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2017. október 3. oldal

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

2017. október 10-től 2017. november 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Október 10. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Október 10. 16 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 11. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 14. 15 óra Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Október 16. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás

Október 18. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület tag -
jai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal egy
kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 20. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– férfinap
Helyszín: Natúrkert vendéglő

Október 20. 18 óra Fiatal Művészek Klubja
– új tagok bemutatkozása

Október 23. 11 óra Ünnepi műsor és koszo-
rúzás az ’56-os forradalom és szabadság-
harc emlékére
Közreműködik: Kiss T. István, a Pannon
Várszínház színművésze
Helyszín: Országzászló (’56-os áldozatok
emléktere) (Rossz idő esetén Művelődési
Központ színházterme)

Október 24. 10 óra Bábszínházi előadás
– a Pegazus Bábszínház műsora
Belépődíjas előadás

Október 25. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 27. 16 óra Újszülöttek köszöntése
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Október 27. 17 óra Kézműves Klub
– kiállítás megnyitó
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Október 28.–november 1. 18–24 óra Bor -
zongás hétvégéje
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Balaton Secreto Szaba -
duló szobák, Horror háza (a volt Jókai iskola)

Október 28. 18 óra Halloweeni borzongástúra
– a BLTE szervezésében
Helyszín, indulás: Fűzfőfürdő, Balaton Secreto
Szabaduló szobák, Horror háza (a volt Jókai iskola)

Október 30. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjas-
klub
– klubdélután

Novemberi előzetes

November 3. 17 óra Honvéd Kulturális
Egyesület
– kiállítás megnyitó

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

November 4. 17.30 óra Gyertyás megemlékezés
- megemlékezést mond Páhi László
Helyszín: ’56-os áldozatok emléktere, a
Kopjafánál

November 6. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás – a jubileumi ren-
dezvény előkészítése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 6. 16 óra Kártya Klub

November 6. 18 óra Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

November 7. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután – adventi feladatok egyezteté-
se
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 7. 16 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

November 7. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

November 8. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 11. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

November 15. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn -
tartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.
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Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
szeptember 19-én tartotta soron következő testületi ülését, melyen a
következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

- Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a telepü-
lésrendezési eszközeinek felülvizsgálata kapcsán, a partnerségi egyez-
tetés során, illetve a véleményezési szakaszban beérkezett vélemé-
nyekkel kapcsolatban – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

1. megállapította, hogy a partnerségi és államigazgatási egyeztetés
véleményezést lezárja, a partnerek véleményeire adott válaszokat
elfogadta az alábbiakkal:
– a Mámatető utca–Pipacs köz–Kilátó utca–Diófa utca–Papkeszi
út által határolt tömb övezeti besorolása a tervezett Lke5 építési
övezet helyett az alacsonyabb beépítési paraméterekkel rendelkező
Lke4 építési övezet legyen. Azokon a lejtős telkeken, ahol a telkek
magasabban fekvő része közvetlenül kisebb telkekkel érintkeznek,
a hátsó kert mérete 10–15 méter között legyen meghatározva.

2. úgy döntött, hogy a beérkezett véleményeket az azokra adott vála-
szok és az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve alapján elfogadja, úgy,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti osztályának
utólagos véleménye alapján az érintett iparterületi erdők tulajdo-
nosait meg kell keresni, hogy haladéktalanul kezdeményezzék az
Erdő törvény alapján az erdőállomány adattári erdő kivonását. 

3. felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett vélemé-
nyekkel kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről;

4. felkérte a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezés-
re bocsájtandó tervezetet;

5. felkérte a polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdol-
gozott felülvizsgálati anyagot küldje meg végső szakmai vélemé-
nyezésre az állami főépítész hatáskörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak. 

– Az Önkormányzat elfogadta 
Nagy Józsefné tulajdonában álló 1021/10 hrsz.-ú ingatlan 1/12-ed
részének, a 914/24 hrsz.-ú ingatlan 1/4-ed részének,
Szalai Csaba László tulajdonában álló 1018/14 hrsz.-ú ingatlan
10/480-ad részének, a 1018/29 hrsz.-ú ingatlan 10/480-ad részének,
Szalai Miklós Mátyás László tulajdonában álló 1018/14 hrsz.-ú
ingatlan 10/480-ad részének, a 1018/29 hrsz.-ú ingatlan 10/480-ad
részének, 
Komáromy István Zoltán tulajdonában álló 1018/34 hrsz.-ú ingat-
lan 2/6-od részének,
Réger Bernadett tulajdonában álló 021/38 hrsz.-ú ingatlan 1/2-ed
részének térítésmentes felajánlását.

Módosult a 2017. évi költségvetési rendelet. A testületi ülés jegyző-
könyvét, valamint a határozatokat városunk honlapján Önkormány-
zat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy határozatok) menü-
pont alatt olvashatják. 
A következő testületi ülés 2017. október 17-én lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

Mikor az iskolánkat a törvény erejénél fogva átvette az állam fenntar-
tásra és üzemeltetésre, sokunkban bizonytalanság volt. Hogy fog
működni?  A városé maradt tulajdon karbantartása, felújítása,
fejleszté se vajon a megállapodásban meghatározottak szerint fog-e
működni? A negyed évszázados iskola épülete itt ott már repedezett,
a nyílászárókon is erősen érződött az idő múlása, a tornaterem a min-
dennapos testnevelés számára már bővítést igényelt volna. Ezen
felada tokat az önkormányzat önerőből nem tudta volna elvégezni.
Szerencsére nemrégiben érkezett a hír, az iskola fejlesztésére 485 mil-
lió forint támogatást kapott a Veszprémi Tankerületi Központ.  A me -
 gyében még egy általános iskola fejlődhet ekkora beruházásból.
Öröm, hogy az új tantermek, nagyobb tornaterem, modernebb fűtés,
szigetelt nyílászárók, akadálymentesített épület várja majd a beruházás
után a diákokat, reményeink szerint a párhuzamos osztályok léte is
biztossá fog válni. Köszönet minden támogatónak, minden közremű-
ködőnek az iskolánk fejlesztéséért való kiállásban. Dr. Kontrát Károly
országgyűlési képviselő úrnak, Szauer István tankerületi igazgató
úrnak, munkatársainak, az iskola nevelőtestületének.

Az iskolával kapcsolatos hír még, hogy a csaholci iskolával közös
pályázatuk is nyert tizenhárommillió forintot. A pályázat során a
diákjaink közelebb kerülnek az ország egyik legtávolabbi csodálatos
szatmári világhoz, megismerkedhetnek az ottani szokásokkal, a
magyar hagyományokkal, a leírhatatlanul egyedi természeti környe-

zettel. Az ottani diákok a Balatonon eltöltött időben pedig a nekik
oly távoli, sokuk által még nem ismert nevezetességeket fedezhetnek
fel. A pályázat sikeréért Polyák István és Iszák Tibor igazgató urak
dolgoztak együtt. Szerencsés együttműködés lehet a két iskola között
szakmai téren is. Iszák Tibor jövőre már negyedszer szervezi meg a
mesterpedagógusokat megszólító és hívó  szabadegyetemét, ami
egyedül állóan kiemelkedő, országosan elismert esemény, félezernél
több résztvevővel. 

A legutóbbi írásomban is aktuális volt a kellemetlen szag. Ennek
megszüntetésére intézkedések születtek. A depónia vastagabb földta-
karást kapott az előírtnál, kisebb terület lesz csak fedetlenül, megszü-
lettek az engedélyek a biológiai érlelőből kikerülő anyag elszállításá-
ra. Az elszállítás logisztikája kész, autók, rakodók, sofőrök is rendel-
kezésre állnak. Ettől az intézkedéstől azt várják, hogy a feldolgozás
folyamatában kiderül, hogy mely fázisban keletkezik a sokunk által
érzett szag. Az előző hónapban tett együttes látogatást megismétel-
jük. Az akkor tett elhatározások megvalósításáról, várható további
lépésekről kérünk a helyszínen felvilágosítást a társulás vezetésétől, az
üzemeltetőtől. 

Többen vannak azon a nézeten, hogy mindenki csak az időt húzza,
nem akar senki igazi megoldást, csak várják, míg az idő hűvösebbre
fordul, így a bűz önmagától is megoldódik, a következő nyárra pedig

A nyolcvanötödik hónap a városházán
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minden maradni fog a régiben, sőt fokozódni fog a bűz. Ezzel pedig
élhetetlenné válik a településünk, elriasztja a vendégeket, megkeseríti
az itt élők mindennapjait, lehetetlenné tenné a fejlesztési elképzelése-
inket Én nem így gondolom. Igen nagy felelősséggel bíró vezetők
ígértek erre megoldást, sürgettek konkrét lépéseket, az ott elhangzott
november végi határidővel. Remélem, hogy addig a lakosságot is
tudom tájékoztatni a végső megoldásról.

A képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében
felülvizsgálja korábban kötött ingyenes haszonkölcsön szerződéseket,
megállapodásokat. Ezek előkészítésére kaptam megbízást. Minden
megszólított a FAK kivételével reagált a megkeresésemre. Nagyon
bízom abban, hogy tudunk találni közösen olyan megoldást, amely az
eddigi, nem működő megállapodást felválthatja. Talán a többszöri
kérés meghallgatásra talál.

Az országban ötödik ételdoboz került kihelyezésre a Közösségi Ház
kerítésére. Ez egy vízhatlan kültéri szekrény, amely mindenki számára
elérhető. Ebbe bárki tehet tartós élelmiszert (konzerv, tészta, tea, rizs,
olaj, kávé, liszt, pékáru, lekvár stb.), a rászorulók pedig kivehetik belő-
le a számukra szükséges élelmiszert. Az ételdobozok takarításáról,
karbantartásáról, felügyeletéről önkéntesek gondoskodnak. 

Én reggel pár kiflivel többet veszek, és beletettem már az első napon.
A délben megmaradt sültet alufóliába becsomagolva szintén elvittem
a dobozba. A felszereléskor ott lévő úr azt mondta vidáman, hogy ő
is fog hozni gyümölcsöt. Hozzátette még tréfásan, hogy a bokszolók
is azt mondják, jobb adni, mint kapni, és ad, mikor csak teheti. Re -

mé lem, működni fog a rendszer, és kiterjedhet a többi városrészre is
az önkéntes segítők munkája nyomán.
Jelentkezni a reformalo.egyesulet@gmail.com elektromos levélcímen
lehet, vagy nálam személyesen, vagy a polgarmester@balatonfuzfo.hu
címen.

A közelmúltban ünnepelte Szőnyeg János és felesége, Boór Anna,
Pannika a hatvanadik házassági évfordulójukat. Róluk bővebben a
következő számban fogok megemlékezni. Itt csak annyit említek
meg, hogy János bátyámmal együtt kerültünk a képviselő-testületbe
1990-ben. Egy életre meghatározó volt az első ciklus szellemisége,
közösségért való önzetlen tenni akarás, az önkormányzatiság alapjai-
nak helyben való lerakása. Csak a szolgálat volt, semmi más. Itt fogal-
mazódott meg a FŰZFŐ Párt fogalma, amely felül írt minden aktu-
ális politika érdeket. János bátyám az ügyrendi és személyi ügyekkel
foglalkozó bizottság elnöke volt. 1993-ban pályáztam az igazgatói
posztra. Szavazatával támogatott azzal, ha a település nem lesz elége-
dett a munkámmal, a legelső lesz, aki a visszahívásomat kezdemé-
nyezni fogja. Erre szerencsére nem került sor, de így lett János bátyám
az én élő lelkiismeretem. Tartsa meg őket az Isten egymásnak az élők
közt az emberi kor legvégső határáig. Életük legyen példa mindenki-
nek, aki a család, mint intézmény válságáról beszél.

A legközelebbi KT-KÁVÉ 2017. október 19. 17 óra, Tobruk, Radnóti
úti óvoda.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Tisztelt Ügyfeleink!
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésére irányuló kormányzati
intézkedések végrehajtása érdekében Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzatának Adóhatósága a vonatkozó jogszabályi előírások alapján
2018. január 1-jétől kezdődően köteles alkalmazni az ASP informa-
tikai szakrendszert.

Az új informatikai rendszerhez kapcsolódó adónyilvántartó program
olyan adózói adatok (adóazonosító jel/adószám, születési hely,
idő, anyja neve, aktuális lakcím stb.) kötelező nyilvántartását írja
elő, melyek a korábbi nyilvántartásokban nem minden esetben lelhe-
tők fel, illetve azok egy része nem a tényleges állapotot tükrözik.

Az adóalany nyilvántartás adatainak mielőbbi feltöltése/aktuali-
zálása érdekében kérem, szíveskedjen adategyeztetés céljából a

kapcsolatot felvenni az adócsoport ügyintézőivel az alábbi elérhe-
tőségeken:
• Kasler Éva, tel.: 06-88/596-917,

e-mail címe: kasler.eva@balatonfuzfo.hu 
• Vas Veronika, tel.: 06-88/596-941,

e-mail címe: vas.veronika@balatonfuzfo.hu 
• Lantos Evelin, tel.: 06-88/596-943,

e-mail címe: lantos.evelin@balatonfuzfo.hu 
• Hosszú Tamás, tel.: 06-88/596-916,

e-mail címe: hosszu.tamas@balatonfuzfo.hu 

Segítő együttműködését köszönöm!

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

JEGYZŐ

Felhívás adatközlésre

Szeretettel köszöntjük városunk 5 újszülöttjét, név szerint Nagy Dávid Györgyöt, Hebling Balázst, Volent Zalánt, Tremmel Milánt,
Ridavics Dánielt. Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 6 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. augusztusi lapzártától a 2017. szeptemberi lapzártáig:
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Ady Endre
Október 6.

Őszi napok mosolygása,
őszi rózsa hervadása,

őszi szélnek bús keserve
egy-egy könny e szentelt helyre,

hol megváltott – hősi áron –
becsületet, dicsőséget
az aradi tizenhárom. 

Az aradi Golgotára
ráragyog a nap sugára,
oda hull az őszi rózsa,

hulló levél búcsú csókja:
bánat sír a száraz ágon,

ott alussza csendes álmát
az aradi tizenhárom. 

Őszi napnak csendes fénye,
tűzz reá a fényes égre,

bús szívünknek enyhe fényed
adjon nyugvást, békességet:

sugáridon szellem járjon,
s keressen fel küzdelminkben

az aradi tizenhárom.

Jobbágy Károly
Mondják, a Himnuszt

énekelték
Mondják, a Himnuszt énekelték,

úgy indultak a puskatűznek,
s a könnygáz, meg a tűzzel telt ég

sem riasztotta vissza őket.
Csorgott a könnyük.

Talán sírtak.
Csorgott a vérük.

Belehaltak.

Diákok voltak.
S ők csinálták

a dicsőséges forradalmat!
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Sajtótájékoztató az Irinyiben
A szeptember 28-i sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Veszprémi
Tankerületi Központ sikeresen pályázott és az Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Balatonalmádi Ma -
gyar–Angol Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium támogatást kap.
Az Irinyi Iskola 485 085 894 forintból építhet új tornatermet, szin-
tenként 4–4 jól hangszigetelt zeneszobát alakíthatnak ki. Ezen kívül
új hőszigetelési rendszer, a nyílászárók cseréje, a villamos rendszer, új
kazánok és akadálymentesítés is a projekt része.
A Magyar–Angol Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium 80 453 489
forintból újíthatja meg a tornaterem sportpadló burkolatát, a 22 lakószo-
ba teljes felújítását, az elektromos hálózat felújítását, az aulák bútorainak
cseréjét. Bejelentették, hogy a gimnázium a TOP-os pályázaton 142
millió forintot nyert, melyből a tornatermen kívül nagyobb közössé-
gi teret alakítanak ki, bővül a napelemes rendszer is.

A sajtótájékoztatón részt vett Kontrát Károly államtitkár, Szauer
István, a Veszprémi Tankerületi Központ vezetője, Marton Béla,
Balaton fűzfő polgármestere, Keszey János, Balatonalmádi pol-
gármestere, Polyák István, az Irinyi Iskola igazgatója és Dudásné Pirik
Mariann, a Gimnázium igazgatónője.
Mindannyian köszönetüket fejezték ki a támogatásáért.

Kontrát Károly többek között hangsúlyozta, hogy igazi örömünnep
ez a nap, a sikeres együttműködés meghozta a gyümölcsét.
Elhangzott, hogy 26 hónap a projekt megvalósulásának ideje.

Sok sikert kívánunk a megvalósuláshoz!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Szemétszüret
Tisztelt Lakótársaink, Tisztelt Civil Szervezetek!

A Balatonfűzfőért Alapítvány szemétgyűjtési akciót szervez
környezetünk tisztába tétele érdekében.

Időpont: 2017. október 13. péntek
Kérjük, csatlakozzon hozzánk!

Tegyünk együtt lakóhelyünkért!
Várja Önt és társait képviselőnk az alábbi helyeken:

Fűzfőfürdő posta: 15.00 óra – Gál Andrea 30/877-8895
Tobruk harangláb: 10.00 óra – Gyurkovics Ágnes 20/319-0171

BOB pálya parkoló:  15.00 óra – Pintér István 20/353-5029
Az akció koordinátora: Lublóy Géza 70/634-5356

Partnereink: Balatonfűzfő Város Önkormányzata, Fűzfői
Vagyonkezelő Kft., BalatoniBOB és Szabadidőközpont: minden

résztvevő 6 csúszásra jogosító bob bérletet kap ajándékba

Számítunk Önre!
A biztonságos munkavégzés érdekében kérjük, hogy lehetőség

szerint hozzon magával kesztyűt és láthatósági mellényt.

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

2017. október 30. 10.00–12.00
Őszi kézműves játszóház

2017. október 31. 10.00–12.00
„Csokit vagy Csalunk!” Társasjáték-parti

Helyszín: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1.

