsuzsának a sok-sok szép fotót, és
nem utolsósorban Dankó Tünde hozzáértő szakmai munkáját.
Köszönet illeti a támogatóinkat a különdíjak felajánlásával, Mics
Jenőt, Marton Bélát, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyv -
tárat, a Városvédő és Fürdő Egyesületet.

BÉRES ISTVÁNNÉ

A legfiatalabb kertész

Augusztus 20-i városi ünnepi rendezvények
Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király
ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
fennállásának emléknapja.
Balatonfűzfőn, a délelőtt folyamán szentmisét tartottak a Jézus Szíve
Plébániatemplomban, melynek során Szécsi Ferenc plébános meg-
szentelte az ünnepi újkenyeret.

A „Balatonfűzfő Díszpolgára” kitüntető cím átadása a mámai rom-
templom kertjében lezajlott megemlékezésen volt, ahol képviseltette
magát Nagycétény testvértelepülésünk is.  
A rendezvény kezdetén Kontics Monika képviselő asszony mondta el
ünnepi gondolatait, majd ezt követően Széles Flóra és Török Tamás
műsorát tekinthettük meg. 
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„A szaxofon édes hálót font körém”
Mint ahogy hagyományosan minden évben, idén is megszervezte
„Romkerti zenés esték” elnevezésű programsorozatát a balatonfűzfői
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, aminek záró ren-
dezvényén, augusztus 17-én este St. Martin előadóművész adott kon-
certet a Jézus Szíve plébániatemplom teltházas közönsége előtt.

Tíz év trombita, majd basszusgitár, dob, tizennyolc évesen váltás sza-
xofonra. Játék különböző zenekarokban itthon, külföldön, éjszakai
lokálokban, világjáró luxushajókon.
1994. St. Martin művésznévvel a szólókarrier kezdete Magyar -
országon. 1994-ben debütálás Malajziában is, világsiker a Sax for
Lovers, Power Jazz (1995), Love on Earth (1996) lemezekkel.
Évente jelennek meg albumai, 22 hanghordozójával a hazai instru-
mentális zenei élet elsőszámú előadója.
Koncertjeinek különleges helyszíneket választ: dómok, templomok,
kápolnák, arborétumok, koncerttermek, vízi színpadok.
Zenés színdarabok zeneszerzője és zenei rendezője, több reklámfilm
szignáljának írója. St. Martin nemcsak muzsikájával, hanem fotóival,

verseivel és olajfestményeivel is kifejezi azt a belső világot, ami dalla-
maiban is testet ölt. Kiemelkedő zenei pályafutása, valamint széles
körű kreatív és jótékonysági tevékenysége elismeréseként 2014-ben a
magyar állam által adományozható legmagasabb, A MAGYAR
ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetésben részesült.
A művész így vall önmagáról: „Nem bírom a kötöttséget, érdekel min-
den! Az idővel jó barátságban voltam, és vagyok. Kipróbáltam volna élet-
em során mindent, amit csak lehet, meg amit nem, azt is- a gyermekkori
tisztasággal, csínytevéssel, félelemérzet nélkül. A nyughatatlan kíváncsis-
kodó énem, a különböző zenei műfajok és az ezeket magával ragadó hang-
szerek, maga a CSODAVILÁG. A szaxofon édes hálót font körém.”
St. Martin előadóművészt koncertje méltó zárása lehetett a 2016. évi
romkerti nyári programsorozatnak.
Örömünkre szolgál, hogy idén is szép számú közönség tisztelt meg ben-
nünket a jelenlétükkel, és reméljük, hogy jövőre is velünk tartanak majd.

BÓNA VERONIKA

A műsor után ,,Balatonfűzfő Díszpolgára” kitüntető címet adomá-
nyozott városunk képviselő-testülete posztumusz dr. Király
Ferencnek. Az elismerést dr. Király Ferenc özvegye vette át Marton
Béla polgármestertől.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár második alkalom-
mal szervezi meg augusztus 20-ai kísérő programjait a Föveny -
strandon a helyi vállalkozók közreműködésével. Az este hét órakor

kezdődő Klubdélután Zenekar önfeledt hangulatot teremtett Halas
Adelaida színművésznő műsorához, valamint a zenés ünnepi tűzijá-
ték is felejthetetlen emlék maradt. Kissé szomorkodva, de ugyanak-
kor nagy reményekkel zárjuk a nyári program kavalkádunkat, bízva a
következő szezon sikereiben.

