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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil
szervezetek programja 2016. március 10-től 2016. április 15-ig

Március 10. 9 óra Turisztikai szakmai konfe -
rencia
Helyszín: Városháza, Kompolthy terem

Március 11. 17 óra KontrasztOK
– Farkas István pódiumbeszélgetése Steinbach
Józseffel, a Dunántúli Református Egyház -
kerület püspökével
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 12. 19 óra Polgárőr bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 12–13. 8.30 órától Agykontroll
tanfolyam
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
nemzeti ünnep alkalmából
– Ünnepi köszöntőt mond Mészáros Ferenc,
test vértelepülésünk, Nagycétény polgármestere
– Ünnepi műsort adnak a Szivárvány óvoda
óvodásai és a TIT Váci Mihály Irodalmi
Színpad tag jai
– Koszorúzás
Kérjük, koszorúzási szándékát előzetesen
jelezze az intézményben!
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (Ország -
zászlónál) Rossz idő esetén az ünnepséget a
Művelődési Központban tartjuk!

Március 16. 14 óra FÖDTBK
– húsvétváró műsoros rendezvény kézműves
kiállítással
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Március 17. 8.30 óra FÖDTBK
– húsvéti játszóház
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

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

Március 18. 17 óra Fiatal Művészek klubja
– jazz koncert
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 19. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Március 21. 18 óra I. színházi előadás
– Bolha a fülbe – vígjáték két részben
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
A 4 előadásra szóló bérlet ára: 6000 Ft/fő
Jegyárak: elővételben 1800 Ft/fő, helyszínen
2000 Ft/fő
Jegyek és bérletek március 7-től vásárolhatók a
Művelődési Központ irodájában!

Március 21. Pedagógus nyugdíjasklub
– múzeumi séta

Március 22. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 24. 10–13 óra Családsegítő Szolgálat
– húsvéti játszóház
Helyszín: Bugyogóforrás u. 1.

Március 24. 16 óra Balatonfűzfői VÁCISZ
Egyesület
– nyilvános közgyűlés
– 18 óra Tenger alatti varázslat – Tóth Zoltán
fotókiállítása
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Március 29. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás 
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 31. Városi költészet napi szavalóverseny
– Elődöntő I.
– 9 óra Óvodás kategória
– 15 óra Középiskolás kategória
– 16 óra Felnőtt kategória
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem

Áprilisi előzetes

Április 2. 10 óra 10. jubileumi madárodú
készítés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 4. 14–15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége Csoportja
–14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

Április 4. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Április 5. Városi költészet napi szavalóver-
seny
– Elődöntő II.
– 13 óra Kisiskolás kategória
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem

Április 5. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután és előadás az egészségmegőr-
zésről
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 5. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 6. Városi költészet napi szavalóver-
seny
– Elődöntő III.
– 13 óra Felső tagozatos kategória
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem

Április 9. 6–9 óra Balatonfűzfői Horgász
Egyesület
– Tavaszi évadnyitó horgászverseny 
Helyszín: Horgásztanya

Április 11. 17 óra Költészet napi városi sza-
valóverseny
– Gálaműsor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem

Április 12. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

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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Köszöntő
Marton Béla polgármester az elmúlt napokban köszöntötte
dr. Soltész Lászlónét és Tamás Istvánnét 90. születésnapjuk alkalmából.

Jó egészséget kívánunk mindkét ünnepeltnek!

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
február 16-án 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– A testület felkérte a hivatalt, vizsgálja meg, hogy a Balaton -
fűzfő–Litér Turisztikai Egyesület által beterjesztett költségek közül
mely költségek merültek fel a turisztikai információs iroda tervezésé-
vel kapcsolatban, valamint, hogy vizsgálja meg az egyesület önkor-
mányzattal történő pénzügyi elszámolását, az egyesület és az önkor-
mányzat között létrejött szerződésekben foglaltak teljesítését 5 évre
visszamenőleg.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy:

• a „Turisztikai támogatás BLTE” költségvetésben szereplő sorát
KDOP fenntartási önrészre nevezi át,

• a romtemplom felújítására tervezett 2,5 millió Ft-ot áthelyezi az
általános tartalékba, 

• a gépkocsi vásárlásra betervezett összeget – 3.810 ezer Ft –
áthelye zi az általános tartalékba, 

• a költségvetésbe betervezi a körforgalom növénytelepítését, fásí-
tást, csapadékvíz hálózatra kötését és a díszkivilágítás elemeit
3 millió Ft értékben.

– A képviselő-testület a sétány kapcsán érintett Sirály utcai ingatlan-
tulajdonosok területbérleti javaslatát nem fogadta el. A birtokba jutás
iránti pert folytatja. A terület túlhasználat időtartamára a hatályos, a
közterületek használatáról szóló rendeletében foglalt díjakat érvénye-
síti.

– Balatonfűzfő város önkormányzata
1. hozzájárult a kistérségi központi orvosi ügyelet számára új autó

2016. év I. negyedévi beszerzéséhez, amennyiben az orvosi ügye-
let kötelező önkormányzati feladat közös ellátásában résztvevő
önkormányzatok vállalják a lakosságarányos hozzájárulás – elő-

finanszírozás keretében, utólagos elszámolás melletti – átadott
pénzeszköz címen történő átutalását 2016. I. negyedévben, leg-
később 2016. március 31-ig a gesztor balatonalmádi önkormány-
zatnak. 

2. a hozzájárulás Balatonfűzfő települési önkormányzatra jutó
742 458 Ft összeg pénzügyi fedezetét a 2016. évi költségvetés-
ben biztosítja. 