A programjainkon való részvétel ingyenes!
Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai
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Beköszöntött az ősz
Az ősz nemcsak az iskolakezdés, a tanulás ideje, hanem az egész éves
munkánk gyümölcsének, termésének a betakarítási ideje is.
Az örömbe, az elégedettségbe gyakran üröm is vegyül. Előfordul,
hogy a terményfelvásárlás, vagy eladás címén utcákat járó idegenek
valójában terepszemlét tartanak. Felmérik, hol-ki lakik, mikor-ki van
otthon, mit érdemes meglovasítani.
Minden lelkiismeret-furdalás nélkül, a legkülönfélébb indokokat,
ürügyet kitalálva bekéredzkednek a házba, lakásba, és az otthon lévő,
főleg idősebb ember figyelmét elterelve ellopják megtakarított
pénzüket, ékszereiket, kisebb értékes tárgyaikat. Gyakran ketten
mennek, és a harmadik, vagy többi személy a gépkocsiban, valahol a
közelben várakozik. A trükkös lopásokhoz használt mesék, amellyel
bejutnak az otthonokba, meglepetésszerűen hatnak, sokszor segít-
séget kérnek, ezzel kihasználva a megjelenésük okozta váratlan
helyzetet.
Az utcán árujukat kínáló idegenekkel kapcsolatban sem árt az
óvatosság! Nem elég, hogy gyenge minőségű termékkel kereskednek
– „igaz, jó áron” –, hanem ők is felhasználják ezt a tevékenységet a
terepszemlére.
Azt tanácsolom, a kapun keresztül egyezkedjenek! Ne engedjenek
idegent az otthonukba! Legyenek óvatosak, előre ne fizessenek ki
semmit, csak, ha már valóban megkapták az árut, annyit, amennyiben
megegyeztek, és olyan minőséget, amilyent vártak. Az internetes
vásárlásoknál ez különösen fontos! De mindez vonatkozik a tűzi-
favásárlásra is! Ha előre tudják a szállítás időpontját, lehetőleg ne
egyedül várják. Kérjenek meg ismerőst, aki fel tudja mérni, minden
rendben van-e a mennyiség és minőség vonatkozásában is.
Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, azonnal értesítsék a
rendőrséget. A csalások elkerülése érdekében kérjük, jelezzék, ha ide-
genek, vagy idegen autók járják az utcákat, hogy megelőzzük a bajt!
Az évszakváltás a mezőgazdasági, kerti munkák sokasodását is jelen-

ti. A jó időben, kertben tevékenykedő emberek nyitva hagyott ajtaja
és ablaka szinte csalogatja a besurranókat. Ne adjunk alkalmat a
rossz szándékkal érkezőknek még annyi időre sem, amíg átlépünk a
szomszédba!

És, ha már az őszről van szó:
• a termény betakarítással együtt jár, hogy megnő a lassabban haladó

mezőgazdasági járművek forgalma az utakon, próbára téve a
gyorsabb járművezetők türelmét,

• az időjárási változások mellett időnkét sárfelhordással, a rakomány
leszóródásával, a lehulló levelek síkosságával romlik az útfelületek
állapota,

• több a gyalogos reggel és délután, hazafelé az utcákon a tanév
megkezdődésével, 

• rövidülnek a nappalok, romlanak a látási viszonyok.

Szeptember a szüret ideje. A nagy munka, vagy a kellemes baráti
prog ram is alkalmat ad egy kis borozgatásra. Ez rendben is van, ha
valaki ezután nem ül volán mögé, vagy nem esik el kerékpárjával.
Mert a kerékpárosok esetében nem tiltott az alkoholfogyasztás, de
nekik is csak mértékkel, hogy közlekedésre, vezetésre képes állapot-
ban legyenek. A nyáron volt olyan hétvége, hogy három kerékpáros is
sérült a „vezetésre képtelen állapotban történt járművezetés” közben.
Magyarul elesett! Ilyen esetben a rendőrséget jogszabály kötelezi
eljárás indítására.

Közlekedjenek figyelmesebben és óvatosabban, de nemcsak a
gépjárművezetők, hanem a kerékpárosok és gyalogosok is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Elsősökkel ismerkedett az iskola rendőre Balatonfűzfőn
A 2017/2018. tanévben is folytatódó Iskola Rendőre program
keretében a Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén található
oktatási intézményeket is sorban felkeresik az iskola rendőrök.
Bemutatkoznak az újonnan érkezőknek, átadják az első osztályosok-
nak a közlekedésbiztonsági tematikájú üzenő-füzetet, miközben fel-
hívják a figyelmet a legfontosabb gyalogos közlekedési szabályokra.
A baleset-megelőzési céllal tartott foglalkozások sorában 2017.
szeptember 8-án járt az iskola rendőre, Gibicsár Tamás rendőr

törzszászlós a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában, ahol különösen nagy figyelmet fordítanak a
köz lekedésbiztonsági foglalkozások tartására. Az iskola tanulói rend -
sze res résztvevői és eredményes szereplői a rendőrség által szervezett
baleset-megelőzési versenyeknek. A rendőrök ezért, a jó együtt mű -
ködés jegyében az iskola oktatási célú kerékpárjaira a közúti
közlekedés szabályainak megfelelő felszereléséhez szükséges eszkö zö -
ket adtak át Horváth Irén tanárnő részére.
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Bozay Attilára emlékeztünk
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár hagyományosan
minden év szeptemberében emlékezik meg Balatonfűzfő város egyik
legnevesebb szülöttjéről, Bozay Attila Kossuth-díjas zeneszerzőről,
aki 1939. augusztus 11-én született a fűzfőfürdői városrészben. 
Zenei tanulmányait 1953-ban kezdte a Gulyás György vezette békés-
tarhosi Állami Zeneművészeti Szakközépiskolában és Zenei Gim -
náziumban. 10-11 éves kora óta komponált. A budapesti Bartók Béla
Zene művészeti Szakiskolában és Zenei Gimnáziumban 1957-ben
kitűnő eredménnyel érettségizett, és felvételt nyert a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakára.
1962-ben kitüntetéses zeneszerzői és zeneelmélet tanári diplomát
szerzett, és egy évig a szegedi Állami Zeneművészeti Szakiskolában
tanított zeneszerzést, zeneelméletet, majd 1963-tól 1966-ig a Magyar
Rádió kamarazene szerkesztőjeként dolgozott. 1967-ben UNESCO
ösztöndíjjal fél évig Párizsban tartózkodott. 1979-ben meghívást
kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol kezdetben
hangszerelést, majd hamarosan zeneszerzést tanított. Munkája során
a folklorizmus mellett szerepet kapott a neoklasszicizmus, sőt a neo-

barokk is, valamint gyakorlatilag minden, ami a szerzőt a múltban,
jelenben, s talán a jövőben is érdekelte. Művei számos nemzetközi
fesz tiválon hangzottak el. A fontosabbak: Varsói Ősz, Zágrábi
Biennále, a Modern Zene Nemzetközi Társasága (ISCM) londoni,
brüsszeli, grenoble-i fesztiválja, németországi, egyesült államok-beli,
angol, kanadai, svájci, olasz, görög, oroszországi fesztiválok. 
1979 óta a magyar zenei életben is jelentős szerepet játszott.
Elnökségi tagja volt a Magyar Zeneművészek Szövetségének, alapító
és egy ideig elnökségi tagja a Magyar Zeneművészeti Társaságnak.
A Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja.
Kitüntetései: Erkel-díj (1968, 1979), Érdemes művész (1984),
Bartók–Pász tory-díj (1988), Kossuth-díj (1990), Magyar
Művészetért Díj (1992). 
Szeptember 14-én a szülőháznál megjelent közönség hallhatta
Gombos László zenetudós megemlékező gondolatait, és Túrós Eszter
zeneművész zongorajátékát. 