BÓNA VERONIKA

Fotók: Szekeres Péter
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„Navigare necesse est…” 
Balaton Center Vitorlástábor Balatonfűzfőn kicsiknek és nagyoknak,
kezdőknek és haladóknak, bejárósoknak és bentlakásosoknak.
A Balaton Center Kft. egy merész húzással 2016 nyarán beállt a
vitorlás táboroztatók körébe. Már régóta foglalkoztatott bennünket a
gondolat, ám szükség volt az ősszel átadott csónakházra, ami méltó

körülmények között adhatott otthont a táboroknak. A táborokat kis
létszámmal, családias környezetben tartottuk szakképzett, tapasztalt
oktatók segítségével. Célunk minél több kisgyermekkel megismertet-
ni a Balaton, a víz, a vitorlázás nyújtotta örömöket. Nem utánpótlást
szeretnénk nevelni, csak ízelítőt nyújtani a balatoni „feeling”-ből.
Ám a vitorlástábor mégsem csak egy tábor a sok közül, ha megérzed
a vitorlázás ízét, biztos találkozunk majd a vízen és remélhetőleg jövő-
re már elhozod barátaidat, rokonaidat is. A tábor szigorúan követi a
Magyar Vitorlás Szövetség tematikáját, a gyerekek táborról táborra
(saját tempójuknak megfelelően) jutnak el a fordulástól a rajtolásig, a
versenyvitorlázás alapjáig.
A táborlakókat hétről-hétre meglátogatta Balatonfűzfő egyik büszke-
sége, Király Zsolt, aki élménybeszámolóval, filmvetítéssel, izgalmas
fotókkal gazdagította a gyerekek élményeit, nyújtott bepillantást a
versenyvitorlázás szépségeibe, nehézségeibe.

A 7 és 17 év közötti korosztályt vettük célba, de inkább a fiatalabb
korosztály látogatta táborainkat, akik a bejárós formát preferálták.
Míg a gyerekek vitorláztak, szülők, nagyszülők megszállhattak kem-
pingünkben, motelünkben. 
S mert gyakran a szemünkre vetik, hogy ez bizony egy drága sport,
úgy gondoltuk, lehetőséget nyújtunk azoknak is, akik nem engedhe-
tik meg maguknak a vitorlástábort… Tavasszal rajzpályázatot hirdet-
tünk, aminek 2 fordulójából a (facebook szavazás alapján) győztesen
kikerült 1-1 gyermek ingyen vehetett részt a táborunkban. A rajzpá-
lyázatnak köszönhetően az ország minden tájáról érkeztek résztve-
vők. Sőt Ausztráliából, Németországból, Ausztriából is köszönthet-
tünk táborlakókat.
Annak sem kell csüggednie, aki idén nem jutott el hozzánk, mert
jövőre folytatódnak táboraink! Bízunk benne, hogy 2017-ben sok
balatonfűzfői gyermeket üdvözölhetünk táborosaink között!

HUZSVÁRNÉ FEJES DÓRA

Fotók: Huzsvárné Fejes Dóra

Az elmúlt harminc év... avagy boldog születésnapot! 
Harminc év nem kis idő, mondhatnánk egy emberi élet egyharmada.
Hosszú idő ez egy szervezet életében a folyton változó jogszabályok,
előírások közepette, ahol nem állnak rendelkezésre nyertes milliárdos
támogatások, pályázatok, ahol harminc évvel ezelőtt folyamatosan csak