3. egyetért azzal, hogy a központi orvosi ügyelet által jelenleg hasz-
nált Suzuki SX4 1.6 GS autót a gesztor önkormányzat értékesít-
se, az értékesítésből realizálódott bevételt lakosság arányosan fel-
osztva utalja a központi ügyelet közös szervezésében résztvevő
önkormányzatoknak. 

– Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című kiírásban a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde balatonfűzfői három óvodai telephe-
lyének fejlesztésére. Ennek érdekében elrendeli a pályázat előkészíté-
sét, amelyre 5 millió forintot különít el a költségvetésben. 

– A képviselők úgy határoztak, hogy az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a kötelezettsé-
gek kifizetését követően fogadják csak el.

– Elfogadták az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.
(II. 29.) önkormányzati rendeletét.

A rendeleteket városuk honlapján Önkormányzat/Balatonfűzfő város
önkormányzatának hatályos rendeletei menüpont alatt olvashatják. 

A következő testületi ülés 2016. március 22-én lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

dr. Soltész Lászlóné

Tamás Istvánné
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A hatvanhatodik hónap a városházán
Azt hittem kellemesebb lesz az idő. A nap sütött, fújt a déli szél, de
nem a kellemesebb fajta. Csalogatta az embereket a sportpályára, ami
igazi sportcsemegét ígért. A listavezetővel találkoztak a focistáink.
Szeretek én is meccsre menni. Sok ismerőssel találkozom, régi sport-
társakkal, barátokkal tudjuk feleleveníteni a régi időket, megpróbál-
juk megváltani a világot, ami régi szokása szerint azért nem igen törő-
dik a mi megváltási szándékunkkal. No meg drukkolunk, hogy
„hajrá, gyerekek, Fűzfő veletek!”. Természetesen előkerülnek helyi
témák is. Ezekről beszélve megemlítésre került, hogy sokan kaptak a
telepen tájékoztatást a hadiipari beruházásról. Nehezményezték,
hogy nem derült ki a kétoldalas írásból, hogy ki, vagy kik a készítők,
milyen céllal íródott. Megkapva egy ilyen papírt, én is csodálkoztam.
Elsősorban nem a tartalmán, nem a stílusán, hanem azon, hogy
a kiadók nem merték vállalni az arcukat. Lapítva, sunnyogva, a
közösség elől elbújva nem mernek megnyilatkozni. Nem baj az, hogy
öncélúan összeválogatott írások, szövegkörnyezetükből kiragadott
idézethalmazok alkalmasak arra, hogy negatív színben tüntessenek
fel benne engem. Ezzel sincsen semmi baj, hiszen nyilván sokan csa-
lódottak, hogy nem az ő jelöltjük lett a polgármester. Az viszont már
baj, hogy sok érdemi tényt elhallgat az írás, nem törekszik a teljes
körű tájékoztatásra. Az sem baj, hogy a kiadvány olvasói azért tudják
azt, hogy kiknek a szándéka ilyen kiadványt készíteni, folyamatosan
támadni a polgármestert. Mindenkinek joga a vélemény nyilvánítás.
Csak nem gyáva módon, név nélkül. Ráadásul a népszavazás várható
időpontjáról, eljárási rendjéről félre tájékoztatja az olvasókat. Úgy
beállítva, hogy a népszavazási kiírás törvényes határidejének a betar-
tatása időhúzás, és az valakinek az érdeke.  

A lőporüzemmel kapcsolatban kezdeményezett népszavazásról
néhány információ: a helyi választási bizottsági határozat ellen felül-
vizsgálati kérelem nyújtható be március 2-ig. Amennyiben ilyen
benyújtásra kerül, akkor a bíróság dönt az ügyben, amire a bíróságnak
tizenöt napja van. A Helyi Választási Bizottság elnöke a jogorvoslati
határidő eredménytelen elteltét követő 5 napon belül, jogorvoslat
esetén annak jogerőre emelkedése esetén tájékoztatja a polgármestert.
A polgármester a kezdeményezést a tájékoztatás kézhezvételét köve-
tő legközelebbi képviselő-testületi ülésen bejelenti. A helyi népszava-
zás elrendeléséről a bejelentést követő 30 napon belül dönt a képvise-
lő-testület. A helyi népszavazás időpontját a Helyi Választási
Bizottság a helyi népszavazást elrendelő képviselő-testületi határozat
ellen jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét, jogorvoslat esetén
annak elbírálását követő 15 na pon belül tűzi ki. A helyi népszavazást
úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70-ik
és 50-ik nap közé essen.  Az időpontokat a törvény határozza meg,
senkinek nem érdeke húzni az időt. 

Van néhány ember, akinek a naptára nem pontos. Vagy késik, vagy
siet, de hogy nem 2016. első negyedévét mutatja, az biztos. A helyi
választások lezajlottak 2014 őszén, és a legközelebbi időpontja kicsit
távolabb van még. Szeretném, ha a közösségért tenni akarók vállalják
fel e munkájukat nyíltan, ismerjék meg őket az emberek. Merjenek
akkor is megszólani, amikor a saját körein kívül érdemben tudnak a
megszólítottak is reagálni. De ehhez több kurázsi kell.  Szorosan
ehhez tartozik még két téma. 

Elég sok telefonhívást kapok naponta. Napi harminc és ötven között
van az átlag. Ezt onnan tudom, hogy este kitörlöm az összes hívást, és
ilyenkor rákérdez a program, hogy biztosan törlöm-e. Egy ilyen hívás
alkalmából egy helyi lakos ingerülten arra kért, hogy utasítsam a
beosztottamat, hogy írja fel neki a kórházban kapott gyógyszereket,
mert ha nem, akkor rátöri a rácsot a doktorra. Elmondtam neki, hogy
a polgármesternek nincsen ilyen joga, keresse fel a doktort a gyógy-
szerért. Nem sokkal később kaptam egy levelet, hogy rossz választ
adtam a kérésére, ezért ahol lehet, eláztat engem, mert az én hibám-
ból fajult eddig a dolog.  Sajnálom, hogy így gondolja. Nyilván neki
is, a névtelenségbe burkolózó hírhozóknak is ez a természetes. Vagy
ezt hozták a családi környezetből, vagy a társadalmi folyamtok tették
ilyenné őket. Együtt lehet az ilyen felfogással élni, de elfogadni nem. 

