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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil
szervezetek programja 2015. október 10-től 2015. november 15-ig

Október 11. 10.30 óra Terepkerékpáros ver-
seny megnyitója
Helyszín: Városi Stadion

Október 12. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 16. 16 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– férfinap
Helyszín: Natúrkert étterem

Október 16. 9.30–16.30 Véradás
– a Nike Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 17. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Október 19. 16 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– kártyavárépítő verseny
– a 2016-os munkaterv összeállítása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 22. 17 óra Karácsony Julianna
helyi festő kiállítás megnyitója
Helyszín: Művelődési Központ, kiállító terem

Október 23. 11 óra Ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalom tiszteletére
Helyszín: az 56-os áldozatok emléktere (az
Országzászlónál)
Rossz idő esetén: a Művelődési Központ szín-
házterme

Október 23. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 26. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás, a férfitagok köszöntése
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 26. 17 óra Kézműves klub
– Kiállítás a klubtagok munkáiból
A kiállítás november 7-ig tart nyitva
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér 

Október 27. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 29. 16.30 óra Zárai–Vámosi
emlékműsor
– Előadó: Németh Tamás
Helyszín: Városi Könyvtár

Október 30. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár 

Novemberi előzetes

November 2. 14–15 óra Mozgáskor láto -
zottak Balatonfűzfő és Térsége Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 2. 18 óra Balatonfűzfői
Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 2. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

November 3. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 3. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

November 4. 18 óra Gyertyás megemléke-
zés a kopjafánál
– a Művelődési Központ szervezésében
Helyszín: az 56-os áldozatok emléktere 

November 5. 17 óra Festményavató
– Karácsony Julianna és Osváth András fest-
ményének avató ünnepsége
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 6. 14 óra Iskolai énekkarok
Szent Imre napi találkozója
– a Jézus Szíve plébánia szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom

November 7. 19 óra Szent Erzsébet napi
karitász bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 7. 15 óra Balatonfűzfő Város
Vegyes Karának 40 éves jubileumi ünnep-
sége
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 9. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 10. 10 óra Bábszínházi előadás
– ovisoknak és kisiskolásoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem

November 14. 17 óra Szivárvány bál
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 18. 17 óra Civil Fórum
– az Önkormányzat és a Művelődési Köz -
pont közös szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Az időpont- és műsorváltoztatás jogát fenn tartjuk

Szeretettel köszöntjük városunk
4 újszülöttjét, név szerint Tóvári Bátort,

Linkai Mirkát, Baráth Bencét,
Volek Zalán Zsombort.

Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget
kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 10 elhunyt

balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki

a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az
alábbi népességi adatokat

szolgáltatta a 2015. augusz-
tusi lapzártától a 2015.
szeptemberi lapzártáig:
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
szeptember 15-én 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülé-
sét, melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nél-
kül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete, mint
a SAL-X Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy döntött, hogy
a SAL-X Kft. részére 4.000 e Ft összegű támogatást biztosít meghatá-
rozott feladatokra. 

– A képviselők támogatták a Nitrokémia iparterület határán lévő
korábbi laborépület szálláshely szolgáltató célú átalakítását. 

– A testület úgy döntött, hogy amennyiben a KÖZOP-3.5.0-09-11
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati kiírás keretében
benyújtott pályázat kedvező elbírálásra kerül, továbbá amennyiben a
támogatási szerződés aláírásának feltételei megteremthetők, a terve-
zett kerékpárút szakasz nyomvonalát a 350/1 hrsz.-ú ingatlanról a
333 hrsz.-ú ingatlanon keresztül a 299 hrsz.-ú Sirály utcára kivezeti és
a 334-348 hrsz.-ú ingatlanok előtt elhaladva köti be a Sirály vendég-
lő előtt eredetileg tervezett nyomvonalba. Az ehhez szükséges költsé-
geket 1 millió forint keretösszegig a felhalmozási célú céltartalék ter-
hére biztosítja.

– Az átalakítás alatt álló SAL-X Kft. (átalakítást követően: Fűzfői
Vagyonkezelő Kft.) ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával
Nemes Károly veszprémi lakost bízták meg.

– A testület a Balaton Center Kft. balatonfűzfői, 357/43, 357/44,
357/45, 357/46 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, bemutatott
fejlesztési terveit elfogadta, annak alapján az építési tevékenységhez
tulajdonosként hozzájárult.

– A képviselő-testület a Balatonfűzfő, Sorház u. 2. szám alatti társas-
ház földszinti hátsó teraszai előtti területet – mely az önkormányzat
tulajdonát képező balatonfűzfői 1495/261 helyrajzi számú közpark
része –, annak gondozása, rendben tartása fejében 15 évre haszonköl-
csönbe adja a területet gondozó Balatonfűzfő, Sorház u. 2. szám alat-
ti társasház földszinti lakói részére.

– A testület megköszöni Szalczer Józsefnénak Simon Lajos és Simon
Lajosné nevében posztumusz tett 100 ezer Ft értékű felajánlását, s fel-
kéri Szalczer Józsefnét, hogy a felajánlott összeget a Balatonfűzfőért
Alapítvány számlájára fizesse be célzott támogatásként.

– A testület döntése alapján a Pro Sport Agent Kft. a Balatonfűzfő
242/12 hrsz.-ú közterületen lévő kútházat kerékpáros frissítő pont
céljára átalakíthatja, bérleti szerződés alapján határozatlan ideig
180 000 Ft + áfa/év bérleti díjért használhatja, mely évente a KSH
által közölt inflációs rátával növekszik. A kútház az önkormányzat
által jóváhagyott értéknövelő beruházásának – számlával igazolt –
költsége évente a bérleti díj 50%-áig a bérleti díjba lesz beszámítva.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú
Egyesület tagjaként az egyesület 2008–2014. között településen és
térségben kifejtett értékteremtő tevékenységére való tekintettel a
2009–2010. években átadott 263 970 Ft összegű hosszú távú tagi
kölcsönt 2015. október 1-jétől vissza nem térítendő támogatásként
biztosítja a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
részére.

A következő testületi ülés 2015. október 20-án lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk

Szabadságharcunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,
Fényeddel fényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fog ja hű utód tanulni,
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.

Az Ökumenikus Kápolnáért Alapítvány és a Művelődési Központ és
Könyvtár közös rendezvényén emlékeztünk az aradi vértanúkra.
A meghitt hangulatú megemlékezésen fejet hajtottunk a vértanúk és
a szabadságharcban elesettek emléke előtt. Az Önkormányzat és a
civil szervezetek koszorúkat helyeztek el az emlékkőnél.
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A hatvanegyedik hónap a városházán
Gőzerővel folyik a parti sétány építése. A
Sirály utcában az érintett lakosok szóban
kijelentették, hogy azon vannak, hogy segít-
sék a sétány megvalósítását. De tetteik nem
ezt bizonyítják. A bírósághoz fordultak az
elbirtoklás megállapításáért, az érintett terü-
letre a földhivatalban záradékot jegyeztettek
be, gondolván, ha per alatt van a terület,
akkor nem tudunk ott építkezni. 

Időközben önkormányzatunknál az a döntés
született, hogy a parti sétány 1-es szakaszát a
jogerős és végrehajtható építési engedély sze-
rint az engedélyezett terveknek megfelelően
megvalósítjuk.

A sétány mellett tervezett kerékpárútra is
jogerős és végrehajtható építési engedéllyel
rendelkezünk, amely megvalósulását több,
szomszédos ingatlan tulajdonosa által meg-
valósított terület-túlhasználat pillanatnyilag
akadályozza. A birtokba kerülés elősegítésé-
re keresetet nyújtottunk be birtokvédelem
címén. Ennek realizálódása után a kerékpá-
rutat is az eredeti tervek szerint, az engedély
érvényessége alatt meg kívánjuk építeni.

Az általuk kérdésként feltett ideiglenes csa-
padékvíz elvezetés nem a sétányon keletkező
vízmennyiség, hanem a túlkerített magántel-
kekről elfolyó csapadékvíz elvezetésére szol-
gálna, az ő saját védelmük érdekében és kizá-
rólag addig, amíg a per zajlik és a kerékpárút
az eredetileg tervezettek szerint meg tud
valósulni. Ehhez azonban nem feltétlen
ragaszkodunk, egyébként is a sétánytól telje-
sen függetlenül épülne meg. A sétány burko-
latára hulló csapadékvíz az eredeti tervek sze-
rinti 2,5%-os lejtéssel a zöldterületre lesz
vezetve elszivárogtatás céljából. 

Mivel a pályázat lezárásának határideje 2015.
október 31-e, a sétány, illetve a kerékpárút
pályázat szerinti szakaszait az eredetileg enge-
délyezettek szerint jogszerűen megvalósítjuk.

Mindenkit megkeresnek azért, hogy megaka-
dályozzák az építést, mert az sérti az érdekei-
ket. Munkát adnak a hatóságoknak, minden-
kinek elsírva a vélt sérelmeket. Egy bulvár
újságot is felkértek azzal a szándékkal, hogy
lejárassák az önkormányzatot. Mint kiderült,
az újságot képviselők nem rendelkeztek kellő
információval, az ügyről egyoldalúan, a
tényeket elhallgatva a Sirály utcai lakosoktól

szereztek csak információkat.  Csak azt hang-
súlyozzák unos-untalanig, hogy miért nem
lehet másfelé vinni a sétányt. Nem értik meg,
hogy ezzel a javaslatukkal elkéstek.

Sajnálom, hogy néhány ingatlantulajdonos
úgy érzi, hogy az évtizedek óta jogtalanul
használt önkormányzati, illetőleg állami tulaj-
donú területre jogot formálhat és megakadá-
lyozhatja egy település közössége régi vágyá-
nak megvalósulását, de úgy gondolom, hogy a
köz érdeke azt kívánja, hogy minden jogszerű
lehetőséget igénybe vegyünk a fejlődés meg-
valósításához, a köz- és nemzeti vagyon meg-
óvásához. Az első tárgyalás október 15-én
lesz, s remélem, hogy a bírósági döntés pontot
tesz majd erre az ügyre. Megvádoltak azzal a
város honlapján lévő fórumon, hogy ezen a
sétányon senki nem fog sétálni, csak az én
kicsinyes bosszúm, illetve az én torzszülemé-
nyem. A helyiek is ezt pazarlásnak tartják.
Lakossági fórumot fogok összehívni a témá-
ban, ahova meghívom az érintett, pereskedő
tulajdonosokat is, és a helyiek előtt is vállalják
fel a „segítőkészségüket”.

Örömmel tölt el, hogy a különböző közösségek
színes programokkal színesítik a város életét.