azt lehetett hallani, „Nem normálisak, úgyis beletörik a bicskájuk!” S
lám, nem így lett: a balatoni mocsárból felépült egy korszerű, a nádas
védelmében lévő, 86 vitorlás kishajó befogadására alkalmas kikötő,
mely a Balatonon elsőként úszóstéges kikötőrendszerben működik. 
A történet 1986. január 30-án a vitorlázást kedvelő, többségében
balatonfűzfői, illetve balatonfűzfői kötődésű sportemberek
Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület néven 17 fővel egyesületet
alapítottak, majd az akkori korra jellemző kikötőhely-hiányos idő-
szak miatt kikötőépítést határoztak el. Ehhez partnert találtak a
Balatonfűzfői Nagyközségi Tanács és a Vízügyi Igazgatóság vezetésé-
ben, ám nagy ellenszenvet váltottak ki a térség akkor meghatározó
nagyvállalata vezetőségében. A kitartó szervezőmunka 1987 végére
vízjogi létesítési engedélyezést eredményezett a kikötőnek.
Az akkori technikai feltételeket (leselejtezett gépek) és a minimális
anyagi fedezetet (a tagok által befizetett összegek) figyelembe véve
több éves szívós, kitartó munka következett, mely eredménye a mai
kikötő felülete és szárazföldi területe. Egyszerűen hangzik ez így,
szépen leírva, de a régi képek tanúsága szerint elképesztő emberi
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küzdéssel, kitartással, sokszor reményvesztett hadakozást kellett vívni
a mocsárral embernek, régi orosz gépeknek egyaránt. Naponta bele-
állni derékig az iszapos lápba az elsüllyedt, nehéz gépek kiszabadítá-
sára, a betontömbök elhelyezésére. 
A rendszerváltás környékén az egyesület nem minden szervezet egye-
tértésével vásárlás útján tulajdonjogot, majd rövidesen kikötő üze-
meltetési engedélyt szerzett.
A kikötő megépítésével a fejlesztések nem értek véget, hisz azok
napjainkig tartanak. Először a parkosítást és a közművesítést (ivó-
víz, villany, telefon, gáz, szennyvíz) kellett saját erőből megoldani,
majd a 90-es években a vizesblokk és a klubház megépítése követke-
zett. 
A sok erőfeszítésnek meglett a gyümölcsöző eredménye: a Balaton -
fűzfői Vitorlázó Sportegyesület harminc éves lett, ma 41 állandó tag-
ból áll. Az egyesület tevékenységét a tagság felhatalmazása alapján az
egyesület elnöke, Fejes Károly és 7 fős vezetősége irányítja.
Az éves sport és munkaprogramot, az évente legalább egy alkalom-
mal megtartott közgyűlés határozza meg. Az esedékes és folyamatos
fejlesztések mellett az egyesület tagsága aktív sporttevékenységet
folytat. Több mint 10 éve rendszeresen versenyeznek az évente meg-
rendezendő Rumcájsz Kupán, valamint Bonifác és Csibészke túraver-
senyeken (ahol a Balaton csaknem összes kikötőjét célul tűzték ki),
számos hajójuk versenyez saját osztályában, minősítő versenyeken és
bajnokságokon, kiváló eredményeket érnek el a Balatoni Kékszalag és
más nemzetközi versenyeken is.
A téli időszakban az egyesület aktív szervezője és résztvevője a hazai
DN versenyeknek, szerencsés jégviszonyok mellett több magyar baj-
nokságnak is színhelye volt a Fűzfői öböl.
Az utánpótlás nevelése kiemelten fontos feladatuk, rendszeresen fog-
lalkoznak a fiatalokkal, megismertetve velük a vitorlázás szépségét és
örömeit, OPTIMIST táborokat szerveznek.

Az egyesület életében fejlett társasági élet is zajlik, jó hangulatú
évadzáró rendezvényeket, horgászversenyeket, főzőversenyt és zenés
esteket is rendeznek. Szokásos éves rendezvényeik sorából kiemelke-
dett az egyesület fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából
2011. július 9-én tartott ünnepi közgyűlés és nyílt nap – tudhatták
meg a résztvevő tagok, családtagjaik, a bérlők, a meghívott vendégek
az Ünnepi közgyűlésen, a himnusz és az ünnepélyes zászlófelvonás
után, a 2016. július 30-án rendezett Jubileumi nyílt napon a Kalóz
közben Fejes Károly elnök úr beszámolójából. A közgyűlésen a hálás