Egy fiatal közösségi vezető keresett meg a napokban. Régóta sikerrel
vezeti a rábízott közösséget, rengeteg időt, saját pénzt von el a család-
jától a választott tisztségének lelkiismeretes betöltéséért. Lelkesedése,
tenni akarása, elszántsága mintha megtört volna. Pont azok támad-
ják, akikkel csak jót tett, munkát, megélhetést, sikereket köszönhet-
nek neki. Nem sikerült meggyőznöm, hogy ne adja fel, mert a több-
ség nem ilyen. Remélem, nem adja fel, mert kellenek a tisztességes,
nyíltszívű, önzetlen, értelmes, tanult, képzett fiatalok a közösségekbe.
Akik szeretik a városukat, ismerik az értékeit, s nemcsak szavakkal
akarnak tenni érte. Sokan vagyunk, akik boldogok a településen
annak ellenére, hogy rengeteg teendő van, és lesz is. 

Szeretnék egy nyugodt településen élni és dolgozni, ahol nincsenek
ügyeletes ügycsinálók, akik valamiért kötelességüknek érzik, hogy
időről időre jelezzék, hogy itt vagyunk ám, figyeljetek ránk, mert
nálunk van a bölcsek köve. Mi sokkal jobban tudnánk az ügyeiteket
intézni, mint az általatok választott vezetőitek. Ha a választás úgy ala-
kult, ahogyan, azt el kell fogadni, és segíteni kellene a közösséget. Ezt
a segítő szándékot rengeteg formában megtapasztaltuk már, és folya-
matosan meg is kapjuk sok szervezettől, közösségtől, emberektől.
Nekik köszönjük. A tudatosan ártani akaró szándékok is tartalmaz-
hatnak előre mutatást, de sajnos ezek sokszor rejtve maradnak, vagy
csak nyomokban bukkannak fel.

Itt köszönöm meg Pintér Istvánnak és feleségének, Eszternek, hogy
Balatonfűzfő szeretlek címmel egy fergeteges vetélkedőt szerveztek.
Rengeteg idő, utána járás előzte meg ezt a több órás vetélkedőt.
Köszönöm a csapatoknak is, hogy végig kitartottak, és ismereteiket
bővítve jövőre újra eljönnek.

Lesz-e új a nap alatt Balatonfűzfőn?

Turisztikai szezon előtti problémafelvetések.
Balatonfűzfő a kezdeményezője és házigazdája annak a turisztikai
szakmai napnak, amelyet a napokban rendezünk meg. A rendezvény
apropója, hogy közeleg a 2016-os turisztikai szezon, amely ugyan-
azokkal a problémákkal szembesíti a településvezetőket, mint az
előző évek szezonjai. 
A házigazda Marton Béla polgármester célja, hogy balatoni polgár-
mesterként együttműködést kezdeményezzen, párbeszédet és önvizs-
gálatot generáljon.
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A rendezvényre meghívott előadók szakterületük jeles képviselői, így
joggal remélhetjük, hogy a rendezvény szakmai vitáktól lesz izgalmas,
a nehézségekkel való megküzdéshez új nézőpontokkal szolgál.
A 2016. március 10-én, 9.00 órakor Balatonfűzfőn megrendezendő
szakmai napon a következő kérdésekre keressük a válaszokat: 
Milyen valós problémákkal néz szembe a turizmus a 2016-os szezonban? 
Milyen válaszokat ad erre a hagyományos turisztikai marketing? 
Hogyan tud egy település segítségére lenni a településmarketing? 
Milyen eredményei lehetnek a vendégéjszakák átláthatóságának
érdekében tett erőfeszítéseknek?

A rendezvény előadói között üdvözölhetjük dr. Piskóti István pro-
fesszort a Miskolci Egyetemről, aki a TDM-ek atyja, Gere Ágnest,
aki a gyakorlatból jövő TDM szakember. Az idegenforgalmi adó
körüli anomáliákról, mindennapi nehézségekről beszél az önkor-
mányzat szemszögéből dr. Takács László, végül a terepről jövő gya-
korlati szakemberként Herperger Babett mutat rá, hogy milyen lehe-
tőségei lehetnek egy önkormányzatnak, ha nyitott arra, hogy a járt
utat járatlanra cserélje, ha képes formabontó megoldásokban gondol-
kodni. A szakember vallja, a településmarketing tevékenység mérhe-
tő, ha nem, akkor ott valami szakmai hiba van.

A rendezvényt moderálja Almádi Krisztina az EMKA Kft. képvisele-
tében, munkájukat 2015-ben nemzetközi szakmai díjjal jutalmazták. 
A program tehát ígéretesnek tűnik. Balatonfűzfő azzal, hogy helyt
adott ennek a szakmai programnak egyszersmind azt is deklarálja,
hogy a turizmus a település számára fontos stratégiai terület, és a pol-
gármester nem riad meg a rendhagyó, akár unortodox megoldások-
tól, ha azok új utakat nyithatnak a problémamegoldásban.

A nőnap alkalmából Antóni Sándor versével köszöntöm a hölgyeket.

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket, 
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen. 
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni, 
De szívből tudunk mindezért szeretni, 
Köszönet és hála nektek mindenért, 
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.