Visszatekintve a nyárra, a Beach fesztivál szerve-
zői egy rövid összefoglalót juttattak el hozzám.
A látogatottság meghaladta a 12 ezer főt, a
tavalyi évhez képest 20%-os volt a növekedés.
A legnevesebb hazai és külföldi zenekarok,
előadók és dj-k voltak jelen.
A két színpadon különböző korosztályoknak
szóló zene szólt.
A fesztivál kempingben 200 sátrazó volt. Ez
közel 40%-kal emelte Fűzfő hivatalos szállás-
kapacitását a fesztivál ideje alatt.
A fesztivál ideje alatt városunkban és környé-
kén nem volt szabad szállás.
A strand közeli vendéglátó egységek, boltok
megteltek a rossz idő ellenére.
Minden előzetes és helyszíni hatósági ellen-
őrzés során maximálisan rendben találtak
mindent.
A következő évi rendezvény szervezése már
el is kezdődött.
Itt hívom fel minden civil szervezet figyel-
mét arra, hogy az önkormányzati támogatás
felhasználásáról a civil fórumon be kell szá-
molniuk, tájékoztatni kell az ott megjelent
civil szervezeteket. Ennek elmulasztása ese-
tén a következő évben nem nyújthat be

pályázatot. A civil fórum helyéről, idejéről
mindenkit időben tájékoztatunk.

A közelmúlt eseményei közül a fogyatékkal
élők országos kulturális fesztiválját említem.
Mindig csodálattal tölt el, ahogy megmutat-
ják azt, amiben tehetségesek. 
Aranyosi Ervin írt verset róluk. 

Fogyatékkal élő társaink

Fogyatékkal élnek. Ne hidd azt, hogy mások!
Önzetlen szeretnek, mint az óvodások.
Próbálj te is nekik szeretetet adni,
ha tiszta a lelked, könnyebb elfogadni.
Ne az észre hallgass, inkább a szívedre!
Nem élhetnek Ők sem, köztünk, számkivetve.
Fogadjuk el Őket, vegyük emberszámba,
mert közénk születtek, ebbe a világba.
Isten gyermekei, s cipelik a terhet,
amit magunkfajta, tán nem is cipelhet.
Nehéz feladatot rótt rájuk az élet,
mégsem várnak többet: erőt, emberséget.

A legközelebbi KT-KÁVÉ 2015. október 15.
17 óra, Tobruk, óvoda.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Zöldhulladék-szállítás
Értesítjük a lakosságot, hogy 2015. október
5-én és 19-én, valamint november 2-án és
16-án (hétfői napokon) Balatonfűzfőn a
Balkom Kft. zöldhulladék-szállítást tart.
Az ágakat, ágnyesedékeket (max. 5 cm
átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) kévékbe
kötve (nem dróttal!), a fűkaszálékot, falom-
bot lezárt zsákokban helyezzék ki. A zsáko-
lást úgy szabad elvégezni, hogy az kibírja a
kézi emelést.
Amennyiben a zöldhulladék közé kommu-
nális hulladék jellegű egyéb anyag kerül, a
kevert anyag  komposztálásra alkalmatlan-
ná válik, így a gyűjtő autó nem szállítja el!
A kevert és nem megfelelő kiszerelésben,
valamint utólag kihelyezett zöldhulladékot
nem szállítják el, az illegális hulladéknak
minősül, eltávolítása a tulajdonos kötele-
zettsége. 

SZEKERES PÉTER

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
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Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kor -
mány rendelet alapján kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá zatot 
– felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és

a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan (Bursa „A” típu-
sú pályázat), valamint 

– a 2016/2017. tanévtől kezdődően nappali tagozatos felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (Bursa „B”
típusú pályázat).

A részletes pályázati felhívások a www.balatonfuzfo.hu honlapon
megtekinthetők.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve,
onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani (8184
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

A pályázat EPER-Bursa rendszerben történő rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015.
november 9.

Balatonfűzfő, 2015. szeptember 23.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Figyelemfelhívás
Felhívjuk Balatonfűzfő város lakossága figyelmét, hogy 2015.
március 5-én új jogszabály lépett életbe a szabadtéri tűzgyújtási sza-
bályok vonatkozásában: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ)
Az új OTSZ-ben több olyan használati előírás szerepel, mely a koráb-
bi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet
szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen előírások pontos isme-
rete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság
körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvé-
delmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen. 
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint lábon álló növényzet,
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a belterületi ingatla-
nok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri ége-
tése tilos. Külterületen kizárólag az ingatlan tulajdonosa, haszná-

lója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüg-
gő területen irányított égetést végezhet. Ha jogszabály másképp
nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a terüle-
tet az éghető hulladéktól és a tovább nem hasznosítandó száraz
növényzettől mentesen tartani. 

A fentiek figyelembevételével az észlelt tűzeseteket késedelem nélkül
a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell
a tűzoltóságnak mindaddig, míg e téren esetleges szabályozási válto-
zásra nem kerül sor.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

JEGYZŐ

Sajtószabadság, kommunikáció
A nagy nyilvánosság előtt megjelenő hírek, információk tartalmáért
a felelősek mi vagyunk, a rendőrség éppen úgy, mint a sajtó munka-
társai és az állampolgárok egyaránt. 

A rendőrség hivatalos hírforrása a „www.police.hu” oldal. Ezen a felü-
leten a lakosság érdeklődésére számot tartó legfrissebb bűnügyi hírek-
kel, közlekedési információkkal, bűn- és baleset-megelőzési progra-
mokkal, ügyintézési lehetőségekkel, az egyes szervek elérhetőségével
találkozik az olvasó. Az adatok frissítése, naprakészsége, tartalmának
megalapozottsága jogszabály által szabályozva és biztosítva van.

A sajtóban megjelenő hírek, információk valóságtartalmáért a megje-
lentető személy, illetve a médium kiadója a felelős. A „sajtótörvény”
szabályozza, hogy ki, milyen módon viseli a valótlan tartalmú közle-
mények következményeit, esetleg felel érte egy bűntető eljárás során.  

Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül, ha az érin-
tett személyről valótlant állítunk, a személyét sértő kifejezéseket

használunk, rossz hírét keltjük.
Hétköznapi nyelven ezt „pletykának” nevezzük!

Egy állítás valakiről lehet megalapozott, de lehet csak szóbeszéden
alapuló. Könnyen esnek az emberek olyan hibába, hogy meggyőző-
dés nélkül, első indulataik alapján alkotnak véleményt. És persze ezt
hangoztatják is. Ha az érintett fél ezt zokon veszi, feljelentést tehet
becsületsértés, rágalmazás, rosszhír keltés miatt. Ezek magánindítvá-
nyos eljárások, amelyekben a bíróság jár el, és súlyos hátrány okozása
esetén elzárással (börtönbüntetéssel) is sújtható.

Ezzel kapcsolatban még fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyilvános-
ság” kifejezésére. A nyomtatott sajtó, az elektronikus média (TV,
rádió), az internetes fórumok, közösségi oldalak annak számítanak.
Talán nem is gondolják, hogy például egy facebookos bejegyzésben
milyen könnyen követhet el valaki valójában bűncselekménynek minő-
sülő dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt félmonda-
tokban állított valótlan tényekért az írójának vállalni kell a felelősséget.
A szabad véleménynyilvánításhoz jogunk van, de csak addig, amíg
ezzel másokat nem sértünk, amíg kulturáltan kommunikálunk!

Sajnos gyakran találkozunk a rendőrségen olyan esetekkel, amikor az
emberek, családtagok, rokonok közötti kommunikáció hiánya okoz-
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Szervezet neve: Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI OKTATÁST, NEVELÉST SZERVEZETT A
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, EGYÜTTMŰKÖDVE A TELEPÜLÉS INTÉZMÉNYEIVEL
BALATONFŰZFŐN. 

A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárultak ahhoz, hogy a balatonfűzfői Művelődési Központ minél szé-

lesebb körben bekapcsolódjon a tanórán kívüli foglalkozásokba, az informális oktatásba, és ez által nagyobb szerepet

vállaljon a kulturális tudás átadásában. A pályázat segítségével megvalósuló programok, foglalkozások biztosították a

gyermekek fejlődésének lehetőségét, a színes programkínálatból minden résztvevő kiválaszthatta az érdeklődésének,

tehetségének megfelelő területet, ahol sikerélményhez juthatott. A projekt hozzájárult továbbá az intézmény és a bala-

tonfűzfői, illetve kistérségi nevelési-oktatási intézmények közötti partnerség erősítéséhez, valamint a kulturális kínálatá-

nak bővítéséhez, fejlesztéséhez. A Művelődési Központ és Könyvtár fő céljai között szerepel a tehetséggondozás. Ezen

a területen jelentős szerepe van a tanórán kívüli foglalkoztatásnak. E cél megvalósítását szolgálták a heti szakkörök, a

tematikus napok és témahetek, az interaktív előadások.

A projekt 2015. május 31-én fejeződött be.

A projekt összértéke: 9,2 millió Ft

Ebből vissza nem térítendő támogatás: 9,2 millió Ft

Tovább információ kérhető:

Gróf Tibor igazgató

Elérhetőség: 88/451-056

muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu

A balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár 9,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Széchenyi 2020 program keretében. A pályázat a közművelődési intézmény által szervezett, elsősorban óvo-
dákban és alapfokú oktatásban résztvevő gyermekek képesség-fejlesztését elősegítő tanulási formáit támo-
gatta. A 11 hónapig tartó foglalkozásokon közel kétszáz gyermek vett részt.  

za, hogy a hatóság segítségét kérik problémáik megoldására. A ki nem
mondott szavak, kérések, kérdések, vágyak, vélemények indulatok
formájában raktározódnak az emberekben, és robbanásszerűen tör-
nek elő.

Ebből adódnak a konfliktusok, a hangos viták, a veszekedések, nem
ritkán a fizikai atrocitások. És persze a feljelentések, hogy bántottak
bennünket. A kommunikáció, a másik emberrel való párbeszéd tanul-
ható, de gyakorlás nélkül nem válik a mindennapunk részévé.

Legfontosabb módja a beszélgetés! Beszélgetés a gyerekekkel, a tár-
sunkkal, a barátainkkal, a munkatársainkkal, a szomszédokkal. De

akkor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk arra, amit a másik
mond, és visszakérdezünk, ha nem érthető számunkra. Így elkerülhe-
tők a félreértések és az abból adódó problémák, megsértődések.

Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell. A másik véle-
ményének tisztelete és elfogadása alapvető feltétele az együttélésnek.
Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetőségünk arra,
hogy kiszűrjük életünkből a számunkra elfogadhatatlan kapcsolato-
kat.