BÓNA VERONIKA
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2017. szeptember 9-én csodálatos napra ébredtünk.
Immár XXIII. alkalommal rendezték meg Balatonfűzfőn a
„MÁSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK” Kulturális Fesztiválját. Az
ország minden részéről érkeztek a megmérettetésre versenyzők.
Miskolc, Szolnok, Nagyatád – vonultak fel az előadók. Volt aki
magányosan, szólóban adta elő produkcióját a különböző művészeti
kategóriában, de voltak szép számmal csoportokba „verődött” elő-
adók is, elmondható, hogy országos fesztivál volt.
A színhely évek óta a Vágfalvi Ottó festőművész úr nevét viselő
Művelődési Központ és Könyvtár.
Elérkezett a várva várt 9 óra és ekkor Hegedüs Józsefné elnökasszony
köszöntötte a jelenlévőket, majd a 3 tagú zsűrit mutatta be. Veszprém
Megyei Egyesület részéről Hegedűs Anita, a zsűri elnöke, Moz gás -
sérültek Vas Megyei Egyesület elnöke Oláh Jánosné, valamint a Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesület elnöke, Nagy Józsefné.
Elnök asszony kiemelte, hogy a Kulturális Fesztivál megrendezésének
teljes költségét Balatonfűzfő Önkormányzata, a Balatonfűzfőért
Alapítványtól elnyert pénzből fedezték. Külön köszönetét fejezte ki a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának, Gróf

Tibornak, hogy mindig mindenben segíti és támogatja munkáját.
Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere a tőle megszokott kedves,
meghitt hangon, gyermekkori élményeit is beleszőve nyitotta meg az
ünnepséget.
A fogyatékkal élőknek nap, mint nap meg kell küzdeni a fogyatékosságuk -
kal és fantasztikus az, amikor elégedettek is életükkel és állapotukkal.
Minden „más” emberben van valami különös érték, ami csak és kizá-
rólag őrá jellemző.
Ezek az emberek mindig képességeik legjavát igyekeznek nyújtani
egymás és a társadalom felé. Majd Reményik László gondolatát is
beleszőve, mely a meghívón szerepelt. Ők azok, akik nem keseredtek
el a sors igazságtalansága miatt, hanem megtalálták azt az erőt az éle -
tükben, amely örömet, kitartást ad a szivárvány színében élő különle-
ges embereknek. Polgármester úr is csatlakozott elnök asszony mon-
datához, hogy külön köszönet azoknak a személyeknek, pedagógu-
soknak, mentoroknak, szülőknek, akik a felkészítésben nyújtottak
segítséget a fellépő „művészeknek”.
Majd konferansziénk, Majorné Süveges Katalin egymás után hívta a
színpadra a fellépő produkciókat.

XXIII. Kulturális Fesztivál

Női művészek
Engedje meg az Olvasó, hogy első bejegyzésem Rám nagyon jellemző
módon adózhasson a női művészeknek. Ezzel az írással részben
szeretném előre vetíteni a Balatonfűzfői Kézműves Klub októberi
kiállítását a Jókai Közszíntérben. 
A női művészet gyökerei képzeletben sok évszázaddal korábbra
repítenek vissza minket. Legyen szó a barokk művészetről vagy az
impresszionisták koráról, de akár napjainkról, nőként érvényesülni a
művészetben örök kihívást jelentett és jelenthet ma is.
A kézművességet és a művészeteket a nők „csupán”, mint elő kelő -
ségük és kifinomultságuk egyik jeleként voltak kötelesek elsajátítani.
E tudásuk hivatott biztosítani a jó házasságkötést, mely a nők „karri-
erjének” kiteljesedését hozhatta. Művészi ambícióikat azonban ezen
a ponton hátra kellett hagyniuk, mert e korok nem támogatták sem a
dolgozó nő, sem a művésznő képének meglétét. A nők színtere sokáig
az otthon falain belül helyezkedett el, elzárva a társadalom nyilvános

szféráitól. Művésznőként kiteljesedni napjainkban már korántsem
ütközik olyan komoly akadályokba, mint a fent említett korszakok-
ban. A női jogokért küzdő, felvilágosult nő és férfi társainknak
köszönhetően a művészi ambíciókkal, tehetséggel és elszántsággal
megáldott nők munkáit siker koronázhatja és alkotásaikat a
nagyközönség elé tárva ismertségre és elismertségre tarthatnak szá-
mot.
A női művészet különlegessége a nők egyedi, semmihez sem fogható
látásmódjukban rejlik, melynek oka a mindenkori társadalmak sajá-
tosságaiban keresendő.
Bízom benne, hogy kellőképpen felkelletettem az Olvasó érdek-
lődését a női művészet, a képzőművészet iránt és el látogat majd a
Balatonfűzfői Kézműves Klub októberi kiállítására.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

„Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást.”
(Ralph Waldo Emerson idézet)
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A nyári programok lezárásaként hagyományosan immár XIX. alka-
lommal rendezte meg a Csebszalto nyugdíjasklub a szüreti felvonu-
lást és bált Tobruk városrész utcáin és az óvoda udvarán.
Az előkészületek alatt izgatottan figyeltük az időjárás-jelentéseket,
melyek nem sok jóval bíztattak minket. Klubtagjaink feldíszítették a
bál helyszínét és a felvonuló kocsikat, elkészítették a szőlőkosarat,
mint egy 200 fő részére asztalokat és ülőhelyet készítettek elő.
Egész délelőtt szorgos kezek készítették a finom süteményeket és két
nagy kondérban főtt a vendégváró pincepörkölt.
Délután 3-órakor indult a felvonulás. A kisbíró dobszava hívta a
városrész lakóit és az érdeklődő vendégeket, akiket népviseletbe öltö-
zött asszonyok és gyermekek pogácsával, a férfiak borral kínáltak
meg. A kocsikról szólt a vidám énekszó. Az óvoda udvaron folytató-
dott a rendezvény, a rossz idő sem riasztotta el a vendégeket, akik
között egyre több az érdeklődő turista is. A köszöntő után a helyi óvo-
dások kis csoportja, Varga József dalénekes és a Balaton Dalkör adott

rövid műsort. A bor és kenyérszentelés alatt megérkezett az előre jel-
zett eső. Fák, esernyők és sátrak árnyékában fogyasztották a finom
vacsorát, a bőven kínált finom süteményeket. Az egyre erősödő eső-
ben kitartók megpróbálkoztak a tánccal is, de sajnos az eső győzött.

Köszönjük támogatóink önzetlen támogatását, Balatonfűzfő Önkor-
mányzata, Fűzfői Vagyonkezelő Kft., Balatonfűzfőért Alapítvány,
Szatuna Kft., Zenit-8 Kft., Farkas Márton, Jenei Sándor, Lajkó
Frigyes, Szanyi Szilvia vállalkozók, Smátrola Sándorné, mellyel lehe-
tővé tették a rendezvény lebonyolítását. 
Bízom benne, hogy a jövő évben jó időben rendezhetjük a XX. jubi-
leumi rendezvényünket, melyre szerezettel várunk minden érdeklő-
dőt.

GYURKOVICS ÁGNES

NÉMETH GÁBOR

Csebszalto nyugdíjasklub – Szüreti mulatság

Voltak szavalatok, kabaré jelenetek, énekek, táncos bohóságok.
Felsorolni is sok lenne.
Az előadók igazán szívből, lelkük boldogságában úszó, mély átérzés-
sel beleéléssel adták elő műsorszámaikat.
Nekem néha-néha egy-egy könnycsepp leperdült az arcomon, amikor
a kerekesszékhez kötött Klátyik Attila egy Vikidál Gyula számmal
lépett a közönség elé, a Zöld, a bíbor és a fekete.
Ez a szám, ahogy Attila előadta, szinte a testünkben éreztük a zene és
ének lüktetését, a szöveg jelentését is. Még akkor is ha minden fekete,
az álmod legyen mégis szép, ez a mondanivaló a valóságra mutatott,
arra, hogy bármilyen nehéz is az élet, a remény soha ne hagyjon el
bennünket. A közönség hálás volt Attilának, mert óriási tapsviharban
részesítették.
Jenei István képviselő úr és a MEGA-TEAM csapata ismét kitett
magáért fergeteges, bohókás tánc és ének produkciójával, a Roma
Idillel.
A 49 fellépőt nem lehet mind felsorolni, de meg kell említeni a két
Horváthtot, Tamást és Róbertet, akik a roma kultúra területére veze-
tett el bennünket, igazi roma népdalok csendültek fel. A roma közös-
ségre jellemző összefogás is tükröződött az előadott darabból.
Záró akkordként Köppel Anikó olyan ismert operetteket, dalokat éne-
kelt, hogy a közönség tombolt, táncra perdült. Voltak itt csárdások,
versek, vidám jelenetek, füttyszóló Adamecz László előadásában.

Katalin Istvánné Ella néni 83 évével fantasztikusan szólaltatta meg a
szájharmonikát.
Szünetben a NIKE Étteremben mindenki ízletes finom ebédet
kapott, majd folytatódott a KI-MIT-TUD.
A műsorszámok végeztével minden résztvevője oklevéllel és bőséges
ajándékcsomaggal távozhatott. Ezen a Fesztiválon nem volt első és
második helyezett, itt mindenki egységesen győztesként távozott. A
különdíjat Lajkó Frigyes önkormányzati képviselő ajánlotta fel, egy
értékes ólomkristály vázát.
A finálé sem maradhatott el, egymás kezét fogta fellépő és a közönség
és közös énekléssel egy álomszép Máté Péter örök slágerét énekelte
minden jelenlevő, AZÉRT VANNAK a JÓ BARÁTOK! Egyszerre a
meghatódottság és az öröm sugárzott az arcokról.
Még mindig nem lett „záróra”, mert ezután következett a szüreti bál a
Közösségi Házban. Közel 150 fő Mészáros Gyula zenéjére rophatta a
táncot. Éhesen sem maradt a „jó nép”, mivel a forró és az igazi magya-
ros gulyáslevest kapott a nagyközönség. Volt itt eszem-iszom, vigada-
lom.
A tombolán sok-sok értékes ajándék talált új gazdára.
Köszönjük a szervezőknek, a támogatóknak és a résztvevőknek is, hogy
ehhez a sikeres rendezvényhez hozzájárultak.