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

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Megvannak az első helyi értékek!
Január végén tartotta soros ülését a Helyi Értéktár Bizottság, s igazán
örvendetes hírről számolhatok be. Hosszú előkészítő munka után
minden jogszabályi feltételnek eleget téve Jávor Ibolya helyi lakos a
Balaton Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpontot és a mámai
Romtemplomot javasolta a helyi értékek közé felvételre.
Előterjesztését a Vácisz Egyesület valamint a Városvédő és Fürdő
Egyesület is támogatta, ezáltal életre kelt az a remélhetőleg hosszú
lista, amely Balatonfűzfő értékeit igyekszik leltárba venni.

Bízom benne, hogy Jávor Ibolya munkája jó példával szolgál és a helyi
lokálpatrióták, civil szervezetek minél több javaslatot terjesztenek a
jövőben bizottságunk elé.
A beadványok jogszabályi hátteréről, feltételeiről a Művelődési
Központban kaphatnak bővebb felvilágosítást.

GRÓF TIBOR

A HELYI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ELNÖKE

Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Márkus Anna Magdolnát, Busch Dorottyát, Grzybovsky Mírát, Grzybovsky Larát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. januári lapzártától a 2016. februári lapzártáig:

A mámai romos templom

Máma-puszta ősi temploma ma Balatonfűzfő Fűzfőfürdő városrészé-
nek új római katolikus templomának kertjében található. A mára már
romos templom a XII. század végén épülhetett. Négyszögű szentély-
záródásának kövein itt-ott látszanak a régi falfestmény nyomai.
Máma községet Szent István király adományozta a Veszprém-völgyi
ortodox apácáknak.
A templom 1290 és 1311 közöttt Vörösberény (régi nevén
Szárberény) leányegyházaként szerepelt. Az egykor Szent László tisz-
teletére szentelt templom a XVIII. század elején még használatban
volt. A templom első névadó szentje Szent Mihály volt.

Mivel a Máma templomhoz egyházközség és plébános tartozott, akit
a plébánia élére állítottak, hogy a lelkek gondozását külön jogkörrel
végezze a püspök főhatósága alatt,
a mámai romos templom plébániatemplom, anyaegyház volt.
Máma a Balaton egyik legrégebbi települése. Ezt fontos hangsúlyoz-
ni, hiszen egyetlen műemlékünk, amely igen lényeges az idegenforga-
lom hasznosítása szempontjából.
A templomrom régészeti feltárásához mindössze egyetlen anyag áll
rendelkezésünkre: Sz. Czeglédy Ilona–Koppány Tibor: A Balaton -
fűzfő-mámai román kori templomrom. (A Veszprém megyei
Múzeumok Közleménye 2. száma, 1964. 141–154. p.) A templom
régészeti feltárása 1963 augusztusában zajlott. A munka az Országos
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Műemléki Felügyelőség Balaton programja keretében valósult meg.
Ennek a programnak a célja a Balaton melletti középkori templomok
feltárása és restaurálása volt. Az első tudományos felmérést Rómer
Flóris készítette. Ebben az időben a templomkertben bokrokkal

benőtt, ritkás fenyőcsoportokkal körített, gyepes terület állt, mögöt-
te kukoricatáblával.
A feltárás előtt az egykori templomból a diadalív és a felette lévő orom-
fal látszott. A feltáró ásatásokat a külső feltárások követték. Ezután kez-
dődhetett meg a templom restaurálása. A feltárt templom falait a feltá-
rást követő évben az Országos Műemléki Felügyelőség sümegi építés-
vezetője, Koppány Tibor építészmérnök tervei alapján konzerválta, és
részben ki is egészítette a hatékonyabb védelem érdekében. 
A rom kiszabadítása után a falait megerősítették, a további szétfagyás
ellen kőből rakott falkoronával látták el. A felújítási munkák végezté-
vel gyepesítették a területet, így összhangba hozták a mai plébánia-
templom akkorra már kiépített környezetével.

HORVÁTH IRÉN

Meg jegyzés: Az eredeti beterjesztés rövidített változata a városlakók
részére.

A Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont

A hatvanas években Kulin György nevével fémjelzett időszakban szá-
mos obszervatóriumot alapítottak hazánkban, amelynek keretében
1967-ben felavatták a Nitrokémia Csillagvizsgálót is. Létrehozásában
a Nitrokémia Ipartelepek vegyipari nagyvállalat támogatása mellett
amatőr csillagászok és a gyári dolgozók, diákok önzetlen társadalmi
munkája járult hozzá. A csillagvizsgáló alapítója és vezetője Bencze
Sándor amatőrcsillagász volt, aki korábban a szombathelyi Gothard
Jenő Csillagvizsgálót is igazgatta. Az intézmény a kor elvárásainak
megfelelő műszerezettséggel rendelkezett; vezetését Lendvai László
vegyészmérnök 1967-től látta el. 
Rövid időn belül a megye csillagászati ismeretterjesztésének központja
lett. A fő műszerrel, a 300/2265-ös Newton-reflektorral és egy