STANKA MÁRIA C. R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Európai Autómentes Nap Balatonfűzfőn

Az idei évben harmadik alkalommal váro-
sunk újra csatlakozott a szeptember 16. és
22. között zajló Európai Mobilitási Héthez a
szeptember 16-án megrendezett Európai
Autómentes Nappal. Az eseményt az
Önkormányzat és a Művelődési Központ
közösen szervezte. Reggel 8 órától lezártuk
az Uszoda utca Fürst Sándor utca és Nike
körút közötti szakaszát, valamint a Balaton
Uszoda parkolóját, ahol a fűzfőgyártelepi
óvodás gyermekek és az általános iskola alsó

tagozatos diákjai ötletes aszfaltrajzokat
készítettek és környezetvédelmi totót töltöt-
tek ki. A helyszínen felállított információs
pontban az autómentes naphoz kapcsolódó
szóróanyagokat, kisebb ajándékokat kaptak
a résztvevők, és népszerűsítettük az európai
uniós támogatásból megvalósuló parti
sétány és kerékpárút projektet.
„A rendezvény célja, hogy felhívjuk a figyel-
met a biztonságos közlekedésre, és megmutas-
suk az embereknek, hogy lehet autó nélkül is
élni” – hangsúlyozta köszöntő beszédében
Marton Béla polgármester.
Ezen a napon a Bakony Volán helyi járatú
autóbuszán érvényes forgalmi engedély fel-
mutatása ellenében ingyenes tömegközleke-
dést biztosítottunk.
Az aszfaltrajz és a totó nyertesei oklevelet,
könyvjutalmat és hat csúszásra feljogosító
bob-bérletet kaptak.

Európa országai közül Ausztriában csatlako-
zott a legtöbb (454) település a programhoz,
őt követi Spanyolország (319) és Magyar -
ország (181) áll a harmadik helyen.
Köszönet a közreműködőknek és az eseményt
támogatóknak: az Északnyugat-magyaror-
szági Közlekedési Központ Zrt.-nek, a
Balaton Uszodának, a Balatonalmádi
Rendőrkapitányságnak, a Balatoni Bob
Szabadidőparknak, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumnak.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Újabb megvalósult TAO-pályázat
A Fűzfői Atlétikai Klub – együttműködésben Balatonfűzfő Város
Önkormányzatával – 2014. február 13-án pályázatot nyújtott be a
balatonfűzfői Városi Stadion második körben történő részleges
felújítására, amelynek eredményeként 6 993 200 Ft összegű támoga-
tást nyert a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási
program TAO előminősítéses pályázat II. ütemében.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon felújítottuk a Városi
Stadion Nike körút felőli kerítését, a Városi Stadion bejárati épületét,
a sportpálya lelátóját részlegesen, valamint növeltük a sportpálya
automata öntözőrendszerének teljesítményét egy nagyteljesítményű
szivattyú beépítésével. Utóbbitól az öntözési költségek további csök-
kenését várjuk.

A fejlesztésnek köszönhetően a létesítményt használók örömére szá-
mottevően javult a sportcentrumunk jelenlegi színvonala.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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Rendezvényeket biztosítottunk… és egy jó hír
Sok szerettel köszöntöm a kedves olvasókat,
a balatonfűzfői lakosokat. Ismételten szeret-
nék beszámolni önöknek a Balatonfűzfő
Polgárőr Egyesület elmúlt, unalmasnak nem
mondható időszakáról.

Az egyesület tagjai a nyári időszakban sem
pihentek, a jó idő megszámlálhatatlan
ember sereget vonzott Balatonfűzfőre, a kör-
nyező településekre, amely nem kis plusz
munkát rótt a tagságra. Augusztusban az
egyesületnek három fő rendezvény biztosítá-
sa volt a fő feladata. Az első ilyen rendezvény
a Gombócfesztivál, amelyet igen jó időben
rendeztek meg, így nagy tömeget vonzott a
Közösségi Ház környezetébe. A nagyobb
tömeg ellenére a rendezvényen probléma a
közbiztonsággal nem volt, kollégáim vissza-
térően, illetve gyalogosan ellenőrizték a terü-
letet. A második jelentősebb rendezvény a
másnap megtartott Veterán Autó-motoros
felvonulás. A rendezvény helyszínéül szolgá-
ló Sirály sétányt már kora reggel szapora
kezek hada lepte el, hogy minél előbb elké-
szüljenek a szervezők a környezet megfelelő
kialakításával, és nagy szeretettel fogadhas-
sák a résztvevőket. A biztosításban részt vevő
polgárőr kollégákra nagyon fontos feladat
hárult a rendezvénnyel kapcsolatban, a fő
közlekedési csomópontoknál, utcáknál a
megfelelő időzítés mellett a forgalom leállí-

tása a szükséges ideig. Ezt a feladatot min-
denki a legjobb tudása szerint hajtotta végre,
így a szép számmal felvonuló veterán jármű-
vek problémamentesen haladhattak végig a
kijelölt és az előzetesen jóváhagyott útvona-
lon. A hármadik rendezvény az augusztus
20-a környéki napokon megrendezett kultu-
rális és sportprogramok biztosítása. Ilyenek
például a tűzijáték, valamint a FÉK gyalogos
túra. A fenti időszakról elmondható, hogy az
egyesület tagjai szolgálataikat minden eset-
ben magas színvonalon látták el, elsősorban a
szolgálati gépkocsinkkal, illetve gyalogosan. 

A nyári idegenforgalmi szezont követően
szeptember első napjaiban egy nagyszerű
esemény történt a Balatonfűzfő Polgárőrség
berkein belül.
A lakosság számára a már megszokott sötét-
zöld színű Polgárőrség feliratú Suzuki Swift
típusú szolgálati gépjárművünk a kora és az
állandó használtba vétele miatt megörege-
dett, további fenntartása az egyesület számá-
ra nem lett volna kifizethető, így az elnök-
séggel arra a döntésre jutottunk, hogy fiatalí-
tásáról gondoskodni kellene. A gondosko-
dás, mint már korábban említettem, szep-
tember elejére érett be, mivel ekkor tudtuk
megvásárolni az egyesület új gépkocsiját, egy
jóval fiatalabb Suzuki Ignist. A jármű megvá-
sárlása természetesen nem valósult volna

meg támogatók nélkül, barátok nélkül.
Ezúton szeretném megköszönni a támoga-
tóknak, hogy ilyen formában elősegítik,
hogy Balatonfűzfő város közbiztonságát, a
lakosság szubjektív biztonságérzetét tovább
tudjuk növelni, még egyszer nagyon köszö-
nöm nektek.

A cikkem végén szeretnék pár szót ejteni a
Magyarországot érintő migrációs helyzetről,
annak megjelenéséről Balatonfűzfő környe-
zetében. Mint már a korábbi írott sajtóban
megjelent, szeptember elején Balatonfűzfő
területén kisebb csoport migráns személyt
fogott el a rendőrség, állampolgári bejelentés
alapján. Ezzel kapcsolatban kéréssel fordulok
az olvasókhoz: mint már írtam, állampolgári
bejelentést követően történt meg a rendőri
intézkedés, minden idegen rendszámú, gya-
nús járműről, személyről tegyenek bejelen-
tést a rendőrhatóság részére vagy részemre a
06-30/467-1002 telefonszámon.   

Zárszóként szeretném ilyen módon kifejezni
köszönetemet az egyesület tagjainak a nyári
idegenforgalmi szezonban végzett munkáju-
kért, további jó egészséget nektek és termé-
szetesen minden kedves olvasónknak, bala-
tonfűzfői lakosnak!

LŐRINCZ GÁBOR

A szeptember havi Balatonfűzfői Hírlap
hasábjain nagy terjedelemben írtam arról,
hogy a Turisztikai Egyesület miként és meny -
nyit dolgozott 2015 nyarán, milyen főszezoni
forgalmat bonyolított le és milyen eredményt
vár ettől a fordulatokban gazdag évtől.
A számadatok kielemzése még folyik, az őszi
hónapoktól kezdődően vizsgáljuk, hogy a
sarkalatos szám, az idegenforgalmi adó
(Kurtaxa) befizetésének ösztönzése miként is
alakult, a pontos adatok tükrében még vi ssza -
térünk erre, és számot adunk róla, hiszen aki
nem  szobakiadó, az is a szívén viseli,  hogy az
államtól mennyi pénzt kapunk ezen a címen
vissza, azaz a város fejlesztésére mennyi pénz
is jut ebből a szektorból.
Beszámoltam a vendégforgalom szerke ze -
téről, nemzetiségi megoszlásáról és a turisták
feltett kérdéseiről. Nem kívánom magam
ismételni, ezért ezekről a témákról már csak

annak a fényében szeretnék szólni, hogy a
jövőre nézve tanulságokat vonhassunk le
belőle. Vagyis ha tudjuk mi a trend, mit
keresnek a hozzánk fordulók, akkor igyekez-
zünk azt nyújtani nekik, amire szükségük
van vagy lehet a jövőben.
Turisztikai szezon mindig volt és mindig
lesz. Alapvető igényekkel mindig is elő fog-
nak állni a kirándulók, a nyaralók, de a
közeljövőben egy újabb szegmenssel is bővül
majd  ez a terület, nevezetesen: a 2017-ben
megrendezendő úszó-világbajnokság elő -
ké születeiben Balatonfűzfő is tevékenyen
részt vesz, a felkészülés nagy hányada váro-
sunkban zajlik majd. A sportolók, a segítőik,
a családjuk és a rajongók nem szorulnak a
felkészülést, akklimatizálódást biztosító
uszoda falai közé, de pihenni, feltöltődni,
elsősorban pedig  megszállni és étkezni is
kívánnak majd. 

Balatonfűzfőn sokan élnek részben vagy
egészben az idegenforgalomhoz kötődően.
2017 már nincs olyan messze, kérem, minden-
ki gondolkodjon el, hogy most van-e (vagy
addigra lesz-e) olyan szolgáltatása, amelyet a
megnövekedett kereslet igénybe is tud venni.
Mi lesz a helyzet a programokkal, a szórakozási
lehetőségekkel? Hiszen a versenyekre és az
edzések idejére a család, a rajongók ellepik
városunkat. Lesz-e elég szálláshelyünk?
Hasonló kérdéseket mi is föltehetünk
egyesületünk háza táján körülnézve: tudunk-e
megfelelő információval szolgálni nekik akár a
tartalom dolgában, akár a megfelelő nyelveket
használva? Lesz-e elegendő térképünk?
Tudunk-e majd tájékoztató anyagokat,
prospektusokat a kezükbe adni, akár a
megszokottól eltérő nyelveken is? Lesz-e ele-
gendő forrás mindezek elkészítésére, besz-
erzésére? Tudunk-e olyan szezonális, kisegítő

TURISZTIKAI ROVAT
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erőket (pl. egyete mistá kat) alkalmazni, akik a
nyelvismeretükkel, lokálpatriotizmusukkal
kiszolgálói, kalauzai lehetnek a megnöve -
kedett számú érdeklődőnek?
Egyáltalán: lesz-e megfelelő fogadóhelyi -
sége a városnak, ahol kulturáltan érdeklőd-
hetnek Balatonfűzfő lehetőségeiről? 
Pontosan ezeket az igényeket kívánjuk
kielégíteni, egy olyan helyiségben (épületben)
találkozni velük, amely a település reprezentá-
ciós kapujának is nevezhető, ahol választ kap-
nak a kérdéseikre, de kényelmesen leülhet-
nek a sorra kerülésükig, (netán kezet is
moshatnak) és prospektushoz jutnak a
német és angol nyelveken kívül például
oroszul, lengyelül, olaszul, franciául vagy
spanyolul. Ahol térképet, útikönyvet vásárol-
hatnak, szolgáltatásokra fizethetnek be, pl.
jegyet vehetnek különféle rendezvényekre,
jelentkezhetnek akár városnézésekre is .
Nem olyan nagyon merész tervek ezek, ami-
lyennek az első pillanatban látszanak.
Számos információs irodában fordultam
meg Salzburgtól Milánóig, Varsótól

Athénig. Van hová fejlődnünk, van mit
megoldanunk, csak akarni, fejleszteni,
ráfordítani kell. A lehetőség előttünk áll.
A többnyelvű kiadványok, városi ismertetők
természetesen nem csak a sportolók és
kísérőik számára lennének hasznosak,
hanem a városunkban nyaralók, de akár át -
utazók számára is. 
Fel kell készülnünk – nekünk, és a szállásadók-
nak és a szolgáltatóknak is – a rövidebb időre
érkező, számos esetben utalvánnyal, kártyával
fizető, a helyi és közeli programok iránt érdek-
lődő, a környéken kirándulni, túrázni vágyó
emberek  kiszolgálására. Tudjunk egymás szol-
gáltatásairól, ismerjük a lehetőségeket, hogy
mindezeket az információkat továbbadhassuk a
célközönségnek! Tegyük élővé, aktuálissá az
információcserét!