köszönetnyilvánítások után Marton Béla, Balatonfűzfő város pol-
gármestere köszöntője következett. Az emlékezés a kopjafájánál
koszorúzással folytatódott, a jelenlévők megemlékeztek az elhunyt
egyesületi tagokról.
Végül az ünnepi torta elfogyasztásával, a pezsgős koccintással ünne-
pelték meg az egyesület születésnapját és a harminc küzdelmes évét.  
Az emelkedett hangvételű ünneplést a felhőtlen szórakozás követte:
a gyerekeket ugrálóvár, csillámtetoválás, tűzoltó- és rendőrautó,
interaktív játszótér, bábelőadás (Ramazuri társulat) szórakoztatta.
A felnőtteket remek ételek, hűsítő italok, motorcsónakázás, extrém
katamaránozás, latin tánctanulás (Preska Gábor vezetésével), fényes
táncbemutató (Balatonfűzfői Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub), zenés tűzijáték és az est fénypontja, a Dixie Kings of
Hungary együttes nagysikerű koncertje mulattatta. 2016 januárjában
a megszüntetett Benkó Dixieland Band ex-tagjai úgy döntöttek,
hogy együtt szeretnének tovább zenélni, s megalakították az új zene-
karukat, amely a tradicionális new orleansi jazz, a dixieland és a swing
legismertebb instrumentális és vokális slágereit tolmácsolja a nagyér-
demű közönségnek fantasztikus sikerrel.
A sikeres rendezvény nagyszerű időben, remek szervezéssel, óriási
élménnyel, kiváló gasztronómiai utazással írta be magát az egyesület
és a városunk történetébe, hálás köszönettel a szorgalmas szervezők-
nek, Fejes Károly elnök úrnak és családjának. 

Boldog születésnapot! Jó egészséget, kitartást kívánunk a további sok-sok
harminc éves sikeres egyesületi működéshez! Jó szelet!

HORVÁTH IRÉN
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TÁMASZ hírek
Az augusztus habár igazi uborkaszezonnak számít, mi
mégsem hagytuk kihasználatlanul ezt a hónapot
sem, színes programokat kínáltunk lakóinknak.
Rögtön az első héten a dolgozók gyermekeinek
szerveztünk tábort, így 5 napon keresztül 10
vidám óvódás, és kisiskolás vette birtokba az épü-
letet. Olyan elfoglaltságokat terveztünk erre a
hétre, melyben az időseinktől tanulhattak a fiatalok
– így a gyöngyfűzés, hímzés, tűpárna készítés csínját-
bínját leshették el az erre nyitott nagyobbacska lányok.
A fiúk inkább drótfát hajlítgattak rézhuzalból, lakói irányítás mel-
lett. A mindennapos tornába is bevontuk a gyerekeket, közösen végez-
ték a frissítő gyakorlatokat, melyben olyan ügyesek voltak, hogy az
utolsó napon már ők irányították a testmozgást, lakóink legnagyobb
örömére. A programok között volt egy többfordulós ügyességi csapat-
verseny, melyet kincskereséssel egészítettünk ki. A csapatoknak az idő-
seinkből álló állomáson kellett keresztül jutniuk, ők figyelték a gyere-
kek teljesítményét célba dobásban, pecázásban, dartsban, lengőteké-
ben, kincskeresésben, éneklésben és olimpiai kérdések megfejtésében.
Természetesen a részvételért az oklevél és a jutalom sem maradt el!
Emellett még szerveztünk táncházat, süteménysütést, rendőrségi
bemutatót, illetve mesemondó délutánt. A gyerekek nagyon jól érezték
magukat nálunk, de talán a programokra nyitott lakóink még inkább,
számukra a gyerekek jelenléte önmagában mosolyt csal az arcukra.