110/750-es Zeiss-refraktorral a tetőteraszon rendszeres távcsöves bemu-
tatásokat szerveztek, és bekapcsolódtak a budapesti Uránia, később az
Albireo Amatőrcsillagász Klub megfigyelési programjaiba is. A Deb -
receni Napfizikai Obszervatóriummal a napfolttevékenység vizsgálatá-
ban, a Balatonfüredi Szívkórházzal a naptevékenység földi hatásainak
vizsgálatában, a Penci Kozmikus Geodéziai Obszer vatóriummal a koz-
mikus háromszögeléses mérésekben működtek együtt. 
A rendszerváltás után az elmaradó anyagi és humán támogatás hiá-
nyában az intézmény bezárt, állaga leromlott. A településen a mozga-
lom továbbra is aktívan működött a Magyar Csillagászati Egyesület
Balatonfűzfői Helyi Csoportja keretében. Népszerűek voltak a talál-
kozók, közös észlelési akciók, előadások és távcsöves bemutatók látvá-
nyos csillagászati jelenségek alkalmával. 
A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
(VÁCISZ) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
LEADER programjának keretében kiírt pályázaton vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a csillagvizsgáló épületének felújítására, vala-
mint LEADER Kultúrközponttá történő átalakítására. 
Az intézmény számos kulturális és ismeretterjesztő előadásnak ad
otthont. Az egyesület havi rendszerességgel nyílt nap keretében kul-
turális programokat szervez. Állandó és időszaki kiállításokkal, inter-
aktív játékszobával, közösségi internet hozzáférési lehetőséggel, nyit-
vatartási időben szakember vezetésével távcsöves bemutatóval várja a
látogatókat.

HORVÁTH IRÉN

Meg jegyzés: Eredeti beterjesztés.

Testünk pusztulása nem zárja le személyes életünket
– Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igaz-
ság ismeretére (1 Tim 2, 4). A próféták útján több alkalommal és több-
féle módon szólt őseinkhez (Zsid 1, 1). Amikor pedig elérkezett az idők
teljessége, elküldte Fiát, a testté lett Igét, a Szentlélek felkentjét, hogy
örömhírt vigyen a szegényeknek, meggyógyítsa a megtört szívűeket,
testi-lelki orvosuk legyen, és közvetítő Isten és az emberek között.

Üdvösségünk eszköze ugyanis az ő embersége volt, amely az Ige
személyé vel egyesült. Ezért Krisztusban teljesedett be a tökéletes elég-
tétel, amelyre szükség volt a mi kiengesztelődésünkhöz, és benne
mutathatunk be teljes értékű istentiszteletet.
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének ezt a mű -
vét, amelyet az ószövetség népénél az Isten hatalmának nagy csodaje-
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lei előztek meg, az Úr Krisztus teljesítette be elsősorban áldott szen-
vedésének, a halálból való feltámadásának és dicsőséges mennybeme-
netelének húsvéti misztériuma által. Így a mi halálunkat halálával
megtörte, és az életet feltámadásával újjászerzette. Mert a kereszten
elszenderült Krisztus oldalából fakadt az a csodálatos szentség, amely
maga az Egyház.
Amint tehát az Atya Krisztust küldötte, úgy küldte Krisztus is a
Szentlélekkel eltelt apostolokat, nemcsak azért, hogy az evangéliu-
mot minden embernek hirdetve tanítsák; Istennek szent Fia halálával
és feltámadásával megszabadított minket a sátán hatalmából és a
halálból, és átvitt az Atya országába, hanem azért is, hogy a meghir-
detett üdvösséget megvalósítsák az egész liturgikus élet központját
jelentő áldozat és szentségek útján.
Így a keresztségben az emberek Krisztus húsvéti misztériumának
részesei lesznek; vele együtt halnak meg, temetkeznek el, és támad-
nak fel; megkapják a fogadott fiúság Lelkét, általa kiáltjuk: Abba,
Atya! (Róm 8, 15); ezzel lesznek igazi imádókká, amilyeneket az Atya
akar” – olvassuk a II. vatikáni zsinat Sacrosantum Concilium kezdetű,
a szent liturgiáról szóló konstitúciójában.
A keresztségben tehát meghaltunk a bűnnek és feltámadtunk az
istengyermeki életre és ha engedjük a Szentlélek Úristent, hogy Ő

vezessen földi életünkben, halálunk után ez az istengyermeki élet fog
kiteljesedni. Mi is feltámadunk az örök  életre Krisztussal együtt.
Ezt értették meg az apostolok és az ősegyház tagjai, ezért sohasem
mulasztotta el az Egyház, hogy a húsvéti misztériumot megünnepel-
je. Nemcsak húsvétkor, hanem minden vasárnap Krisztus feltámadá-
sát ünnepeljük! Ha Krisztus nem támadt fel, hasztalan a mi hitünk –
jelenti ki Szent Pál. De Krisztus feltámadt!
Az emberi gonoszság és tudatlanság új és új bajokat zúdít a világra,
ezért hajlamosak vagyunk újra és újra a csüggedésre.  Engedjük, hogy
betöltse lelkünket a feltámadás hite és öröme, mert csak így értjük
meg: Krisztus feltámadása óta nem vagyunk mindörökre bezárva az
anyag korlátai közé, testünk pusztulása nem zárja le személyes életün-
ket. Ahogyan elhengeríttetett a kő Krisztus sírboltjának ajtajából,
úgy szabadulunk meg mi is a halál hatalmából a húsvét erejében.
A Feltámadt Krisztus bőséges kegyelmét kérem a balatonfűzfői keresz-
tény/keresztyén testvéreim számára, hogy szeretettől és derűtől áthatott
életükkel tudjanak tanúságot tenni húsvéti hitünkről! A még nem
hívőknek pedig ahhoz, hogy Ők is be tudják fogadni a  feltámadás hitét
és örömét!

FERENC ATYA

A Római Katolikus Egyház liturgiáinak időpontja és helye Balatonfűzfőn
a húsvéti szent háromnapon, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn

Március 24-én, nagycsütörtökön:
18.00 órakor Az utolsó vacsora emlékmiséje
a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfő -
fürdőn.
21.00–23.00 Virrasztás a Jézus Szíve
plébánia templomban, Fűzfőfürdőn.
Március 25-én, nagypénteken:
15.00 órakor Keresztút a Jézus Szíve
plébánia templomban, Fűzfőfürdőn.