Az egyesület Béke téri irodáját bezártuk, a
vendégek nagy része elment, az idő
hűvösebb re fordult. Az összegzés, a szá-
madás és az új szezon előkészítésének ideje
jött el. Eltűntünk szem elől, de a klaviatúra

csattog, a számológépek osztanak-szoroz-
nak, a szótárak lapjai zizegnek. Hamarosan
újra előbukkanunk és egy újonnan kidolgo-
zott koncepció mentén elkezdjük a
párbeszédet a következő szezonról, 2016-ról.
Kérjük, álljanak elő ötleteikkel, ered-
ményeikkel! Keressenek bennünket!

Mire Önök olvassák ezt a cikket addigra már
beköltöztünk az önkormányzat által kijelölt
új háttérirodába.  
Melynek címe: Jókai Közszíntér (volt Jókai
iskola)
8175 Balatonfűzfő, Jókai utca 19.
Nyitva tartásunk:
hétfőtől péntekig 8–16 óráig
Web oldal: www.balatonfuzfoinfo.hu
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
tel: 00-36-20/341-5504

KOSZORUSNÉ SCHILDMAYER ETELKA
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EGYESÜLET

Labdarúgás
Augusztusban megkezdődött a 2015/2016-os
labdarúgó idény.

Csapatunk elég bizonytalanul kezdte a sze-
zont, augusztusban sorra jöttek a vereségek.
A szeptemberi mérkőzések már biztatóbb
képet mutatnak. Reméljük, hogy a folytatás
már sokkal jobb lesz, és a lelkes szurkolók a
győzelmeknek örülhetnek.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Szeptemberi eredmények:

FAK–Dudar SE 4:1 (1:0) Góllövőink: Vati
Gergő, Sipos Martin, Hajdú János (2)
Ifjúsági: FAK–Dudar SE 2:3

Devecser SE–FAK 3:1 (0:1) Góllövőnk:
Hajdú János
Ifjúsági: Devecser SE–FAK 2:3

FAK–TIAC 1:1 (1:0) Góllövőnk: Pallaga
István
Ifjúsági: FAK–TIAC 1:8

Balatonalmádi–FAK 1:0 (0:0)
Ifjúsági: Balatonalmádi–FAK 2:1

Fűzfői Atlétikai Klub női labdarúgó-csapat
A nyár közepe óta tartó alapozás után végre
megkezdődtek a küzdelmek a női labdarúgó-
bajnokságban is. Csapatunk a tavalyi bajnok
Ajkától vereséget szenvedett, majd a veszpré-
mi téli teremtornán magabiztosan diadal-
maskodó Csetény otthonából, és az előző sze-
zon 2. helyezettjétől, Tapolcáról hozott el
bravúrosan 1–1 pontot. A Gyulafirátót csa-

pata sajnos nem tudott kiállni ellenünk, így a
3 ponthoz játék nélkül jutottunk hozzá és
jelenleg a középmezőnyben foglalunk helyet.
Külön köszönet Horváth Ferencnek, aki
Achilles-ín- sérülésem következtében 1 hóna-
pig segített a lányok felkészítésében.

RADNAI GÁBOR, EDZŐ

Köszöntés
2015. augusztus 29-én köszöntötte Marton Béla polgármester a családja körében ünneplő
Horváth Gézánét 90. születésnapja alkalmából. Ilonka néninek az élet megpróbáltatásai,
szomorúságai mellett sok öröm is adódott az életében, hiszen az egyik legnagyobb öröme,
hogy négy unokája mellett már hét dédunokája is van. Gratulálunk, jó egészséget és továb-
bi sok örömöt kívánunk!
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Bozay Attilára emlékeztünk
A Művelődési Központ és Könyvtár hagyo-
mányosan minden év szeptemberében emlé-
kezik meg Balatonfűzfő város egyik legneve-
sebb szülöttjéről, Bozay Attila Kossuth-díjas
zeneszerzőről, aki 1939. augusztus 11-én
született a fűzfőfürdői városrészben. Zenei
tanulmányait 1953-ban kezdte a Gulyás
György vezette békéstarhosi Állami
Zeneművészeti Szakközépiskolában és Zenei
Gimnáziumban. 10-11 éves kora óta kompo-
nált. A budapesti Bartók Béla Zene mű -
vészeti Szakiskolában és Zenei Gimná -
ziumban 1957-ben kitűnő eredménnyel
érettségizett, és felvételt nyert a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakára.
1962-ben kitüntetéses zeneszerzői és zeneel-
mélet tanári diplomát szerzett, és egy évig a
szegedi Állami Zeneművészeti Szak -
iskolában tanított zeneszerzést, zeneelméle-
tet, 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 folklórizmus mellett szere-
pet kapott a neoklasszicizmus, sőt a neoba-
rokk is, valamint gyakorlatilag minden, ami a
szerzőt a múltban, jelenben, s talán a jövő-
ben is érdekelte. 
Művei számos nemzetközi fesztiválon hang-
zottak el. A fontosabbak: Varsói Ősz,
Zágrábi Biennále, a Modern Zene Nem -
zetközi Társasága (ISCM) londoni, brüssze-
li, grenoble-i fesztiválja, németországi, egye-
sült államokbeli, angol, kanadai, svájci, olasz,
görög, oroszországi fesztiválok. 
1979 óta a magyar zenei életben is jelentős
szerepet játszott. Elnökségi tagja volt a
Magyar Zeneművészek Szövetségének, ala-
pító és egy ideig elnökségi tagja a Magyar

Zeneművészeti Társaságnak. A Magyar
Művészeti Akadémia alapító tagja.
Kitüntetései: Erkel-díj (1968, 1979), Érde-
mes művész (1984), Bartók–Pásztory-díj
(1988), Kossuth-díj (1990), Magyar Mű -
vészetért Díj (1992). 
Szeptember 11-én a szülőháznál megjelent
közönség hallhatta Igric György, a
Filharmónia Magyarország főtanácsadójá-
nak megemlékező gondolatait, aki mint volt
barát és munkatárs elevenítette fel a művész
élettörténetét. Ezt követően koszorúzás,
majd Horváth Eszter–Varga Áron klarinét-
zongora kettőse zárta az ünnepséget. 

BÓNA VERONIKA

Szépkorúak köszöntése
A TÁMASZ Idősek Otthona lakóit, köztük
a szépkorúakat köszöntötték az Idősek
Világnapja alkalmából.
A 90 éven felüli születésnaposok mellett a
decem berben 106. életévét betöltő Kerner
Jánosné Marika nénit külön is felköszöntötték.
Marika néni élete egy történelemkönyv. Egy
évszázadnyi események tanúja, ismerője.
Elmondta, hogy életében fontos lehetett
volna a jó család, ez átsegíthette volna a
nehéz esztendőkön. Az Otthonban jól érzi

magát, a szomszédai nagyon kedvesek. Az
otthon lakóit köszöntötte Erdősi Gábor
alpolgármester úr, Vellai-Nemes Nikoletta ott-

honvezető is, az Irinyi Iskola diákjai verssel,
zenével színesítették a délutánt. A jó hangu-
latról Elemér, a harmonikás gondoskodott.
A vendéglátás mellett a tombola tette még
vidámabbá ezt az ünnepet.
A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőbizottsága
szívből gratulál, és jó egészséget kíván az
Otthon minden lakójának! 
Nagy tisztelettel köszöntjük az ünnepelte-
ket: Kerner Jánosné Marika néni mellett
Tamás Endrénét, Tárai Dezsőnét, Ságvári
Józsefnét, Csikesz Bélát, Márkus Istvánnét,
Albrecht Józsefnét, Nagy Istvánt, Raveczky
Lászlót, Madarasi Miklóst, Király Károlyt,
Kovács Istvánnét, Madarasi Miklósnét,
Csomai Gézánét, Bencsik Imrénét, Dani
Lajosnét, Bíró Györgynét, Kerner Jánosnét,
Savanyu Gyulánét.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Köszönet
Hagyományosan, a Gombócfesztivál lebo -
nyolítását követően minden esztendőben
emléklappal köszönte meg egyesületünk
elnöksége az önzetlenül végzett munkát, a
pénzben vagy természetben nyújtott támo-
gatást, melyek nélkül fesztiválunk nem lett
volna sikeres!

Ebben az esztendőben erre sajnos nem kerül-
het sor: a fesztivál megrendezésével kapcso-
latos kiadásokat éppen csak fedezték
bevételeink, emléklapok készíttetésére nincs
anyagi fedezetünk. Ezért döntött úgy elnök-
ségünk, hogy a Balatonfűzfői Hírlap hasáb-
jain mondunk köszönetet mindazoknak,
akik önzetlen, odaadó munkájukkal sikerre
vitték a fesztivált, immár kilencedik alka-
lommal, illetve azoknak a támogatóknak,
akik anyagiakkal, természetbeni hozzájárulá-
sukkal biztosították a rendezés költségeit!
Az alábbi névsorból világosan kitűnik, hogy
milyen sok résztvevővel és mekkora szervező
munkával értük el, hogy a Gombócfesztivál
valamennyiünk közös ügye legyen, hiszen
azt valóban a helyi közösségeinknek, az
idelátogató vendégeinknek, a ,,Kedves ven dég
tiszteltessél, nálunk meg ven dégeltessél” (Pető
Margit) jelmondatunk szellemében hívtuk
életre!