A következő héten már ugyan gyerekek nélkül, de
újabb mulatságot rendeztünk. Minden évben

egy délutánt a görögdinnyének szentelünk,
hiszen a szezon kedvenc termése talán ilyen-
korra a legfinomabb. Jó időben ilyenkor a
kertben rendezzük a dinnyebulit, de az idei

szeszélyes augusztus miatt az étteremben gyűl-
tünk össze. 80 kg gyümölcs jó része elfogyott a

rendezvényen, a mellé kínált zsíros kenyér mellett.
Énekeltünk, ügyességi feladatokban jeleskedhettek a

játékos kedvűek, szellemi totóban vehettek részt a fejtörőket
szerető résztvevők.
Augusztus 20-ra ünnepi műsorral készültünk a színjátszókörös lakó-
inkkal és énekkarunkkal. Gyurkovics Ágnes, kedves önkéntesünk
négy vallásos, illetve népdalt tanított be nekünk, mely szépen keretbe
foglalta a prózai részt. Az államalapításra és Szent István királyunkra
méltó módon emlékeztünk meg így közösen, hála az aktív és lelkes
szerepet vállaló időseinknek.
A mindennapos foglalkozások mellett ezekkel a nagyobb rendezvé-
nyeinkkel igyekszünk kellemesebbé, és gazdagabbá tenni a hétközna-
pokat.

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Városnéző HAVIVANDÁL
Augusztusi számunkban már írtunk városunk égető problémájáról,
a szemétről, illetve a szelektív hulladékgyűjtésről.
Nos, ez a téma kimeríthetetlen, nem lehet róla eleget beszélni. Most
elsősorban a nyaralótulajdonosokhoz szólnék: Ugye örülnek a szép
nyaralójuknak, telküknek, autójuknak, a szép természetnek? Hát mi
is örülünk helybéli polgárok!
De vajon, miért kell szemétdombbá változtatni ezt a környezetet?
Talán otthon is ezt teszik? Otthon környezetvédők – Fűzfőn környe-
zetszennyezők? Vagy szívesen válnak a mesebeli kiskakassá, aki szíve-
sen kapirgál a szemétdombon? – … és folyamatosan sorolhatnám a
miérteket. De a sok-sok miértre, sajnos nincs megnyugtató válasz.
A településünkön szervezett szemétszállítás van, a Balkom hétfőnként
elviszi a piros zsákba kitett háztartási szemetet. Azoknak, akik
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rendszeresen fizetik a szemétszállítási díjat és volt szerződésük a szol -
gál tatóval, lehetőségük van évente egyszer a házhoz menő ingyenes
lomtalanítás igénybevételére. Miért nem élnek vele? Talán azért, mert
úgy gondolják, hogy itt miért fizessek szemétszállítási díjat, vagy azért,
mert majd lesz valahogy, előbb vagy utóbb a város elszállíttatja. 
Ez tévedés, a Városgondnokságnak erre nincs jogosítványa, csak a
szolgáltató cégnek. A felelőtlen, nemtörődöm emberek miatt néz ki
úgy a környezetünk, mint ahogy azt a néhány elrettentő fotón is lát-
hatják. Nézzék meg az árulkodó fotókat és gondolkodjanak el azon,
hogy ezt miért tettem!? Kérem, azokat a környezetükre adó ember-
eket, figyeljenek és figyelmeztessék azokat, akik így tesznek!
Tisztelt üdülőtulajdonosok! Nem a bántás szándékával írtam,
tudom, hogy sokan vagyunk, akik szeretik a természetet, a rendet, a
tisztaságot, igényesek a kerítésen kívüli környezetükre is. Fogjunk
össze, próbáljuk megállítani az ilyen vandálokat, akik nemcsak a
körülöttünk lévő világunkat, hanem a lelkünket, a szépérzékünket is
szennyezik, tönkreteszik!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Utószó

Augusztus 29-én a fent bemutatott szeméthegyeket gyönyörűen
eltakarították, pénzt, fáradságot nem kímélve a Városgondnokság
dolgozói. Köszönet nekik! 
Ugyanaznap este 7 órára megint elkezdődött a szemétkirakási
művelet azoktól a rendet, tisztaságot utáló nyaralótulajdonosoktól,
akik nem becsülik környezetüket. Nem akartam a közöket
nevesíteni, de a felháborodásom ezt teszi: Kilátó utca – Érdi köz
sarka, Kilátó utca – Cserje köz sarka, Kilátó utca – Vadkan köznél.
Ezekben a közökben lakók nem érzik magukénak a szép
környezetet? Nincs rá igényük?
MIÉRT?! MIÉRT?! MIÉRT?