18.00 órakor Az Úr szenvedésének emlékün-
nepe a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
Március 26-án, nagyszombaton:
Délután Szentsír látogatása a Jézus Szíve plé-
bániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
20.00 órakor Vigília szertartás szentmisével
a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzf ő -
fürdőn.

Március 27-én, húsvétvasárnap:
11.00 órakor Ünnepi szentmise a Jézus Szíve
plébániatemplomban, körmenettel Fűzfő -
fürdőn.
19.00 órakor Ünnepi szentmise a Szent László
templomban, Balatonfűzfő-Gyártelepen.
Március 28-án, húsvéthétfőn:
11.00 órakor Szentmise a Jézus Szíve plébá-
niatemplomban, Fűzfőfürdőn.

Legyen életünk része az óvatosság!
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság bűnügyi állományának össze-
hangolt akciója során fogtak el egy besurranó párost. A megye több
településén, általában a kora esti órákban megforduló pár az otthon
tartózkodó lakók tudta nélkül besurrant a lakásba, és az előszobában
talált táskát, pénztárcát magához véve pillanatok alatt eltűnt. Ha
szembe találták magukat az ott lakókkal, azonnal rögtönöztek egy
mesét, hogy például keresnek valakit, és segítséget, útbaigazítást kér-
nek. Igazán nagy fogásuk akkor volt, ha a pénztárcában a bankkártya
mellett egy cédulán megtalálták a PIN kódot is. Volt olyan eset, ami-
kor mintegy 300 000 forinttól szabadították meg a számlatulajdonost.
A kivilágított lakásban megfigyelhették az ott lakók mozgását, a nem
zárt ajtó pedig valósággal kínálta a lehetőséget az előszobában, kony-
haasztalon elől hagyott értékek megszerzésére.
Ilyen párossal bármikor összefuthatunk! Lassan közeledik a tavasz. Bár
még borús az idő, esik az eső, de hamarosan megkezdődhetnek a kerti
munkák. Nem győzzük elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy akár a
lakásban tevékenykedünk, akár a kertben, sokszor a ház mögött foglal-
juk el magunkat, az ajtó, a kertkapu mindig legyen zárva! A kulcs per-

sze ne a „lábtörlő alatt” legyen! Ez a legfontosabb, hogy ne érjen ben-
nünket kellemetlen meglepetés, ha a jól végzett munka után vesszük
észre, hogy illetéktelen járt otthonunkban.
Az utazó bűnelkövetők bármikor megjelenhetnek környezetünkben,
úgy a ritkán lakott utcákban, mint a többlakásos házakban. Ha észre-
vesszük, hogy gyanús idegen sétálgat a környéken, azonnal értesíteni
kell a rendőrséget, hogy az illető ellenőrzésével jelezzük, itt nincs
helye rossz szándékú embereknek. 
Az egymásra figyelés mellett fontos az óvatosság, a saját vagyonunk,
értékeink védelme. A besurranók mellett elsősorban a trük kös tolva-
jokra, csalókra gondolok. A trükkös tolvajok jól kitalált mesékkel
igyekeznek bejutni az otthonunkba, ahol pillanatok alatt felmérik a
terepet. Céljuk, hogy az ott lakó pénzt vegyen elő, majd a figyelmét
elterelve eltulajdonítják azt és egyéb, könnyen elrejthető értékeit.
A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Mindenki szeret jó
üzletet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon jónak tűnik, nagyot nyer-
hetünk vele, mindig gyanút kell fogni!  Abban mindig van valami
trükk, mert nem ajánlana üzletet az illető, ha neki nem volna benne
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haszna. A házalók, a bemutatók, a telefonos ajánlatok által kínált ter-
mék sokszor nem megfelelő minőségű, gyakorlatilag használhatatlan,
lehet, nincs is rá szükségünk, különösen, ha az érte elkért összeget is
figyelembe vesszük. Tanácsom, hogy mindig olyan helyen vásárolja-
nak, ahova esetleges reklamációval vissza tudnak menni, ahol szabá-
lyos számlát kapnak a megvásárolt termékről. 

A minőség és a biztonság megéri az árát, hogy ne a rendőrségen kelljen
találkoznunk Önökkel mint bűncselekmények áldozataival!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot
a Balatonfűzfői Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett

húsvéti játszóházba
2016. március 24. (csütörtök) 10.00–13.00-ig

Helyszín: a Gyermekjóléti Szolgálat épülete (Bugyogóforrás u. 1.)

A részvétel minden érdeklődő számára ingyenes!
A játszóházban élő kisnyuszik is lesznek!

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

Pódiumbeszélgetések
A balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár 2016-ban új prog-
ramlehetőséggel nyitotta az évet a KontrasztOk elnevezésű pódiumbe-
szélgetésekkel, melyet Farkas István ötlete inspirált. Beha rango zójában
így ír: „Szándékom megismerni az alkotó embert. Akit alkotásai révén,
művei, munkája által már ismerünk, vagy hallottunk róla, de nem talál-
koztunk vele személyesen, nem ismerhettük meg őt közelebbről.”
Január 15-én Gróf  Tiborral, a Művelődési Központ és Könyvtár
igazga tójával, február 12-én pedig Veszeli Lajos festőművésszel talál-
kozhattunk. 
Úgy gondolom, hogy sikerült közel hozni a közönséghez a kifinomult
humorérzékű, játszani szerető és tudó intézményvezetőt, valamint a
szenvedélyesen alkotó és az állandó megújulásra képes festőművészt.