HEGYI ILONA
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2017. szeptember 9-én kiváló időben, nagyszerű programon vett
részt a horgászkikötőben a mintegy huszonöt fűzfői család „Baba ko -
csis túra nemcsak babakocsival”, Magadért, családodért, egymásért!
családi napon.
Először a „Mozdulj, túrázz!” jelmondatnak megfelelően két ponton
gyülekeztek a városlakók, majd Gyuricza Laci bácsi vezetésével  a
fűzfő gyártelepi Turista Bázispontról indult a lelkes menet, követve az
Uszodai út, tobruki gyalogátkelő, Tobruki strand és a Parti sétányon
keresztül a Horgásztanyára útvonalat. 
A másik útvonalon Hofstadterné Johanidesz Anita volt a túravezető,
mely a fűzfőfürdői  Közösségi Háztól, a postai gyalogátkelőn keresz-
tül a Fövenystrand pihenőig, majd vissza a Horgásztanyáig tartott.
A vidám csapatok jóízű beszélgetéssel, egy kis városismerettel bőví-
tett, igazán kellemes sétát tettek a szép szeptemberi napsütésben.
A tobruki gyalogátkelőhelynél többen csatlakoztak az elszánt menet-
hez. A jóleső séta után finom pogácsával, innivalóval várták a szerve-

zők a fáradhatatlan társaságokat. Ezután kezdődött a gyerekek meg-
mérettetése ügyességben, leleményességben és kiváló tudásban a
kalandpályán és a kvízkérdések birodalmában, amelyet a Pintér
házas pár vezetett. A felnőttek sem lustálkodtak, igazán jól szórakoz-
tak a pergő, trükkös, halas kvízpárbajon.  Rengeteg finomság volt a jó
szereplés jutalma. 
A szuper délelőttöt a helyszínen főzött ízletes, virslis paprikás krump-
li csemege uborkával, fincsi házikenyérrel koronázta meg, a szakács
ügyes kezét dicsérve.
Köszönjük a Balatonfűzfői Polgárőr Egyesület, a Balatonfűzfői
Horgász Egyesület, a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület és a FAK
Természetjáró Szakosztályának ragyogó szervezését, s mi, akik ott vol-
tunk, nagyon várjuk a következő évi közös túrát, vidám együttlétet.
Köszönjük! 

HORVÁTH IRÉN

Balatonfűzfői Családi Nap

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület hírei
VÁSÁROLJ FŰZFŐN, ÉS NYERJ EGY TABLETET!
Nyereményjátékunk lényege, hogy a fűzfői vállalkozásainknál történt
vásárlást vagy szolgáltatás igénybevételét „pecsételéssel jutalmaztuk”
és 6 pecsét összegyűjtése esetén tabletet lehetett nyerni! 

Nyertesünk Bíró Ibolya balatonfűzfői lakos lett. Gratulálunk!

A játékot támogató szolgáltatók: 
Fűzfőgyártelepen: BalatoniBob Szabadidőpark, Balaton Paintball,
Serpa Kalandpark, Bob étterem, Balaton Csillagvizsgáló, Virág-
Ajándék üzlet, Horgász-Ajándék bolt, Nagy Magdi Nemzeti
Dohánybolt, Trafik, Falatka büfé, Balaton gyógyszertár, Celsius-
Therm Épületgépészeti villanyszerelési szakáruház, FŰZFŐ pékség,
MINI ABC (Nonstop), Fűzfa vendéglő, 100 Ft-os bolt
Fűzfőfürdőn: Kék Öböl étterem, Susogó étterem, „Lilaház” Festék bolt,
Balaton Secreto Szabadulószobák, Joker Kisbolt 2008 Kft., Aqua
Fürdőruha-strandcikk üzlet, VIPATZO Cafe & bar Panoráma büfé 
Tobrukban: McCayal’s büfé 

BORZONGÁS HÉTVÉGÉJE október 27. –november 1-ig 18–24 óráig
50% kedvezményt adunk a belépőjegyek árából, október 27. és
31. között, az esti órákban! Fontos, hogy hivatkozz SAMHAIN
ÉJSZAKÁJÁRA!!! Időpontfoglalás: 06-20/318-9870
Samhain éjszakája, amikor a tündérdombok megnyílnak

Az év legmágikusabb éjszakája címet is elnyerné, ha lenne ilyen ver -
seny. Egy olyan pillanat, amikor a határok megszűnnek, közelebb
kerülünk másokhoz, önmagunkhoz, s könnyűszerrel a túlvilághoz is.
Az energiák, a gondolatok másképp működnek: a jóslások és mágiák
ideje ez.

Ehhez az ünnephez rengeteg szertartás kötődik, az egyszerűtől az
összetettig: az örömtüzek gyújtása mindenhol jellemző volt, a család
körbeülte a tűzhelyet, és kísértethistóriákkal szórakoztatták egymást.
A különböző jelekből való jövendőmondás is vendég ekkor a házak -
nál, a rúnakövek, kártyák, tükörsuttogás, almajóslás mind fontos
szerepet kapott.

Az ünnep legkiemelkedőbb jelképei a töklámpás és az alma. A tök-
lámpával tartották távol maguktól ezen az éjjelen az ártó szellemeket,
az alma pedig a termékenység és az élet szimbóluma.

A halottak szellemei ezen az éjjelen eljönnek, ezért gondoskodnunk
kell szeretteink szelleméről, úgy, hogy megvendégeljük őket.
Tegyünk fel külön terítéket számukra a vacsoránál. Ez különösen
azon halottainkra igaz, akiktől az elmúlt egy év során búcsúztunk el.
Ilyenkor még a föld alól is előbújnak mindenféle lények, velük szem-
ben úgy védekezhetünk, ha ijesztő formájúra faragott töklámpást állí-
tunk az ablakba, udvarunkba, kertünkbe, s folyamatosan égő gyertyát
helyezünk bele.

Ha bátor vagy és nem félsz a kihívásoktól, a Balaton Secreto
Szabadulószobája, a  Horrorház vár Téged is!
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HALLOWEENI BORZONGÁS TÚRA OKTÓBER 28-án
(szombaton) 18 órától
A BORZONGÁS hétvégének egyik kiemelkedő éjszakája a szom-
bati KALANDTÚRA lesz.
A rendezvényt a VÁCISZ egyesülettel és a helyi civil szervezetek
segítségével szervezi a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület.

A Borzongás éjszakája vár mindenkire, aki a Jókai iskola udvarára
benéz, a Balaton Secreto Szabadulószobák Horrorházának a
környéke sok sejtelmes történetet ígér. 
Mivel várunk mindenkit? Lesz rút banya mérgezett almával, táncoló
boszorkányok, lesznek szörnyek, Drakulák, beöltözött merénylők,
túlélők és mindenki, aki szeretne egy kicsit nevetni és kész a mókára.
Október utolsó szombatján meg fog telni különös fényekkel és
„halottak szellemeivel” a volt Jókai iskola parkja, nem véletlenül!
Kiengedjük a gonosz szellemeket a Horrorházból…
Innen egy ingyenes éjszakai túra indul, ahova jelmezbe beöltözött
családokat, baráti társaságokat várunk, csoportosan vagy egyénileg.
A túra útvonalán, különleges események fognak történni. Az este 6

órai indulással elkezdődik a BORZONGÁS KALANDTÚRA.

Nem várt eseményekkel, BOSZORKÁNYRÖPTETÉSSEL,  tit -
kokkal, különlegességekkel várjuk az indulókat, forralt borral és teá-
val az érkezőket.

Indulás: 18:00 óra és 19:30 között a BALATON SECRETO
SZABADULÓSZOBA HORRORHÁZÁTÓL (volt Jókai isko-
la)

FONTOS TUDNIVALÓK A TÚRÁRÓL:
– A résztvevők egy térképet kapnak, és egy pecsételő lapot
– 2,5 km hosszúságú, gyermekekkel is könnyen, max. 1 óra alatt

bejárható a táv
– A HORRORHÁZ-nál ér véget a túra
– Zenével, arcfestéssel, tánccal, meglepetéssel, hangulatos fényekkel

és meleg teával készülünk a helyszínen a túrát követően.

A részvétel ingyenes, az indulás nincs korosztályhoz és létszámhoz
kötve!

HOZZATOK MAGATOKKAL:
– Meleg ruhát, esernyő/esőkabátot
– Világító eszközt (lámpás vagy zseblámpa)
– Jelmezt („az alkalomnak megfelelő” humoros vagy ijesztő jelmez)

A beöltözöttek számára kedvezményes Horrorház tárlatvezetést is
tervezünk.