Köszönet tehát minden, alább felsorolt
személynek és szervezetnek, annak jegyében
és reményében, hogy egy esztendő múlva, a
10. Gombócfesztivált követően még több
segítő és támogató előtt tiszteleghetünk! 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata, Gergely
Kornél, Gergely-Gasztronomi Kft., Pető
Margit író továbbá: Aradi Ervinné, Balaton
Dalkör, Balaton nyugdíjasklub, Balatonfüred
pékség, Balatonfűzfő Város Vegyes Kara,
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület,
Balatoni Bob, Balázs Lászlóné, Bartalos
Gyöngyi, Béres Istvánné, Berkes Kinga, Boa
Éva, Bollók Kálmán, Bollók Kálmánné, Bóna
Veronika, Borsos József, Budainé Balogh
Zsuzsanna, Csertán Mária, Csomai Katalin,
Csonka Gáborné, Diósdi Péter, dr. Domina
Lajos,  dr. Horváth Mónika, dr. Varjúné Cseh
Beáta, Erődi Lajosné, Farkas Sándor, Fartel
Jánosné, Fejtliné Neubauer Krisztina, Fűzfői
Papírmanufaktúra Kft., Gál István, Gillich
Tamás, Gondán Csabáné, Gróf Györgyné,
Győrffy Szabolcs, Gyurkovics Ágnes, Halasi
Miklósné, Hegedűs Gyuláné, Hegedűs Józsefné
Julika, Hegedűsné Nagy Krisztina,
Hofstadterné Johanidesz Anita, Horváth Irén,
Horváth István (kürtőskalácsos), Horváth
István (Balaton nyk.), Horváth Istvánné
Irénke, Imre Simonné, Jenei István, Kadarka
Éneklő Csoport, Nagycétény, Kalocsai Istvánné,
Király Margit, Király-Bándli Petra, Kiss
Dávid Balázs, Kogulpauer József, Kogulpauer
Zsolt, Kondrich István, Kontics Ferencné,
Kónya István, Korsós Károlyné, Kósa Vendel és
Anasztázia, Kovácsné Gyenis Aranka, Kútyika
éneklő csoport, Nagycétény, Mészáros Ferenc és
Alenka, Nagycétény, Mező Katalin, Veszprém,
Mics Jenő, Nagycétényi Mazsorettcsoport,
Négele Hanna, Németh Ádám, Németh
Gáborné, Németh Imre, Németh Károlyné,

Németh Zoltán, Némethi Gézáné, Neuburger
László, Nitrokémia Környezetvédelmi és
Szolgáltató Zrt., Orosz Józsefné, Papp Judit,
Rábai Zsanett, Rapatyiné Nagy Magdolna,
Rátkai Tibor, Rosta Ilona, Smátrola Sándor,
Somogyi Lászlóné, Stein Mihály, Surányiné
Pintér Dorottya, Szablics Sándorné, Szabó
Istvánné, Szabó Lajos, Szanyi Józsefné,
Szirmai József, Szlaukó Jánosné, Torda István,
Tóth Ferenc (Műv. Közp.), Tóth Mária,
Tölgyes Beáta, Varga Etelka, Varga Ilona,
Varga Karolin, Városgondnokság dolgozói,
Velez Sarolta, Vipler Attila, Vipler Józsefné,
Volent Jánosné, Weisz Ferenc, Weisz Ferencné,
Yildizlar Hastánccsoport, Zitek Ferencné,
Zitek Lászlóné

VEGASZ Egyesület Elnökségének tagnév-
sora: dr. Varjú Lajos elnök, Papp József
elnökhelyettes, Csöndörné Takács Zsuzsanna,
Gróf Tibor, Kántor Magdolna, Kiss Irén,
Lajkó Frigyes, Marton Gáborné

Tisztelt Olvasó!

A fenti névsort igyekeztünk a legnagyobb
gondossággal összeállítani: ennek ellenére
előfordulhat névelírás, illetve az a sajnálatos
eset, hogy valakit kifelejtettünk! Mindezért
előre is elnézést kérünk azzal az ígérettel,
hogy tévedésünket, illetve hibánkat a Hírlap
következő számában kijavítjuk!

DR. VARJÚ LAJOS

VEGASZ EGYESÜLET ELNÖKE

VÁCISZ hírek

Izgalommal vártam a szeptember 12-i szom-
batot, a „Babakocsis túra nemcsak baba -
kocsi val” rendezvényünk időpontját.
Gyönyörű, csendes, napsütéses reggelre
ébredtünk, már csak a résztvevők száma
miatt izgultam. 9 órára a Közösségi Háznál
és a Turista Bázispontnál megjelentek a

lelkes túrázók és még babakocsis is volt
közöttük.

Kicsit csalódott voltam, mert az iskolások,
óvodások alig képviseltették magukat. Jó lett
volna, ha a rendezvény nagyobb nyilvánossá-
got kap az iskolában és az óvodákban.
A Közösségi Háztól Balog Tibor és csapata
indult a fövenystrandi fordulóval a
Horgásztanyára. 
A Turista Bázisponttól Gyuricza Laci bácsi
és csapata indult a tobruki átkelőn keresztül
a Horgásztanyára.
A túrázókkal, a később csatlakozókkal és a
segítőkkel több mint 50 fő lelkes résztvevője
volt a programnak.

A tanyára érve már a rotyogó paprikás krum-
pli illata és lilahagymás zsíros kenyér várta a
lelkes csapatokat.
Az előkészített játékokat hamar birtokba
vették a gyermekek és a felnőttek. Akik
kifogták az aranyhalat, azok Balaton szeletet
és üdítőt kaptak, az ügyességi játékok
résztvevői pedig csokoládét, különféle
ropogtatni valót érdemeltek. Nagy sikere
volt a diótörő és dugópöckölő játékoknak.
A horgász célbadobó-verseny győztesei:
Felnőttek: 1. Szanyiné Lenke, 2. Szanyi Éva,
3. Molnárné Kati. Gyermekek: 1. Sebestyén Ábel,
4 éves túrázó, 2. Halmos Bálint, 7 éves túrázó, 3.
Sebestyén Áron, 2 éves túrázó. Ők a Horgász
Egyesület ajándékcsomagját kapták jutalmul.
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Itt köszönöm meg mindenkinek a munkáját,
akik szervezték, támogatták a rendezvényt. Név
szerint köszönöm Tóth Ferencnek, aki a segítői -
vel együtt mennyei lakomát készített nekünk.

– Szeptember 4–5-én a Bakony és Balaton
Keleti Kapuja Egyesület szervezésében tar-
tottuk a „Hiszünk a vidék erejében” ren-
dezvénysorozatot. A péntek este házigazdája

egyesületünk volt a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpontban. Fergeteges
műsorral rukkolt ki a Balaton Dalkör, a litéri
SZÁRAZÁG néptánccsoport, valamint Kalló
Zoltán prímás vezetésével a Jávor Pál Nemzeti
Cigányzenekar. A megjelent érdeklődők,
szak mai szervezetek, az irányító hatóság és
kifizető ügynökség szakemberei vastapssal
jutalmazták a kiváló produkciókat.

– Újra indul az ingyenes Számítógépes tan-
folyam novemberben az Öveges iskola és a
VÁCISZ szervezésében. Jelentkezni az
info@balatoncsillagvizsgalo.hu címen vagy
a 06-30/604-6241 telefonon.

KONTICS FERENCNÉ

Hadiárvák, Hadigyámoltak figyelem!
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadi -
árvák Veszprém Megyei Szervezete tájékoztat-
ja arról, hogy az 1994. XLV. Hadigondozásról
szóló törvényt 2015. július 3-án módosították.
A módosítás értelmében a volt hadiárvák, volt
hadigyámoltak, volt hadigondozott család-
tagok 8550 Ft rendszeres havi járadékban
részesülnek, amennyiben az alábbiakban fel-
sorolt feltételeknek megfelelnek.

Idézet a törvényből: ,,Azon volt hadiárva,
hadigyámolt, akit 1949. január 1. előtt nyil-
vántartásba vettek, de pénzellátását nagyko-
rúvá válása miatt vagy politikai okból
megszüntették vagy szüneteltették, illetve
ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból
elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét
politikai okból elő sem terjesztette, egyéb
ellátásától függetlenül havi rendszeres
járadék illeti meg, amelynek összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30%-a (jelenleg 8550 Ft).”

Az ellátás iránti kérelmet a megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalához kell
benyújtani az ott kapott igénylőlap pontos
kitöltésével. A hadiárváknak igazolni kell
szülőjük hősi halálának vagy eltűnésének
időpontját, a volt hadigyámoltaknak
szülőjük hadirokkanttá nyilvánítását.
Mindkét esetben igazolni kell, hogy 1949.
január 1-jét megelőzően mint volt hadiárvát
vagy mint volt hadigyámoltat az illetékes
hatóságok nyilvántartásba vették. Az
előzőekben közölt dátumból kitűnik, hogy
csak az 1949 előtt születettek kaphatják a
korábban közölt ellátást.
A nevezettek közül sokan vannak, akik az 50
000 Ft-os egyösszegű térítést azért nem kap-
ták meg, mert nagykorúvá válásukig kapták a
hadiárva és hadigyámolt ellátást. A módosí-
tott törvény a ,,túlkorosoknak” is biztosítja a
havi rendszeres járadékot, ebből következik,
hogy kérhetik az elmaradt 50 000 Ft
egyösszegű térítést is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem
benyújtásához ne az eredeti okiratokat
csatolják, hanem azok másolatát.
Saját érdekében minél előbb nyújtsa be
kérelmét, mert ennek kedvező elbírálása
esetén folyósítják a járadékát.

Amennyiben a fentiekben leírtakkal kapcso-
latban kérdésük van, forduljanak telefonon
szervezetünk elnökéhez, feltétlen kérjék
továbbá nyilvántartásba vételüket a szer -
vezetnél a későbbiekben történő gyors
tájékoztatás érdekében.

HADIROKKANTAK, HADIÖZVEGYEK ÉS

HADIÁRVÁK VESZPRÉM MEGYEI

SZERVEZETE

8200 VESZPRÉM, TÁBORÁLLÁS PARK 1.

VARGA LÁSZLÓ ELNÖK

TELEFON: 88/312-181 VAGY 20/347-2696

Jó tanulónk, jó sportolónk

Júliusi lapszámunkban bemutattam egy ügyes
úszót, s most ismét egy kiváló sportolót, gyor-
súszót, kötelességtudó kislányt ajánlok a
Kedves Olvasók figyelmébe: Karancsi Szonját,
az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola negyedik osztályos tanulóját.