Hogy is volt? Tudta-e?
Nyaranta gyakran megfordulok szép országunk egy-egy gyönyörű
városában. Jó összehasonlítani a húsz-harminc évvel ezelőtti állapo-
tokat a mostanival, s látni a szembetűnő pozitív változásokat.

A minap Kaposváron jártam, s megdöbbenve láttam, hogy a belváros-
ban milyen sok szobor, dombormű látható, s a város polgárai milyen
büszkék ezekre az alkotásokra. Úgy döntöttem, hogy körbenézek a
mi kedves, zöld városunk képzőművészeti nevezetességei körében.       

Tudta-e,
– hogy 2005-ben állíttatta az önkormányzat a fűzfőfürdői általános

iskola 75. évfordulója alkalmából, névadójának: Jókai Mórnak
domborművét, amely ma is az épület falán látható?

– hogy a legtöbb fűzfői domborművet, szobrot Szilágyi Bernadett
szobrászművész készítette, akinek leánykori neve Schaffer
Bernadett, és a gyártelepi iskola tanulójaként töltötte gyermekkorát
Balatonfűzfőn, kitartással, szorgalommal Vágfalvi Ottó fes-
tőművésznél tanult rajzot?

– hogy Balatonfűzfő városának, a Millennium alkalmából állított,
városjelképpé lett Fűz-fő szobor a fűzfőfürdői parkban található és
Szilágyi Bernadett alkotása?

– hogy a gyártelepi általános iskola aulájában csodálhatjuk meg az
intézmény névadójának, Irinyi Jánosnak domborművét, melyet
1989-ben állítottak, s a művésznő keze munkáját dicséri?

– hogy Szilágyi Bernadett munkáját, a Szabó Kornél portrédom-
borművét 1989 óta a Városházán csodálhatjuk meg?

– hogy a Nitrokémia Zrt. által, az ipari robbanások áldozataira
emlékező Mementó című köztéri szobor – mely Fűzfő -
gyártelepen áll – szintén a kreatív művésznő munkája?

– hogy 1988-ban, az akkori Nitrokémia felkérésére készítette a szob -
rásznő a Balatoni sellő (Fókalány, Nyár) elnevezésű bronzszobrot,
melyről 2014-ben a Hírlap által meghirdetett legendaíró pályázatra
több mint hatvan legenda született, s ma a szobor a Nitrokémia
Zrt. irodaépület mögötti kertben látható?

Most a kutatást felfüggesztem, de a következő lapszámban folytatom.
Önök, kedves olvasóim, tegyenek egy jó sétát a városban, keressék fel
ezeket a remek műveket, gyönyörködjenek el szép városunkban! 

HORVÁTH IRÉN

Új rovat
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Tobrukért Baráti Társaság beszámolója
Tobrukért Baráti Társaság, hogy kik vagyunk és mi a célunk? Évek
óta működő civil szerveződésünk célja a tobruki városrész élettel, ren-
dezvényekkel, szórakozási lehetőségekkel való megtöltése. Tagjaink
száma meghaladja a 60 főt, amely helyi lakosokból, rendszeresen ide-
járó nyaraló vendégekből és helyi vállalkozásokból áll. Több mint 10
éve szervezzük és rendezzük tagjaink saját  költségén a május elsejei
tobruki majálist. 
Úgy érezzük, hogy a tobruki városrészre kevesebb program jut, mint
a többi településrészre, pedig a nyaraló vendégek és az itt lakó embe -
rek igénylik. Szívügyünknek tekintjük a Tobruki strand közösségi
rendezvényterének fejlesztését, ezért gyűjtöttünk már több alkalom-
mal pénzt játszótérre, és jelenleg is szeretnénk fejleszteni sportolásra