Elérhetőségeink:
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Iroda: Balatonfűzfő, Jókai utca 21. (volt Jókai iskola)
Web oldal: www.balatonfuzfoinfo.hu
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel.: 00-36-20/341-5504

SZANYI SZILVIA ELNÖK

A borongósabb, hűvösebb napok beköszöntével
nagyobb érdeklődés mutatkozott a benti prog-
ramlehetőségek iránt lakóink részéről. A napi
tornák mellett elkezdtük az őszi dekorációs -
elemek készítését kézműves és képességmeg-
tartó foglalkozásainkon. Zenei délelőttökön
különböző stílusú, hangulatú klasszikus dara-
bok hallgatása a kikapcsolódást, emlékek fel-
idézését segítheti elő. Rövid, de igen elgondol-
kodtató irodalmi írások felolvasása után eszméket
cserélünk, nézőpontokat ütköztetünk. Előadás jellegű
programjainkon pedig ebben a hónapban egy magyar  színésznő és
egy festőművész életével és munkásságával ismerkedhettek meg a
jelenlévők.

Ünnepségek is jutottak szeptemberre. A születésnaposok mellett
köszöntöttük az elmúlt három hónap névnaposait is. A kívánságdél-
utánon minden ünnepeltet egy-egy általa választott zenei vagy prózai
darab vetítésével örvendeztettünk meg, de talán a legnagyobb sikere

két népszerű kabaréjelenetnek volt, no meg a finom,
házikészítésű sportszeletnek és raffaelo golyónak.

Október 1-je az Idősek Világnapja. Az intézmé-
nyünk ebből az alkalomból már évek óta egy
egész hétig tartó programsorozatot szervez.
A színes kínálatban segítségünkre voltak a
balatonfűzfői gyerekek is, hiszen ünnepi

műsorral köszöntötték lakóinkat a gyártelepi
óvodások nagycsoportosai és az Irinyi János Álta-

lános Iskola zeneiskolás növendékei és tanárai. 
Az egészségmegőrzés fontosságát szem előtt tartva általá-

nos szűrővizsgálatok mellett idén is házhoz jött a tüdőszűrőbusz.
A balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda segítségével pedig Kardos
Klára pszichológus tartott előadást a stresszről, annak kezelési lehető-
ségeiről. 
Vidám csapatvetélkedővel is készültünk, a lakókat 1-1 dolgozónk
erősítette a szellemi, ügyességi versengésben. A játék szenvedélye már
a kezdés pillanatában elfogott többeket, így igazán izgalmasra sike-
rült ez a délután.

TÁMASZ hírek
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Nem múlhatott el ez a hét egy igazi mulatság nélkül, hát újból felkér-
tük Nádasi Elemért, hogy tangóharmonikájával mindenki zenei
kívánságának tegyen eleget. A jóhangulatú nótázást csak rövid idő-
szakokra szakítottuk meg: virággal köszöntöttük azt a 26 lakónkat,
akik már a 90. évüket betöltötték, a dolgozók pedig verssel, egy-egy
humoros jelenet előadásával igyekeztek mosolyt csalni a nézősereg
arcára. A tombolasorsolással megkísértettük a szerencse szellemét is,
a legtöbben egy kis finomsággal vagy hasznos krémmel, vitaminnal
távozhattak a vigasságról.
A programdús hét habár véget ért, de mi igyekszünk majd, hogy kel-
lemes eseményekben ne legyünk híján.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

2017. szeptember 23-án a szekszárdi sport-
csarnokban rendezték meg a XIV. Cikádor
Kupát.
A versenyre 32 csapat közel 350 versenyzője
érkezett, ami 450–500 nevezést jelentett. Az
olimpiai versenysporttá válás jegyében igen
magas színvonalú megmérettetés zajlott. A
SUN DOME SE 14 tagú csapata 4 arany, 4
ezüst, 6 bronzéremmel, összességében 14
éremmel az ötödik helyen zárta a csapatver-
senyt.

Kiss Maja, 5. a osztályos tanuló, Balaton -
fűzfő kiváló karatékája formagyakorlatban
ezüstéremmel gyarapította igen fényesen
csillogó éremgyűjteményét. Gratulálunk a
szép teljesítményhez!

A versenyzők már elkezdték a felkészülést az
SKDUN világbajnokságra, amely október
4–6-án lesz Egerben. Hajrá Maja!

HORVÁTH IRÉN

Hajrá Maja!

Ismét arany! 
Barnóczki Bertold  Boldizsár 8. a osztályos tanuló nevét sokan ismerik már a kedves
olvasók közül, hiszen egy éve számos érmet szerzett a különféle birkózó versenyeken –
amelyekről szorgalmasan tudósítok.
Megindult az őszi versenyszezon, s Boldizsár, a Tatabányán 2017. szeptember 23-án
megrendezett Területi Szabadfogású Diákolimpián aranyérmet szerzett, 2017. szep-
tember 29-én Kecskeméten újból aranyérmet szeretne szerezni.
Gratulálunk, csak így tovább Boldizsár!

HORVÁTH IRÉN
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály október havi túraterve

• Október 14. Somlóvásárhely–Somló-hegy, vár (367 m)–Szt. István-
kilátó (432 m) – pincelátogatás 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.15 óra Táv: 11 km
Túravezető: Risányi Mária
• Október 21. B.almádi–Halacs–Csere hegyi kilátó–Alsóörs 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.54 óra; Balatonalmádi, Volán
pu., 8.10 óra Táv: 8– 10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Október 28. Vinye–Bodzás-árok–Likas-kő–Vinye 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra
Túravezető: Lipták Pál
• November 4. Városlőd–Kislőd–Csollányos-völgy–Csárda-hegy–
Úrkút 
Találkozás, indulás: Veszprém, Volán pu., 9.00 Óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• November 11. Nagyvázsony–Csicsói erdészház–Szentantalfa 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 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
  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

A 2017. szeptemberi számunkban a település
jól működő keres ke del méből és a szolgáltatá-
sokból „szemezgettem” a huszadik század
első feléből. Nagyon fontos ezzel összefüg-
gésben, vajon hányan vették igénybe a szol-
gáltatásokat, és így hogyan alakult városunk
lakosságának száma. 

Tudta-e, hogy 
– a XX. század első felében az első letele-

pedett lakosság mintegy 460 fő 1925-ben
Magyaróvárról és környékéről származott,
és a lőporgyár alkalmazottainak családtag-
jai voltak? 

– 1941-ben már 2480 fő lakott a tele pü -
lésünkön?

– 1949-ben, a háború után a lélekszám alig
változott, 2500 fő bejegyzett lakos élt itt
524 lakóházban?

– 1965-ben laktak városunkban a legtöbben,
mintegy 5500 fő?

– 1965 után szépen, lassan csökkent a lakosok
száma, s 1973-ban 4896 fő lakott itt?

– 1984-ben 6506 fő élt a településen, ebből
1621 fő ideiglenesként, s 4885 fő állandó
lakosként volt feljegyezve?

– 2000-től 4000 és 4400 fő között voltak a
városlakók?     

2017-ben 4457 fő lakosról beszélhetünk
(www.nepesseg.com), a városok sorában
népesség szempontjából kisvárosnak minő -
sülünk. A Balatonfűzfői Hírlap hónap ról
hónapra, boldog örömmel tájékoztatja az
olvasókat az újszülöttek nevéről, akiket így
köszöntünk a fűzfőiek körében, és fájó
szívvel tudósítunk az elhunytak számáról,
akiktől így búcsúzunk tisztelettel és őszinte
részvéttel.
(Bővebb információt talál Szőnyeg János:
Fejezetek Balatonfűzfő történetéből.)

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e? Új rovat

Városunk története – bár több mint ezer évre
tekint vissza, mégis, régi épület – emlékekben
meglehetősen szerény képet mutat. Ezért
borzasztóan fájó, hogy két hajdan volt, impo-
záns és a közösségi életet meghatározó épüle-
tünk a szemünk láttára megy tönkre évek óta.
A két épület sok közös vonást mutat: mind-
kettő a 1920–30-as, a fellendülés éveiben
épült, sok-sok éven keresztül szolgálta a város
lakosságát, mindkettőt vállalkozó vette meg,
azzal a céllal, hogy befektet az épületbe, s
mindkettő szépen, lassan leamortizálódik.   
Az első épületünkben 1927. február 1-jén
kezdődött meg a tanítás, hatvan beírt fővel, a
gyári fenntartású, magán elemi népiskola

1–6. osztályában Gerley Mihály vezetésével.
Később az óvodának adott helyet, sokan a
ma élő felnőttek közül itt játszottak felhőtle-
nül a vigyázó óvó nénik felügyelete alatt.