Szonja három évesen kezdte úszópályafutá-
sát édesanyja tanácsára. Hamar megtanult
biztonságban a vízben tartózkodni Jani bácsi
(Oroszlán János) segítségével, majd egyre
jobban fejlődött, egyre ügyesebben szelte a
habokat. Először csak játékként fogta fel az
úszást, majd következtek az edzések Szokolai
Sándor keze alatt. Szonja hetente hatszor,
kétórai edzésen vesz részt, fáradhatatlanul
küzd célja elérésére. Szeretne korosztályában
első lenni a ranglétrán (négyszáz versenyző-
ből) kedvenc számában, a 400 m-es gyors -
úszásban (jelenleg a 24. helyen van). A szom-
bathelyi versenyre a legbüszkébb, ahol az első
helyet sikerült elérnie. Szívesen úszik még
ötven pillangót, ahol szintén az első ötvenen
belül van a ranglétrán. Nagyon szeret spor-
tolni, mozogni, sokat úszik, kerékpározik,

rollerezik, görkorcsolyázik. Kevés szabadide-
jében rendületlenül olvas vagy játszik Boci
cicával és Mimi kutyával. A tanulással is jó
barátságban van, kitűnő bizonyítványával a
családja nagy büszkesége. Kedvenc tantárgya
a matematika. Jó, gyors felfogóképessége,
kitartó küzdése, a problémák gyors legyőzé-
se, mind a rendszeres sportnak köszönhető. 
Véleménye szerint mindenkinek kell valami
sportot űzni, hogy egészséges legyen, ezek
közül is az úszás kíméli az izületeket, szépen
alakítja a testet és könnyen elérhető minden
fűzfőinek!

Csak így tovább Szonja! Drukkolunk Neked!

HORVÁTH IRÉN
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Fesztivál Balatonfűzfőn
A Mozgássérültek Veszprém Megyei
Egyesülete és a Balatonfűzfő és Körzetének
Moz gássérültek Csoportja szeptember 26-án
a Művelődési Központ színháztermében 21.
alkalommal rendezte meg a Fogya té kossággal
Élő Emberek és Barátaik Országos Kulturális
Fesztiválját.
Zsúfolásig megtelt a nézőtér az ország külön-
böző megyéiből  érkezett résztvevőkkel.
Negyvenkilenc fellépő volt, sok olyan is, aki
először volt Balatonfűzfőn.

Az ünnepi köszöntők után Marton Béla pol-
gármester nyitotta meg a fesztivál kulturális
műsorát. A szereplők ismét bizonyították:
szükség van az ilyen találkozásokra, hogy az
olyan fogyatékossággal élő gyermekek és fel-
nőttek is esélyt kapjanak a színpadi bemu-
tatkozásra, akiknek nem igazán van
lehetőségük egészséges embertársaik között
fellépni. A kora estig tartó rendezvény végén
minden fellépő oklevelet és tárgyjutalmat
kapott.

Megköszönöm minden segítő munkáját,
külön köszönöm a támogatóknak az anyagi
segítségét, nélkülük nem tudtuk volna
megrendezni:
Balatonfűzfő képviselő-testületének, MOVE
Nonprofit Közhasznú Zrt. elnökségének,
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójá-
nak, Mozgássérültek Veszprém Megyei
Egyesületének, Lajkó Frigyes vállalkozónak.

HEGEDŰS JÓZSEFNÉ JULIKA

Kulturális Örökség Napjai (KÖN) 2015. szeptember 19–20.
Balatonfűzfőn – 6. Fűzfőfürdői rendezvénysorozatáról

A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre (FÖDTBK) 2010-től immár 
hatodik alkalommal vett részt a Kulturális
Örökség Napjai – www.oroksegnapok.hu,
és a fidelio 75 000 példányos célszámában
meghirdetett – rendezvénysorozatában
Balatonfűzfő város 15 éves, a január 5-én
közzétett éves programunk szerint készül-
tünk e feladatra. Továbbra is megtartva
Klebelsberg nyomában c. hagyományőrző
sétát. A helyszín, az a hajdani 85 éves
Klebelsberg-iskola, amely a klebelsbergi
5000-es népiskola-program egyik dunántúli
képviselője. Mint épített és szellemi öröksége
Balatonfűzfőnek, bemutattuk valamennyi
iskola-, egyház-, hely- és hadtörténeti kuta-
tásra épülő kiállításával, emlékszobájával és
múzeumi szobájával együtt. 
A helyszín – az iskola – szeptember
19–20-án 10–18 óra között tartott nyitva. 

A kétnapos  rendezvénysorozat kísérőren-
dezvénye 2011-től hagyományról, kézmű-
iparról és művészi kézművesekről szól,

kiállítással és bemutatóval. A FÖDTBK
kézműveseinek kiállításán idén 8 alkotó
munkáiban gyönyörködhettek a látoga-
tók, közülük 4 fő a „Balatonfűzfő
Kultúrájáért” cím viselője: Kaics Julianna
szalma-, csuhé- és vesszőfonó, Kiss Ferenc
gobelinhímző, Varga Jánosné kézi- és gépi
hímző és M. Mészáros Éva amatőr festő, aki
egyben a „Balatonfűzfőért” cím birtokosa
is. Először szerepelt itt kiállítóként
Balatonfűzfőről két „öregdiák” társunk:
Tálos Tiborné – régi, finom kézimunkáival és
Szakács Kálmánné – csodálatos erdélyi írá-
sos terítőjével, továbbá Budapestről mint a
FÖDTBK is tagja: Baló Mária – gyöngy-
hímző meseképeivel és Fábry Zoltán – famű-
ves, 4 db kisplasztikájával és Madarak c.
kompozíciójával.

MEGNYITÓ előadását  Bándi László tanár,
a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
elnöke tartotta, aki a három különbözőnek
tűnő témakört az „iskolateremtő Klebels -
berg Kunó” szellemiségére építette. Előadása

után felolvasta Szűcs Györgynek, a Dorogi
Ipartestület és az Országos Fémipari
Ipartestület elnökének – kórházból küldött
– levelét, aki elismeréssel szólt az eddig elért
eredményekről, kiemelten a kézművességről,
kérve, hogy vigyázzunk az így kialakult érté-
kekre. Együttműködésünk további eredmé-
nyes folytatását kérve, üdvözölte a rendez-
vény szervezőit, előadóit, kiállítóit és nem
utolsó sorban a látogatóit.

Tudományos emlékülés

Elnöke: dr. Tölgyesi József főiskolai docens,
az MTA VEAB neveléstudományi szakbi-
zottság titkára

I. 140 éve született gróf Klebelsberg Kunó,
az iskolateremtő kultuszminiszter
1. előadás címe: A néptanítóság mint
nemzeti szellemi kulturális örökségünk
Előadó: dr. Tölgyesi József főiskolai docens,
az MTA VEAB neveléstudományi szakbi-
zottság titkára

„Mentől jobban kiélesedik a világválság, annál inkább nyer jelentőségében a kultúra,
az az egyedüli varázsszer, amely még haldokló nemzetekben és társadalmakban is

új életet tud fakasztani.” – Gróf Klebelsberg Kunó
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Szüreti felvonulás Tobrukban
Ebben az esztendőben szeptember 5-én,
szombaton rendeztük meg a hagyományossá
vált szüreti felvonulásunkat. Immár XVII.
alkalommal sikerült a fűzfőieket, az
üdülővendégeket, a környező települések
lakóit kimozdítani a szürke hétköznapokból,
és XVII. alkalommal mutattuk meg, hogy a
klub tagjai, ha összefognak, mire képesek.
Sajnos a bíró szerepét éveken át betöltő
Blaha Ottó már nem lehetett köztünk, ezért
új bírót kellett találni. Ezt a szerepet Horváth
László (Hori) vállalta a régi bírónéval, Szabó
Mónikával együtt. Zavaró tényező az előző
éjszakai folyamatos esőzés volt, de szeren -
csénkre reggel nyolc órára az eső elállt. Az
óvoda udvarán mindent elő tudtunk
készíteni. A menetet a város autójával Dénes
Csaba vezette, majd a gyermekek gyümölcs -
kosara után a gondosan díszített szőlőko -
szorú következett, amely Perger József és Tóth
Roland vállát nyomta. A bírói hintót az
éneklő csoportokkal a teherautók, a lovasok,
a gyalogosok követték. A város 15. születés-
napját ünnepelte augusztusban, ezért ren-
dezvényünket ennek szellemében tovább
bővítettük új fellépőkkel. Meghívást kapott
a Tótvázsonyi Német Nemzetiségű Dalkör,

Csomai Zoltán táncdalénekes, és a Balaton -
ke nesén működő Country táncegyüttes.
A tán cosok nemcsak a műsorban, hanem a
felvonuláskor a haranglábnál is bemutatták
műsorukat.

A Dobó utcában az Eszteregnyéről érkezett
barátaink külön kis műsorral kedveskedtek a
felvonulóknak, megállítva ezzel a menetet. A
felvonulás ideje alatt tagjaink pogácsával,
borral kínálták a kíváncsiskodókat. Az óvoda
udvarába érve köszöntöttem a város
vezetését, az Életet az Éveknek Megyei
Egyesületének vezetőségi tagját, Gyarmatiné
Margitot, a civil szervezetek vezetőit, a sze -
rep lőket és a megjelenteket.

Az óvoda kis nebu lói kezdték a szórakoz-
tatást, majd a Balaton Dalkör, Csomai
Zoltán, Német Nemzetiségű Dalkör, Varga
József magyar nóta énekes, végül a Country
táncegyüttes zárta vacsora előtt a műsort.
Közben megérkezett Szécsi Ferenc atya, aki
az előkészített kenyerünket, borunkat
megáldotta, megható perceket előidézve
ezzel. Vacsora után szürkületkor a fűzfői csil-
lagok, a Yildizlar hastánc-csoport ked-

veskedett még a férfi szemek ámulatára.
Végül az éjfélig tartó bált a megeredt eső
miatt rövidíteni kellett, de elmondhatjuk,
rendezvényünket meg tudtuk tartani a
résztvevők, vendégek megelégedésére.  

Lelkesedésünk, munkánk gyümölcse volt a
kellemes délután, azonban támogatók nélkül
nem tudtuk volna megvalósítani.
A következők segítettek bennünket anyagi-
lag, eszközökkel, szállítással, munkával:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata,
VÁCISZ, Városgondnokság, Művelődési
Központ és Könyvtár, VEGASZ, Ötletadó
Kft, Nyikovics Gáborné, Jenei Sándor, Lajkó
Frigyes, Pravicz Tamás, Szanyi Szilvia,
Szilágyi János, Harmath Gábor, Gergely
Tamás, Farkas Márton, Lipóti Pékség,
Eszterhai Edina és természetesen a tag jaink
sütéssel-főzéssel, sok-sok munkával.

Ezúton is köszönöm a felsoroltak segítségét,
bízva abban, hogy a következő évben is
számíthatunk aktív munkájukra!