alkalmas eszközzel. A helyi vállalkozók bevonásával támogattuk az
Önkormányzat által szervezett és a helyi civil rendezvényeket.
Programjainkkal népszerűsíteni szeretnénk a Tobruki városrészt és
Balatonfűzfőt egyaránt. Programjaink minden esetben ingyenesek,
minden korosztálynak szólnak, mindenki számára kikapcsolódási
lehetőséget nyújtanak! 
Az ideérkező vendégek számára nem elég egy balatoni strandolás,
élményekre,  programokra, kikapcsolódásra vágynak, ami a minden-
napi gondokat feledteti velük. Az a vendég, aki élményekkel gazda-
gon töltötte idejét Balatonfűzfőn, az elkövetkező időben is idejön
nyaralni és ajánlja településünket másoknak is. De ne feledkezzünk
meg a helyiekről, a több program a helyiek komfortérzetét is növeli,

Országos Vérellátó Szolgálat levele
Augusztusi számunkban megjelent ,,Kinek az érdeke?” című írásunk
után kérdéseket intéztünk az Országos Vérellátó Szolgálathoz, közöl-
jük dr. Gancsev Mária területvezető főorvos asszony válaszát.

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Veszprémi Területi Vérellátó
Cím: 8200 Veszprém, Mártírok u. 5.
Telefon: (+36 88) 556 771 • Telefax: (+36 88)556 796
E-mail cím: veszprern@ovsz.hu • Web: www.ovsz.hu

Béres Istvánné Ikt.sz.: VTV 60-1/2016 5200
főszerkesztő Tárgy: Válasz
Balatonfűzfői Hírlap
8184 Balatonfűzfő, Nike krt. l.

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
A napokban érkezett a címünkre küldött levele. A címzett Veszprém
Megyei Vöröskereszt Vérellátó Szervezete.
Szeretném tájékoztatni Önt, hogy a Megyei Vöröskereszt és a
Vérellátó (hivatalosan OVSZ Veszprémi Területi Vérellátó) két külön
intézmény.
A véradásokat a Vöröskereszt szervezi, a vérvételi tevékenységet az
Országos Vérellátó Szolgálat végzi.
A levél megszólítása nem nekem, hanem Libisch Évának (megyei vér-
adásszervező koordinátor) szól, de a feltett kérdések minket érinte-

nek. A levélben említetteket kivizsgáltam, kérdéseire az alábbiakat
tudom válaszolni:

1. Engedélyeztük a forgatást, fotózást a véradó jogainak tiszteletben
tartása és a mi munkánk zavartalan folytatása mellett. A vérvételi
tevékenységre szigorú szakmai előírások és szabályok vonatkoznak,
melyeket munkatársainknak be kell tartaniuk, a megfelelő minőségű
vérkészítmények előállítása érdekében.
2. Mindig örülünk, ha a média segít abban, hogy felhívja az emberek
figyelmét az önkéntes véradás fontosságára, jelentőségére és nem
érdekünk ezt megakadályozni.
Ezzel együtt elvárjuk, hogy a média se akadályozza a szabályszerű vér-
vételi tevékenységet, mert ezzel a vérkészítmény előállítási munkafo-
lyamat és a biztonságos betegellátás szempontjai sérülhetnek.
3. A célunk közös, és ez a biztonságos vérellátás a vérre szoruló bete-
gek érdekében
Mind az Országos Vérellátó Szolgálat, mind a Magyar Vöröskereszt
nevében nagyon köszönjük az említett véradáson megjelent véradók
önkéntes és önzetlen segítségét.

Kérjük, hogy olvasóikat a fentiek értelmében tájékoztassák.