A vállalkozó megvásárolta, kicserélte a nyílás -
zárókat, mindenki örült, hogy a központban
lévő épület végre jó kezekben lesz. A fejlődés
azonban megrekedt, s maradt a sitt, a törme-

Városnéző HAVIVANDÁL
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lék, a szemét, a rogyadozó kerítés, a szemetes,
száraz ágakkal teli udvar, a rozsdás, összegör-
bült kerítés szörnyű látványa. Nagyon fájó,
naponta látni ezt a pusztulást! A másik épü-
let a Balaton Szálló Fűzfő für dőn. A Parragh

család kiterjedt földbirtokkal rendelkezett,
ők építették a Balaton Szállót az 1920-as
évek elején, jó időben felismerve, hogy a
területnek az idegenforgalom lesz a jövője.
A harmincas években élte a virágkorát a szál-
ló, számos vendéget fogadott, akik a szép
napozóteraszon, a balatoni napsütést élvez-
ve, híres társasági életet éltek. A háborús
években az ipartelepek védelmére az
Országos Légvédelmi Parancsnokság egy
légvédelmi tüzérosztályt rendelt ki, melynek
parancsnoksága a szállóban volt. A XX. szá-
zad második felében a Balatonfűzfői Általá-
nos Iskola napközije működött itt, ahol sok-
sok iskolás diák ebédelt naponta, írta a házi
feladatait, játszott az udvaron. Az emeleten

lakók éltek, az udvart is szépen karban tart-
va, a hátsó kiszolgáló épületet is hasznosítva.
Sajnos éveken keresztül üresen állt, majd
végül egy vállalkozó vásárolta meg, használ-
ta, majd kikerült az eladó tábla, az épület ma -
gára maradt, s a természet pedig szépen visz-
szaveszi a területet. Bokrok, fák nőnek ki az
épületből, a felső szint rogyadozik, az abla-
kok bedőlnek, ledőlnek, a cserepek hullanak.
Az udvar egy része már eltűnt, a növények
pedig terebélyesednek, elhatalmasodnak. 
Sajnos ma a pusztulás, az elmúlás, az egykor
volt szép évek szívszaggató mementója a tele-
pülésen. Kár értük!

HORVÁTH IRÉN

A cikknek adott címet sokan megkérdőjelez-
hetik, mivel a szemét fogalma alatt sokan a
nem megfelelő helyen elhelyezett, feleslegessé
váló hulladékot értik. Ha a szemetet megfele-
lő tároló edényzetbe rakjuk, e cikk írására
nem is lett volna szükség. Természetesen
sokan vagyunk, aki a saját portáján, így a
közösségi tereken is tudja a rendet. Azonban
több helyen (Balatonfűzfői Hírlap, face -
book) olvasom a hozzászólásokat, kommen-
teket fényképpel alátámasztva a konkrét hely-
zetet jellemezve, megmutatva, de megoldást
senki sem tud. Kérdően az Önkormányzatot,
a Vagyonhasznosító Kft.-t teszik felelőssé a
szeméthegyek meglétéért. Pedig e mögött
azok az emberek állnak, akiknek nincs meg-
felelő hulladékgyűjtő edényzetük, nincs igé-
nyük a tiszta, rendezett utcákra, terekre.
A sze zon elején Tobrukban a Széchenyi téren

elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget
hasonló sorsra jutott. A mellékelt fotó, ami
május 21-én készült, jól mutatja. Né hányan
rendezték a telküket, a feleslegessé vált,
kopott eszközöket oda csoportosították.
A szél pedig abban segített, hogy a könnyebb
holmikról mi is tudomást szerezzünk mind-
járt a kapunk előtt. Ezt az állapotot a té ren
lakó Fehér József ötlete oldotta meg. Egy sze-
métszállítás után tisztára takarította a gyűjtő-
helyet, és egy kis táblával megkérte a lakossá-
got, hogy szemetet ne oda rakják.
A sze mét helyére pedig egy cserép muskátlit
helyezett el. És láss csodát, augusztus 28-án
készített fénykép tanúsítása szerint meghall-
gatásra talált. A tanulságot levonhatjuk: sze-
metet oda helyeznek el, ahol már van. Igaz
most a szezon végén vagyunk, de remélem, a
következőkben kidobásra szánt eszközök

nem kerülnek újra a tárolóba! Lehet próbál-
kozni más területeken is, mert csak ha egy-
másra mutogatunk, akkor nincs megoldás.

SZABÓ LAJOS

A városban mindenki szemetel
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A csipetketábor valami eszméletlenül jó volt, nemcsak a programok,
vetélkedők miatt, hanem minden együttvéve. 
A csoportvezetők, segítők nagyon kitettek magukért, hiszen egy
remek tábort hoztak össze. A vezetők, segítők, tanárok nagyon jó
fejek, kedvesek, viccesek voltak. Próbálták ezt a pár napot emlékeze-
tessé tenni és sikerült is nekik. 
Mindegyik nap nagyon jó volt. Kezdjük is a legelsővel… 
Az első napon mindenki bátortalan, szerény, visszahúzódó, csendes volt. 
A csapatvezetők segítettek, hogy ez a jég megtörjön, kellett pár óra,
amire mindenki kiolvadt a „jégfalból”. 
Később a csoportvezetők összehívták a saját csapatukba tartozó
kilencedikes diákokat vagy csipetkéket, ahogy a nagyobbak hívják
őket. Egy órával később a vezetők elvitték a diákokat egy kis túrára,
megmutatták, hogy mit merre találunk. Utána pedig csapatfotózás
volt és utána meg a csapatok közötti verseny kezdődött. Különböző
feladatok voltak és minden feladat végén pontokat lehetett szerezni.
Mikor vége lett a programnak, mindenki elmenet megvacsorázni,
utána meg lefekvés volt. 
Másnap reggel egy vicces tornával indítottuk a napot, amikor a torna
lezajlott mindenki elment reggelizni. Ezt követően egy egész napos
strandolás kezdődött, de itt se volt pihenés, mert keresztkérdésekre
kellett válaszolni a csapatoknak. Utána a vízbe mentünk a zöld csipet-

ketáboros pólóban, amit az első nap kaptunk. A vízben kiraktuk az
iskola nevének legelső szavát, azaz hogy ÖVEGES. Utána szabadon
mehettünk fürdeni, csúszdázni, kötetlenül beszélgetni. A parton ebé-
deltünk, s utána ismét csoportvetélkedők voltak, ahol a csapatok
különböző feladatokat hajtottak végre, versenyeztek egymással. Ezt
követően még lehetett fürdeni, csúszdázni. Aztán elindultunk vissza
a kollégiumba, ahol lepihentünk, vacsoráztunk, beszélgetünk. 
Sajnos elérkezett az utolsó nap is. 
Reggel ismét egy vicces tornával és reggelivel indítottuk a napot.
Körülbelül fél tizenegykor elindultunk bobozni. Nem sokkal később
visszamentünk ebédelni, illetve a boltba vásárolni. Félegy felé vissza-
mentünk a suliba, ahol eredményhirdetés, díjosztás, fagylaltozás volt. 
Egytől négyig szabad foglalkozás volt. Később pedig évnyitóra ment
mindenki, ahol megismerte az új osztálytársakat. 
Szerintem nagyon jó volt: viccesre, ötletesre sikerült a tábor, s soha
nem felejtem el, hogy miket hülyéskedtünk a többi gyerekkel, veze-
tőkkel, segítőkkel. 
Külön meg kell dicsérni minden nagyobb diákot, hogy ennyire vi -
dámra, emlékezetesre tervezték ezt a pár napot. Remélem az iskolá-
ban is ugyanilyen jó hangulat lesz, mint a táborban.

GOMBÁR ÁDÁM (9. A)

A csipetketábor valami eszméletlenül jó volt….

Leginkább az a kérdés, hogy mi lesz azzal, amit szemétnek tekintesz?
Hová kerülnek ezek a dolgaid? Az a legegyszerűbb, ha összegyűjtöd
és minden a kukában landol. A legjobb, ha mindjárt szelektíven szor-
tírozva. Sajnos nem mindenki jut el idáig. Ezért évről évre, akár több-
ször is a környezetünkből kell összegyűjteni a szétdobált szemetet.

Az Öveges diákjai ez alkalommal az országos TE SZEDD akcióhoz
kapcsolódtak és a Gyártelep frekventált területein gyűjtötték zsákok-
ba az elszórt hulladékot, ezzel nemcsak közösségi szolgálati órákat
szereztek, hanem a lakókkal is javították a kapcsolatot.

Te hová teszed?
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Tisztelt Olvasók!
Balatonfűzfői olvasónktól kaptam az alábbi levelet, melyben megoszt-
ja véleményét a renddel, tisztasággal kapcsolatban. A Hírlap két rovatá-
ban – a Városnéző havi vandál és Az idegen szemével – is foglalkozik
ezekkel a kérdésekkel. Örülök, hogy mást is érdekel a város tisztasága, a
természet védelme. Talán, ha többen emeljük fel szavunkat, felébred a
lelkiismeret a vandálokban, szemetelőkben, és eredményt érhetünk el. 