SZABÓ LAJOS

KLUBVEZETŐ

2. előadás címe: 85 éves a klebelsberg-i nép-
iskola-program (1926–30). A klebelsbergi
kultúrpolitika Fűzfőfürdő-telepi eredmé-
nyei, melynek egyik fő célja  a települést
beforgatni a Balaton idegenforgalmába 
Előadó*: dr. Makra Ernőné **, okl. villamos-
mérnök, a FÖDTBK képviselője 
3. előadás címe: Turisztikai sikerek
Balatonfűzfőn
Előadó: Szanyi Szilvia, a BLTE elnöke,
1983-ban végzett „öregdiák” 

II. 2015 az Ipari és a Technikai Örökség
éve, valamint a Fény éve 
1. előadás címe: … és a szakember-után-
pótlás fontossága
Előadó: Fábry Zoltán faműves, Wlassics
Gyula állami díjas népművelő, A Magyar
Kézművesekért Alapítvány (AMKA) társel-
nöke
2. előadás címe: „Vöröskő” – a dunántúli
Klebelsberg-iskolák alapja is   
Előadó: Kovács István, a Balatonalmádi
Honismereti Egyesület elnöke  
3. előadás címe: Üvegművészek: 150 éve
született Róth Miksa és 155 éve Palka József  

Előadó*: Trifunovits Györgyné–dr. Makra
Ernőné**, 1952-ben és 53-ban végzett „öreg-
diákok” 

III. 200 éve született Rómer Flóris, a
magyar régészet atyja
1. előadás címe: Rómer Flóris élete és
régészeti tevékenysége   
Előadó: M. Mészáros Éva, 1959-ben végzett
,,öregdiák” 
2. előadás címe: „Földbe zárt kincseink” –
Római kori logisztikai központ
Balatonfűzfőn
Előadó: dr. Palágyi Sylvia régész, a történe-
lemtudomány-régészet kandidátusa 
Elnöki zárszó
________________________
* A figyelemfelkeltő előadásokat témánként,
az utolsó negyedévben folyamatosan mutatjuk
be a NYITOTT BALATON program kere-
tén belül, a helyszínen,  a Klebelsberg-iskola
előadótermében. 
** dr. Makra Ernőné előadásait – eü. okok
miatt – férje, dr. Makra Ernő nyá. mk. alez.
tartotta meg.

2015. szeptember 19. 12.30–15.00
Klebelsberg nyomában  c. városnéző séta   

15.00–18.00 a „helyszínen” kísérő rendez-
vény – mindkét napon 10–18 óra – kéz-
műves kiállítás 

2015. szeptember 20. 10–18 óra között
nyitva a „helyszín”, a Klebelsberg-iskola
A helyszín bemutatása három óránként:
10, 13 és 16 órakor 
Kísérő rendezvény: kézműves kiállítás
10–18 óráig, a FÖDTBK hagyományőrző
kézműveseinek – a rendezvénynek is kere-
tet adó – kézműves kiállítása

Köszönet illeti mindazokat, akik a KÖN
2015 fűzfőfürdői kétnapos rendezvénysoro-
zatának előkészítésében, lebonyolításában
részt vettek, külön is megköszönve az elő-
adók értékes előadásait, valamint a kiállí-
tók alkotó munkáját!

A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok
Baráti köre nevében:

DR. MAKRA ERNŐNÉ KÉPVISELŐ
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Szüreti bál Fűzfőfürdőn
A klubvezető Csomai Katalin és Marton
Béla polgármester köszöntője vezette be a
Balaton nyugdíjasklub hagyományos ren-
dezvényét. Hogy hányadik ez a sorban, talán
csak az alapítók tudják pontosan megmon-
dani. Több mint 40 éve alakult a klub, a
régiek szerint a kezdetektől szerepelt a prog -
ramban ez a mulatság.
„Szép jó estét és jó szórakozást kívánok
kedves mindnyájuknak ezen a szépségesen
gyönyörű fűzfőfürdői szüreti bálon!” Így
köszöntötte a vendégeket a konferansz
szeptember 26-án a Közösségi Házban, a
minden évben szeptember végére meghirde-
tett vígasság műsorának ismertetésekor.
Fellépőben nem volt hiány, egyedül Csomai
Zoltán táncdalénekes hiányzott egy rosszul
időzített megfázás miatt. A most is nagy si -
kert aratott Balaton Dalkör előadása után a
Tamásiból érkezett Gyuricza István és
felesége, Aranka táncos összeállítása kápráz-
tatta el a nagyérdeműt. Nem véletlen, hogy a
Nyugdíjas Ki Mit Tud? 2 évben arany, egy -
szer pedig kiemelt arany minősítéssel díjazta
teljesítményüket. Sok rendezvényen tapsol-
hatott már a közönség a nagyon kedves,
közvetlen és szimpatikus házaspár produk-
ciójának. A Veszprémfajsz Község Német
Nemzetiségi Dalköre igazi csemege volt a
műfaj kedvelőinek; ők a fiatalok által már
nem is beszélt és alig-alig értett „schwäbisch”
anyanyelven is énekeltek, kosárkából kínált

finomságokkal színesítve az előadást. Most
sem kellet csalódni a Varga József által
előadott dalok hallatán, hisz ő arany
minősítést nyert el a már említett Nyugdíjas
Ki Mit Tud? szóló ének kategóriájában. A
műsorvezető összekötő szövegeiben a szüret-
tel kapcsolatos versekkel megtűzdelt
ismertetővel emlékeztetett ezen őszi munka
sokrétűségére, annak szépségeire.
Horváth István és 50 éve hű párja, Irénke látta
el a szolgálatot bírói tisztségben. Pista
bátyánk ismertette a jelen szüreti báli
viselkedés speciális szabályait, hiszen a kép-
mellékleten látható szőlőlugas ajándékokat is
rejtegetett bőségesen, amelyeknek a bálozók
általi illegális, ámde a báli bevétel szempont -
jából kívánatos eltulajdonítása pénzbün-
tetést vont maga után. Hogy ilyen „bűncse-
lekmény” ne maradjon titokban, gondos -
kodtak róla a népviseletbe öltözött csősz -
lányok – árgus szemekkel vigyázva a
portékákat. Az ismertető után „bíró uram”
megnyitotta a bált.
Hamarosan felszolgálták a jóízű vacsorát,
ami után másnap reggelig sem ürültek ki a
számtalan finomságot tartalmazó süte -
ményes tányérok – szorgos háziasszonyaink
jóvoltából. Köszönet fáradozásukért, ahogy
Lajkó Frigyesnek is a finom pogácsáért.
A tánc és mulatozás szünetében az elmarad-
hatatlan tombolasorsolás nyereményei
örvendeztették meg azokat a bálozókat, akik

nem sajnálták a szelvényenkénti 100 Ft-os
befektetést a lottójátékoknál többszörösen
jobb nyerési eséllyel kecsegtető szerencse-
játékon való részvétel érdekében. Meg is érte
annak, aki többet áldozott, nem ment
bizony haza üres kézzel. Farkas Sándor a tőle
megszokott gyorsasággal vezette le a sor-
solást, nem hagyott senki unatkozni.
Az est folyamán egy meglepetésműsor
örvendeztette meg a báli közönséget Fenyvesi
Ádámné Varga Judit és társai jóvoltából, akik
közül többen a munkahelyükről érkeztek a
fellépésre. Külön köszönjük lelkes hozzáállá-
sukat! A Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub tagjai alaposan megdolgoztak a
sikerért, honorálta is színvonalas műsorukat
a mintegy 120 fős hálás néző hosszantartó
vastapssal.
Kolocsán Csaba zenéje most is nagy sikert ara-
tott, mindenki megkapta a magáét. (Mármint
a zenei kedvenc számára gondolok!)
Köszönjük a hangulatteremtő muzsikát, nem
utolsósorban a több év óta önzetlen munkát,
amit jókedvünk érdekében végzel!
Este 11-ig tartott a mulatság, hiszen a ren-
dezőknek (akik a legaktívabb bálozók is
voltak egyben) vasárnap reggel vissza kellett
varázsolni a Közösségi Házat olyan állapot-
ba, amilyen az a szombat délelőtti feldíszítés
előtt volt.

PAPP JÓZSEF

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály október havi túraterve
• Október 10. XXXVIII. Zoltay Ferenc emléktúra
Pénzesgyőr–Zoltay-forrás
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Stadion parkoló, 9.00 óra
Túravezetők: Király István, Horváth István
• Október 17. Veszprém–Laczkó-forrás–Ördög rágta-kő–Tekeres-
völgy–Vilma-puszta– Gulyadomb–Veszprém 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Lipták Pál
• Október 24. Királyszállás elágazó–Burok-völgy–Bükkös-árok–
Hárs-hegy–Hamu-ház– Csikling-vár–Tés
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 6.10 óra (nincs
átszállás)
Veszprémből indulók: Volán pu., indulás: 6.25 óra (átszállás
Várpalotán) Táv: 12 km
Túravezető: Horváth István
• Október 31. Zirc–Tündérmajor–Pálihálás–Mamutfenyők (emlék-
hely)–Grófi sírkert– Szépalma-puszta–Borzavár
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: 14 km
Túravezető: Görbicz Lajosné

• November 7. Eplény–Kökényes–Kávás-tető–Csárda-rét–Eplény 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál

Fontos!
A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig alkalmaz-
kodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra
vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:

Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629
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Vannak még rendes emberek!
Kalocsai Istvánné tobruki olvasónk azzal a kéréssel fordult
szerkesztőségünkhöz, hogy köszönetét fejezhesse ki mindenkinek,
aki segített rajta.
Az történt, hogy olyan szerencsétlenül esett, hogy a kezében lévő
kulcscsomóján lévő Eiffel-torony hegyes vége beleállt a tenyerébe,
kihúzta ugyan, de minden véres lett körülötte. Megállt mellette egy

autó, a fiatalember felsegítette, orvost akart hívni. Közben már jöttek
a nyugdíjas társak és segítettek neki hazajutni. Ellátták a sebet, fer-
tőtlenítették, bekötözték, jó szóval nyugtatgatták.
,,Mindenkinek mindent köszönök!” – Kalocsai Istvánné 
Szép példája a fenti eset annak, hogy figyelünk egymásra, segítünk és
közönyösen nem megyünk tovább. – Szerkesztő 

BFMK – új évad
Szeptember 25-én tartották a városunk ifjú művészgenerációját
bemutató programsorozat 2015. őszi évadjának nyitóalkalmát.
A közönség Fülöp Barnabás kérdései mentén ismerhette meg Juhász
Villőt és Váradi Bencét.

Villő elmondta, hogy már néhány éves kora óta rajzol és fest, már a
kezdetektől kiemelkedve kortársai közül. Jelenleg a zirci III. Béla
középiskolában tanul. Álma nem elsősorban az alkalmazott festészet,
hanem a szépművészeti vonalon való érvényesülés. Bence szenvedélye
a néptánc és a hozzá kötődő népi kultúra kutatása és rekonstruálása a
színpadon. Szinte születésétől fogva jelen van életében a tánc, hiszen
édesanyja és keresztanyukája is sokáig néptáncoltak. Napjainkban
egy almádi egyesület társvezetője, egy nívós budapesti tánccsoport-
nak tagja és tervezi felvételijét a Magyar Táncművészeti Főiskolára.
Következő nyilvános klubeseményünk október 30-án 17 órakor lesz.
Egyúttal szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 2016.
január 22-re, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi
ünnepségünkre!