Veszprém, 2016. 08. 11.
TISZTELETTEL:

DR. GANCSEV MÁRIA TERÜLETVEZETŐ FŐORVOS
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Meghosszabbítva!

szívesebben élnek egy olyan városban, ahol különböző, színvo-
nalas programok közül választhatnak.
A város fedett színpadjának és a település strandi közszínterének
kihasználtsága is megnövekedett.
Idén a Civil pályázat, a Magyar Mozik, a McCayal’s büfé támo-
gatásával, a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület, Fűzfői
Vagyonkezelő Kft., a strandi dolgozók, a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár, valamint civil szervezetünk
tagjainak együttműködésével szerveztük meg a Latin napot és a
Strandmozit.
A Latin napot júliusban tartottuk a Tobruki strandon. A gyer-
mekprogramokat (játszóházat) 16–18 óráig a Balaton -
fűzfő–Litér Turisztikai Egyesület tartotta, emellett ingyenes
ugrálóvár várta egész nap a gyerekeket, melyet Salsa táncház és a
Trio Coctail zenekar programja zárt. 
A Magyar Mozik – a Turisztikai Egyesület kapcsolatainak
köszön hetően – két új film (Dumapárbaj és Login) jogdíjáról
mondott le rendezvényünk számára. Az új filmek mellett régi
filmeket is levetítettünk, így az Egészséges erotikát és az Európa
kempinget.
A Latin nap látogatottsága meghaladta az 1000 főt, a Strand -
mozié – időjárástól függően – 50–300 fő közötti volt, elmond-
hatjuk, hogy megérte a fáradozást, rendezvényeink sikeresek vol-
tak, célunkat elértük!
Továbbra is szeretettel várunk Baráti Társaságunkhoz csatlakoz-
ni vágyó tagokat!

REMSEI GERGELY

TOBRUKÉRT BARÁTI TÁRSASÁG
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Szeptemberi rejtvény
Az augusztusi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Ég a napmelegtől 
a kopár, szík sarja
(Arany János: Toldi)

Könyvet nyertek: Engelhardt Ádámné és
Szakács Kálmán balaton fűzfői olvasóink.
Gratulálunk!

Szeptemberi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2016. szeptember 23.

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

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

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

A len (Linum usitatissimum) az egyik
legrégibb kultúrnövényünk, amelyet évezre-
dek óta termesztenek az emberek a rostjáért,
valamint az ehető magjáért illetve az abból
nyerhető olajáért.
A lenmag nyálkaanyagot, többféle olajat
(linol-, linolénsav, olajsav gliceridjeit), fehér-
jét, cianogén glikozid keveréket tartalmaz.
Vitaminokban (A, B, C, D és E) gazdag,
ásványianyag-tartalma is jelentős: kálium,
foszfor, magnézium, kalcium, kén, vas, cink,
nátrium, klór mangán, szilikon, réz, fluor,
alumínium, nikkel, kobalt, jód, alybdenum,
króm is van benne. 

A modern táplálkozástudomány a lenmag-
nak elsősorban azt a tulajdonságát értékeli,
hogy a benne bőségesen található olaj leg-
nagyobb része a legfinomabb esszenciális
(omega-3) zsiradék, amely az emberi szer -
vezet számára jótékony hatású, sőt, gyakor-
latilag nélkülözhetetlen. (A lenmag 35 száza-
lék zsiradékot tartalmaz, aminek 72 százalé-
ka esszenciális!) Ennek fogyasztása hoz-
zájárul az optimális vérzsírszinthez, gátolja
az érfalakon a meszes plakkok lerakódását. 
Régóta gyógynövényként ismert, a népi gyó-
gyászat különböző formákban tetőtől talpig
szinte minden szervünkre jó hatásúnak tart-

ja az agyműködés serkentésétől kezdve
a légutak gyulladásos betegségeinek, köztük
a hörghurutnak az enyhítésén át az emésztő -
rendszer számos problémája mellett a leg kü -
lön bözőbb bőrpanaszokig, ízületi megbe te -
gedésekig. Ajánlják természetes gyulla dás -
gátlónak is, például külsőleg ekcéma, bőr-
gyulladások, kelések, furunkulusok ke  ze lé -
sére, de belsőleg is, a legkülönbözőbb légző-
és emésztőszervi megbetegedések ese tén is a
nyálkahártyák regenerálására.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – lenmag Új rovat
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 7.00�16.00  Szo: 7.00�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: 7.30–16.00 óra

SZ: 7.30–12.00 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–V: 8.00–19.00 óráig
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Emlékezés

Emléktábla avatása

Vágfalvi Ottó emléknapok és kiállítás

Tanítványok kiállítása

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa és Szekeres Péter