Leginkább a kötetlensége miatt szeretem a KontrasztOKat.
Kötetlenek és őszinték. Hihetetlenül izgalmas szemtanúja lenni
annak, hogy a meghívott vendégek percről-percre hogyan vetkőzik le
megszokott viselkedésformáikat, nyílnak meg tartózkodás nélkül és
mutatják meg önmagukat. Mindeközben ösztönzést kaphatunk arra,
hogy miként lehet álmokat megvalósítani, megélni a sikert, felállni és
újra kezdeni, és igent mondani a belső inspirációknak.
Legközelebb március 11-én, pénteken 17 órakor várjuk a kedves
érdeklődőket, amikor Steinbach Józseffel, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspökével fogunk beszélgetni. 

BÓNA VERONIKA

Adó 1%
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület vezetősége köszöni a tagoknak és mindenkinek, akik adójuk 1%-át

egyesületünknek adták az elmúlt évben. A felajánlásokból 81 000 Ft gyűlt össze, melyet a kikötőnkre fordítottunk.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák egyesületünket adójuk 1%-ával.  Adószámunk: 18920594-1-19.

Köszönjük!
A VEZETŐSÉG NEVÉBEN: BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK
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Bartók Béláról átfogóan
Február 19-én adott helyet a Művelődési Központ és Könyvtár a
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja (BFMK) soron következő
programjának, amely előadáson Varga Áron mutatta be Bartók Béla
zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató életét és munkásságát.
Varga Áron, aki a BFMK „motorja”, Balatonfűzfőn járt általános isko-
lába, s végezte el zongora főtárggyal a zeneiskola 6 alap, majd
4 továbbképző évfolyamát. Miután leérettségizett, egy veszprémi
gimnáziumban, a szintén veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola
érettségire épülő klasszikus zenei képzésére felvételizett, sikerrel.
Főtárgya a zongora, de számtalan kiegészítő tantárgyat is tanul. 2016
szeptemberétől tervei szerint a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem, azaz Zeneakadémia vagy a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karának hallgatója lesz.
Előadása részleteiből olyan átfogó ismeretanyagot hallhatott a közön-
ség, ami többek között betekintést engedett Bartók Béla Kodály

Zoltánnal végzett közös népzenei kutatómunkájáról, melynek során
Kelet-Európa ősi népzenei kincsét őrizték meg. A kor első számú elő-
adóművészei kérték arra, hogy írjon számukra műveket, miközben a
szakmai közönség, sajátos, kortársaihoz képest modern hangzásvilá-
gú darabjai miatt nemtetszését fejezte ki. A háború borzalmai elől az
Egyesült Államokba menekülve is teljesítette magyar identitásának
szüntelen hangot adó misszióját: a Harvard Egyetemen a magyar
zene kérdéseiről tartott előadásokat. Posztumusz 1948. március
14-én Kossuth-díjjal jutalmazták. 
Balatonfűzfő fiatal művészeinek továbbra is bemutatkozási lehetősé-
get ad a művelődési központ, legközelebb március 18-án, pénteken,
17 órai kezdettel, egy jazz koncert keretein belül, melyre sok szeretet-
tel várunk mindenkit.

BÓNA VERONIKA

Balatonfűzfő szeretlek! – Játékos vetélkedő a Művelődési Központban
Játszani jó! Tanulni, főleg baráti társaságban még jobb! Közösség -
formáló!
Nagyjából ez vezérelte a Pintér házaspárt, amikor elhatározták, hogy
nyugdíjas klubjukat egy helytörténeti, településismereti vetélkedővel
lepik meg.  Eszter és István hónapokig készült az eseményre, titkolták
a feladatokat, ám a játék híre (szervezőmunkájuknak köszönhetően)
elterjedt a városban. Így lett a szűk körű klubvetélkedőből 15 csapa-
tot felvonultató városi megmérettetés. 
A február közepére meghirdetett esemény a Balatonfűzfő szeretlek
címet kapta, s a feladatok valóban a település iránti elkötelezettséget

feltételezték. Statisztikai adatok, helyismeret, történelmi adatok bir-
tokában kellett lenni a csapatnak, amelyik a végső győzelemre pályá-
zott. S amikor már végképp biztosak lehettek a győzelemben, a szer-
vezők a szerencsét is bekapcsolták a játékba. Így lehettek az utolsók-
ból elsők és fordítva. De természetesen senki nem panaszkodott. A
támogatók jóvoltából mindenki nyert tárgyjutalmat, s a Pintér házas-
pár jóvoltából sok-sok ismeretet. Megérte a hónapokig tartó előké-
születi munka, minden jelen lévő nevében: Köszönjük!

GRÓF TIBOR



2016. március 11. oldal

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály március havi túraterve
• Március 12. Balatonarács–Koloska-völgy–Sárkány-völgy–Nemesvámos 
Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.30 óra
Veszprém, Volán pu., indulás: 7.20 óra
Találkozás: Balatonarács, vasúti megállóhely, bejárati út, 8.05 óra
Táv: 11 km
Túravezető: Horváth István
• Március 19. Ábrahámhegy–Salföldi kolostorrom–Salföld–Ábra-
hámhegy
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.33 óra Táv: 10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Március 26. Veszprémfajsz–Koloska-völgy–Balatonarács 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Papp Iván
• Március 28. Balatonarács–Koloska-völgy–Sándor-hegy–Lóczy-
barlang–Balatonfüred 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.33 óra Táv: 9 km
Túravezető: Polgár Benő
• Április 2. Balatonalmádi–Csere-hegy–Somlyó-hegy–Csákány-
hegy–Csopak 
Találkozás: Balatonalmádi, Volán pu., indulás: 8.15 óra Táv: 12 km
Túravezető: Lipták Pál

• Április 9. Hidegkút–Sárkány-völgy–László-hegy–Meleg-hegy–
Balatonfüred 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 8 km
Túravezető: Horváth István 