MELICH DÓRA

A Kézműves Klub tag jai Pápára kirándultak…
A találkozót Veszprémben a buszpályaudvarra beszéltük meg, innen
busszal indultunk Pápára. Az időjárás kegyes volt hozzánk, már kora
reggel hétágra sütött a Nap. Igazi kiránduló idő volt. 
A programban szerepelt a Kékfestő Múzeum és az Eszterházy-kastély
megtekintése.
Utunk első állomása a pápai Kékfestő Múzeum volt. A céget Carl
Friedrich Kluge alapította, akinek már több felmenője is kelmefestés-

sel foglalkozott. Az üzem 1956-ig működött, majd műemlékké nyil-
vánították. A múzeum 1962-ben nyitotta meg kapuit a látogatók
előtt. A tárlatvezetés során megismerhettük azokat a tárgyi
eszközöket, melyekkel akkoriban dolgoztak, továbbá betekintést kap-
tunk a kékfestés technikai részleteibe is. A tárlatvezetés során
csodálatos termékeket nézhettünk meg, és aki vásárolni szeretett
volna, az azt is megtehette. A délelőtti múzeumlátogatást egy hangu-
latos ebéd követte, mely után új erőre kapva folytattuk utunkat. 
Kirándulásunk következő állomása a felújított Eszterházy-kastély
volt.
A kastély a városközpontban, a Fő téren található. Eszterházy Ferenc
a XVII. század közepén lett Pápa ura. A barokk kastély fontos
szerepet töltött be a város történelmében. Egykori urai elsők közt
rendeltek Herendtől porcelánt a kastély berendezéseként. A herendi
porcelánok termékpalettájából időszaki kiállítás nyílt. 
Szobáról-szobára haladva időutazáson vehettünk részt. Látogatásunk
során, képviselői segítséggel, bepillantást nyerhettünk a grófi család
életébe. A kastélyban a grófi pár és udvartartása fogadott bennünket.
Az egyik szobában a grófnő és udvarhölgyei kártyáztak, a másik
szobából hangulatos barokk zene áradt. Jó érzés volt, hogy egy kis
időre a grófi pár vendégei lehettünk.
Kirándulásunkat összegezve elmondhatjuk, hogy új ismeretekkel,
élményekkel és egy csodálatos nap közös emlékével lettünk gazdagab-
bak.

ÁRVAINÉ KARÁCSONY JULIANNA
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Nyílt nap a Kézműves klubban
Szeptember 19-én a szalmafonás művészetét mutatta be Szukits Éva
szalmafonó, a Kézműves llub meghívott vendége. A program egy kis
késéssel indult, de annál nagyobb siker övezte. A többféle fonásmin-
ta mellett megtudhattuk, hogyan kell a szalmát előkészíteni, válogat-
ni, miből mit lehet készíteni. A bemutatott tárgyak sokszínűsége
elvarázsolta a közönséget! Megtisztelt bennünket jelenlétével
Marton Béla polgármester úr, és váratlanul – egy másik rendezvény-

ről – betért hozzánk Fábry Zoltán faműves, Wlassics Gyula állami-
díjas, A Magyar Kézművesekért Alapítvány (AMKA) társelnöke is,
aki elismerően szólt a munkánkról és gratulált a Kézműves klub e
fajta rendezvényeihez.
Jól esett a váratlan dicséret, köszönjük! Ez a nap is jól sikerült!

CSUKA PÉTERNÉ

Falkastrand 2015
A 4TAPPANCS Bt. második alkalommal rendezte meg a
Fövenystrandon a Falka strandot. Kutyák és gazdik együtt élvezhet-
ték a jó időt és a strand adta lehetőségeket.
Volt kutyaszépségverseny, IQ teszt kutyáknak, kutya/gazdi úszóver-
seny, kutyák vízbe ugró versenye. Vásárolhattak a gazdik különböző fel-
szereléseket, kutyatartással kapcsolatos tájékoztatót is hallgathattak.

A nagyszámú résztvevő elismeréssel nyilatkozott a rendezvényről, már
várják a következő évi találkozót.
Elmondhatjuk, hogy Balatonfűzfő városa mindig örömmel ad helyet az
ilyen rendezvényeknek.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Szőnyegtisztítás
mélymosással 
háztól házig

Normál: 1100 Ft/m2

Segi: 1300 Ft/m2

Gyapjú: 1500 Ft/m2

Bőr- és szövetkabátok,
szőrmebundák, sí- és télikabátok,

gyapjú áruk

Egyszeri kiszállási díj: 500 Ft
Átfutási idő: 1 hét

Tihanytól Balatonakarattyáig,
8-as útig bezárólag.

Fehér Imre
Telefon: +36-20/316-6971

E-mail:
balatoniszonyegtisztitas@gmail.com

Weboldal: www.fehertisztito.hu

Szeretettel várjuk Önöket a
CONESTOGA COUNTRY LINEDANCE 

TÁNCHÁZBA – melyet a francia
Conestoga Country Club volt alelnöke és

tagja vezet – 2015. október 6-tól
keddenként 17–18 óra között
Helyszín: Művelődési Központ

Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
A táncházi kedvtelési célú amatőr tánccso-

portban a részvétel ingyenes! 
(A táncparkett védelmében kérjük fehér

gumitalpú váltócipő használatát!)
Info tel.: 06-70/628-4094

Tanulandó táncok: Jailhouse Rock, Honky
Tonk körtanc, Ohio, Rozsakert, Speedy

Gonzales, Country Road, Disco Madison,
Hooked on Country.

Nyitva: H�P: 9�16, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

Az akcióban a Hoya lencsék egyfókuszú
lencséi ±6,00 cyl +2,00 dioptriáig

vesznek részt.

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!

SZEMÜVEGLENCSÉK
-50% kedvezménnyel

2015. 10. 15-től 2015. 10. 30-ig

Városunk fényei – PÁLYÁZAT
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap közös
pályázatot hirdet minden balatonfűzfői ingatlantulajdonos részére, a FÉNY ÉVE és
városunk 15. évfordulójára alkalmából. Az advent a várakozás, a karácsony ünne -
pére való felkészülést jelenti az emberek számára. Ilyenkor lelkünket ráhangoljuk az
ünnepre, otthonunkat kicsinosítjuk, az elektromosság segítségével fényekbe öltöztetjük. 
Várjuk mindazon lelkes városlakó jelentkezését, aki otthonát, lakását, házát az
ünnep alkalmából fényárba öltözteti. A legszebb, legötletesebb fényes otthont
lefényképezzük, majd a Kultúra Napi városi ünnepségen bemutatjuk és értékes
díjazásban részesítjük.

Jelentkezési határidő: 2015. december 1. 
Cím: Városvédő és Fürdő Egyesület
(8175 Balatonfűzfő, Pf. 12)
Szerkesztőség, Művelődési Központ I. emelet
(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.) 
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com – név, pontos lakcím
Fényképezés: 2015. december 20.

Rajta hát, munkára fel! Álmodjuk meg és mutassuk meg a legmeghittebb családi
ünnep fényeit városunkban! Mi pedig megörökítjük a pillanatot, és emlékezetessé
tesszük a szeretet ragyogását!

AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE ÉS A SZERKESZTŐSÉG
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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�16  Szo: 7�12 

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, fazet-

tázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra
88/428-838,

06-20/388-5411
Balatonfűzfő,

Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési
szolgáltatás!

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

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

Általános iskolások órára felkészítését és korrepetálását vállalom angol
nyelvből is.  Telefon: 20/452-2572

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

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

Hirdessen 2015-ben Ön is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com vagy

telefonon: 06-20/925-4515
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Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)
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Szerkesztők: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén, Fujszné Kőnig Zsuzsa (fotók) • Külső munkatárs: Sebestyén-Tóth Orsolya

Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4. 
Felelős vezető: Tóth Zoltán

ISSN: 1587-2483

Októberi rejtvény
A szeptemberi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Szedésre érett már a fű,
harmat suhog le róla…
(Kiss Anna: Fűszedő)

Könyvet nyert: Fojtyik Sándor balatonfűz-
fői olvasónk.
Gratulálunk!

Október havi rejtvényünk egy versidé-
zet.

Beküldési határidő: 2015. október 28. 

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.

Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő
Ezzel a beszédes címmel alkotói pályázatot
hirdetett Balatonfűzfő város 15. évfordulójára
a Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv közösen.
A pályázatra számos ügyes alkotás érkezett a
város általános iskolásaitól, melyet augusztus
20-án egy igazán igényes kiállításon meg is
tekinthettek az érdeklődők a Művelődési
Központban. A pályaművek jelenleg zsűrizés
alatt állnak. A díjazás 2016-ban a városi
Kultúra Napi rendezvényen lesz, a díjazottak
külön értesítésével.
A pályázat kiírói szívesen várnak még
filmbéli, fotó- és bemutató alkotásokat,
ezért a határidőt meghosszabbítják.

1. Felnőtt kategória: Fotó (legalább 2 MB),
vagy PowerPoint bemutató városunkról
2. Középiskolás kategória: Maximum három
perces kreatív film városunkról (CD-én vagy
DVD-én) 

Beküldési határidő: 2015. október 31.
Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége,
Művelődési Központ I. emelet 
(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com

A kiírók fenntartják a jogot az alkotások köz-
zétételére, felhasználására.

Örökítsük meg a pillanatot, tegyük emléke-
zetessé városunk ünnepét! Munkára fel!
Induljon az alkotás, a méltó örökség állítása!

SZERKESZTŐSÉG
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Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabadidejüket a fotózással, de továbbra is elsősorban
Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a természeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről, eddig
maradéktalanul elértük. Számos fotót jelentettünk meg saját lapunkban, igazán értékes adatbázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni szerető embert – a városban és a kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél változatosabb egyéni
látásmódban örökítse meg a vissza nem térő fűzfői pillanatokat. 
A pályázatra minden naptári évben folyamatosan, de legkésőbb 2015. december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón (CD,
DVD, pendrive stb.) beérkezett – elektronikusan nem átszerkesztett, módosított – fotókat várjuk, a pályázó pontos adatainak (név, lak-
cím, elérhetőség, húsz soros bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek pontos mérete: 4–6 MB legyen. A pályázatban, kérjük, jelöljék
meg azt a tíz képet, amelyet a legjobbnak ítélik meg, a beküldött, maximum hetven fotóból.

A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványában, illetve interneten
való megjelentetésre, a felvétel készítője nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött képeket más pályázatban nem szerepeltethe-
ti. A pályázó lemond a fotók jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.

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

Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com  

06-20/925-4515

A város fotósa – a fotós városa©

Múltunk I. évfolyam októberi szám Kiss Ákos
Az est ölel 

Ha eljön az este, 
körbefon a teste. 

A szakadék medre, 
engem keresve.

Olyan, mint egy örök társ, 
vagy régen látott jó barát. 

Nem fedezi be magát, 
nem titkolja el szavát.

Tekintetét most is érzem, 
jól ismeri minden léptem. 

Nem festhető meg egy képen, 
nem hagy nyomot az emlékben.

Elvihetne mégis messze, 
szárnyaival befedezve. 

Ne ébredjek már fel újra, 
az éjszaka a titkok kulcsa.
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