Béres Istvánné főszerkesztő asszony részére!
Hosszú idő óta megfigyelhető az az állapot, ahogyan romlik a közérték
az országban és világszerte! Sajnos, de lassan hozzá kell szoknunk
ahhoz, hogy megállíthatatlan a vandalizmus és ez szomorú, mert van-
nak csoportok, akik élvezetből teszik, de az is tény, hogy felnőtt és idős-
korú személyek is követnek el rombolást. Ez mindenképpen kihat a ter-
mészetre, amit ajándékul kaptunk, valamint a közösségre, ahol élünk,
fokozva az emberek rossz hangulatát. Szemét hever a lakókörnyezetben,
sportlétesítmények mellett, ami nehezen érthető akkor, amikor a sport az
egészséges életről, a környezetről szól. A gyártelepi óvoda mellett, a
sportpálya körül üresen állnak a szemetes edények, mellettük ott hever a
sok eldobott üres üveg. Így a szép, fákkal teli település kénytelen minden
szemetet magába fogadni. Felnőttek és gyermekek is használják egy -
aránt, de ez a jelenség senkit nem zavar. A közeli híradások a balatoni
rendezvényeket, a kellemes időtöltést reklámozzák, amit a magyar ten-
gerpart nyújt a lakosoknak, vendégeknek, de a nagybetűs élet nemcsak a
szórakozásról szól, ami nagyon fontos, de fontos lenne az is, hogy a tisz-
ta, szép környezet része legyen az életünknek. A természet védett szépsé-
ge függetlenül is képes élményeket nyújtani azoknak, akik nem részesül-
hetnek a felkínált élményekben. Nekünk felnőtteknek kötelességünk

lenne elsősorban önmagunkat tisztaságra és becsületre, emberségre
nevelni, és ez nem az önző, becsukott ajtó mögötti állapotot kell jelentse,
hanem azt, hogy képesek vagyunk és leszünk-e arra, hogy átadjuk a jót,
a szépet utódainknak? Észrevehető javulás nem mutatkozik a közös
lakóépületekben sem, ahol közös értékek sérülnek, ahol fontos lenne az
egymás és a közszabályok tiszteletben tartása, és ez értendő az idősebb
emberek magatartására is.  A Szivárvány óvoda mögötti dombon egy
gya logos ösvény vezetne az óvodához, csak a baj az, hogy az autósok
rövidítő útként használják, veszélyeztetve a naponta, azon az ösvényen
közlekedő felnőtteket, kisgyermekeket. Nagyon jó lenne tiltó, behajtani
tilos táblával ellátni mindkét oldalon, így megszűnne a balesetektől való
félelem. Sok helyen a szemét a kuka mellé van letéve, ez a hely alkalmas-
sá válik a ,,lelkiismeretes” lakók általi macskaetetésre. Ugyanis a lakás-
ban tartott, de néha szabadon közlekedő macskák nagyon elszaporod-
tak. Helyenként 6–10 kölyökcica keresi gazdáját. Tiszteljük és szeretjük
az állatokat, a baj az, hogy az emberi felelőtlenség, nem ismer határo-
kat. Ezek az elhagyatott állatok, ha a telet átvészelik, csapatokban járva
,,kéregetnek”, hordozzák a fertőzéseket. Az állattartók igyekeznek házon
kívül néha gondoskodni a leszármazottaikról, de ez nem lehet megol-
dás! Néhány esetben, egyes emberek a magányukat pótolják ezekkel a kis
háziállatokkal, sok esetben nincs átgondolva ezen kedvencek jövője, így
főleg idős emberek esetében félő, hogy a házi kedvenc/kedvencek valami-
lyen oknál fogva magukra maradnak és kikerülnek az utcára.
Tudatosan kellene az emberiségnek megtervezni minden lépést, ez a
jövőt jelentené, mert ami megfontolt és előre megtervezett, az csak hozzá
tesz és nem elveszi a jövőt!

Balatonfűzfő, 2017. szeptember 6.
Tisztelettel: Báthori Anna

Olvasói levél
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A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©
Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
sza bad   idejü ket a fotózással, de most már elsősorban
Balaton fűzfőre fókuszálva!

A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a
ter mészeti 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, ünne-
pélyes keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja
magáénak a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapí-
tott elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna

De vajon kié lesz a 2017-es kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legké-

sőbb december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adat-
hordozón (CD, DVD, pendrive stb.) eljuttat!

• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhe-
tőség, húsz soros bemutatkozás!

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

Ha ismer olyan a fotózást kedvelő és művelő isme-
rőst, szomszédot, kollégát, aki szívesen készít képe-
ket Fűzfőről, küldje el tíz válogatott fotóját a
pályázat ra és terjessze fel a díjra! Szerezzünk örömet
és meglepetést neki! A díjat ő is megnyerheti!

Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más
hátra, minthogy a zsűri elbírálja. A díj alapítója jogot for-
mál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely
kiadványában, illetve interneten való megjelentetésre, a fel-
vétel 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 képe-
ket 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
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Fűzfőgyártelepen eladó két és félszobás délnyugati fekvésű
magas földszinti, tehermentes lakás! 
Érdeklődni: 06-70/609-2156

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

Hozzávalók:
• 900 g sütőtök – meghámozva, kimagozva 
• 20 g vaj 
• 0,5 közepes fej vöröshagyma 
• 1 késhegynyi fehérbors (őrölt) 
• 1 csapott teáskanál só 
• 900 ml víz 
• 80 ml főzőtejszín (15–20%-os) 
• 1 késhegynyi gyömbér (őrölt) 

A tálaláshoz: 
• pirítós, parmezán, tökmag

Elkészítés:
A sütőtököt megmossuk, kiszedjük a mag-
jait, meghámozzuk, felkockázzuk. A vajat
megolvasztjuk egy fazékban. A felkocká-
zott vöröshagymát üvegesre pirítjuk a

vajon, majd sózzuk borsozzuk. Ízesítés után
azonnal rátesszük a sütőtököt, és felöntjük
ai vízzel, amennyi ellepi, és puhára főzzük a
sütőtököt fedő alatt kb. 25 perc alatt.
Összeturmixoljuk, turmixolás közben
hozzá csurgatjuk a tejszínt, őrölt gyömbér-
rel beízesítjük, majd a tűzhelyre téve egyet
rottyantunk rajta.
Ízlésünknek megfelelően utánízesítjük az
elkészült sütőtök krémlevest, pirított tök-
maggal és parmezánnal megszórva, friss
pirítóssal tálaljuk.

VARGA GÁBOR RECEPTJE

https://cookpad.com/hu/receptek/1926273-
sutotok-kremleves

Sütőtök krémleves

Hirdessen 2017-ben is a
Balatonfűzfői Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com vagy telefonon:

06-20/925-4515
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Októberi rejtvény
A szeptemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
…s holnap vidékeinken
újból a sárga ősz jár
(Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílik)

Könyvet nyert: Szakács Kálmán balaton-
fűzfői olvasó  nk.
Gratulálunk!

Októberi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2017. október 27.

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 kamilla frissítő, fájdalomcsillapító, görcs -
oldó, gyulladáscsökkentő, antibakteriális,
antiallergén és nyugtató hatása közismert.
A kamillavirág jellegzetes aromájú és keser -
nyés ízű.   Hatóanyagai az illóolajok, nyál ka
szeszkviterpének, flavonoidok, azulén.
A leghatásosabb tea a szárított kamilla -
virágzat forrázatából nyerhető, de a filteres
kiszerelés is jól használható.
Tegyünk 3 kávéskanál kamillavirágot egy
nagyobb csészébe és öntsünk rá egy-más-
fél csésze forró vizet.
Hagyjuk ázni 10 percig. Naponta 3–4 al -
ka lommal is fogyaszthatjuk.

A napi 2–3 csésze tea elsősorban izomlazító
és görcsoldó hatású.
Külsőleg is alkal mazhatjuk a kamillát.
Egyik legismertebb tulajdonsága a gyul-
ladáscsökkentő hatása. Szem- és kötő hár -
tya gyulladás esetén jó tesz a langyos teával
való borogatás. Segít eltüntetni az árpát is a
szemünkről, és nyugtatóan hat a fáradt,
dagadt szemekre.
Különféle sebekre is kitűnően alkalmas,
mivel antiszeptikus, sebgyógyító és hámosító
hatással rendelkezik.
Szájban lévő aftákat is kezelhetünk kamilla -
teás öblögetéssel.

Ha megfáztunk, és lázunk van, nem árt, ha a
folyadékveszteséget nem tiszta vízzel, hanem
kamillateával pótoljuk. A láz miatti verej -
tékezés testünk természetes védekező funk -
ciója a túlmelegedés ellen, de mivel ezáltal
csökken szervezetünkben a folyadék meny -
nyi sége, csökkeni fog a verejtékezés is, ami a
láz újbóli emelkedését idézi elő. Ezért el -
enged hetetlenül fontos a folyadékpótlás, és
erre nagyszerű megoldás az izzasztó és
immun erősítő hatású kamillatea.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – kamilla 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: 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: 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

A TÁMASZ Idősek Otthona üzemeltetésre meghirdeti a
Balatonfűzfő, Gagarin utca 22. szám alatti épületben
található 20 m2-es BÜFÉ helyiségét.

Érdeklődni:
+36-30/94-65-415, vagy
info@tamasz-idosotthon.hu
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Családi nap – Babakocsis túra

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



Bozay Attilára emlékeztünk
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Kulturális Örökség Napjai