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629

Természet közelben…
Fenti címmel nyílt kiállítása a közelmúltban a Balatonfüreden élő és
alkotó Gaál Ágnes festőművésznek a Művelődési Központban. 
A megnyitóra zsúfolásig megtelt kiállító terem közönsége a tükröző-
dés, mint természeti jelenség megannyi formáját, más-más techniká-
val vászonra vitt változatát csodálhatta meg a kiállított képeken.
A Balaton szeretete mellett egyéb módon is kötődik a művésznő
városunkhoz, hisz az intézmény névadójánál, Vágfalvi Ottónál kezdte

a pályáját. A tárlatot Kallai Sándor festőművész nyitotta meg, aki
egyébként szintén Ottó bácsi tanítványa volt egykoron, a megnyitót
Kallainé Gutscher Ágnes zongorajátéka színesítette.
A kiállítás megtekinthető március 18-ig az intézmény nyitvatartási
idejében.

GRÓF TIBOR

Csebszalto nyugdíjasklub
A VÁCISZ nevében Pintér István és Blénessi Eszter a 15 éves város
tiszteletére február 15-én 15 órára „Balatonfűzfő szeretlek” játékos
szellemi vetélkedőt hirdetett meg. Klubtagjaink sem akartak e nemes
versenyből kimaradni, így lázas felkészülési időszak következett.
Egymásnak adtuk a város történetével foglalkozó kiadványokat,
könyveket, hiszen egyáltalán nem tudhattuk a témaköröket, a felada-

tokat. Végül négy csapatot tudtunk indítani. A 15 fordulóra tervezett
vetélkedő kérdéseit, időt, energiát nem kímélve a Pintér házaspár állí-
totta össze, melyben valóban a szellemi tudás mellett szerepet kapott
a játék és a szerencse is. Meglepően sok kérdés szólt a jelenkorról, a
mindennapi életből merítve. Sajnos az is kiderült, számtalan fűzfői
érték mellett naponta elsétálunk úgy, hogy nem is veszünk róluk
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tudomást. A vetélkedő vége felé a matematikai írásjelek húzásával sok
minden eldőlt. Aki a szorzás jelet húzta, azonnal dobogós helyet szer-
zett. Az egyik csapatunk (Balázs Lászlóné, Boa Éva, Pikó Mária) tag-
jainak sikerült, és az addig gyűjtött pontjaival az első helyen végzett.
Ezúton is gratulálunk a helyezéshez. A klub többi csapata is a közép-
mezőnyben végzett. Elmondhatjuk, hogy Balatonfűzfő történelmét,
a jelenkor értékeit, a város kiemelkedő személyiségeit a vetélkedő
folytán közelről megismerték a versenyzők, sőt még a játék közben is
sokat tanultunk.
Február 1-jén tartottuk farsangi összejövetelünket, mely a szokásos
batyus bál elnevezést kapta. Véget nem érő kínálgatás a sok jóból
feledtette a tagokkal az óvodai tornaterem mérete miatti szűk moz-
gásteret. Ugyan a terem növelésére már többször kaptunk ígéretet,
amiben még most is reménykedünk. Nyolc lelkes tagunk különböző
jelmezeket mutatott be. Volt cowboy, kalóz, vadász, gésa, darts baj-

nok, fekete macska és a kőkorszakból Frédi és Béni is. A jó hangulat-
hoz egy rossz hír is párosult. Ott értesültünk arról, hogy klubveze-
tőnk, Szabó Lajos a Balatonfüredi Szívkórházban infarktus utáni
műtéten esett át. Mindenki drukkolt, aggódott, hogy párja, Erzsike
jó hírekkel térjen vissza. Nem volt felhőtlen a szórakozás, de a gazdag
tombolatárgy kínálat, melyből szinte mindenkinek jutott ajándék, a
jó zene, és végül a közös énekléssel jó hangulatban zártuk az estét.
(Ezeket a sorokat Gyurkovics Ágnes tollából ollóztam.) 
Február 24-én a Tamási fürdőbe tervezett kirándulásunkra szép tava-
szi napsütéses időben utaztunk. Harminchatan élveztük az ottani
gyógyvíz erejét, a wellness részleg, a szauna világ gyógyító hatását.
A régóta tervezett kirándulás után az esti órákban minden társunk
kipihenve, szerencsésen hazaérkezett. 

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Fűzodú beharangozó
A Balatonfűzfői Hírlap és a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő
Egyesület 2016. május 1-jétől augusztus 30-ig közös akciót hirdet a
városunkba látogató, pihenni vágyó nyaralók és a szabadidejüket kel-
lemesen eltöltő városlakók részére: 

Rajzolj szépet, küldj egy kedvességet!

címmel. A településünk négy frekventált helyére FŰZODÚ-kat helye-
zünk ki, ahová kis cetlire verseket, prózákat, kedves gondolatokat, szí-
nes gyermekrajzokat lehet elhelyezni városunkról, - az itt töltött kelle-
mes időről, szórakozásról, tevékenységről, sportolásról, a festői környe-
zetről, a hangulatról. A FŰZODÚ-kat rendszeresen ürítjük, s a szép
gondolatokat, rajzokat folyamatosan megjelentetjük a hírlapunkban,
az alkotók nevével. További részletek a hírlap áprilisi, májusi számában.

SZERKESZTŐSÉG ÉS EGYESÜLET

Megalakult a Balatonfűzfői Vitorlázók Baráti Társasága!
Népes társaság gyűlt össze 2016. február 13-án este a Művelődési
Központ színháztermében abból a célból, hogy megalakítsák a
Balatonfűzfői Vitorlázók Baráti Társaságát (BVBT).
A megalakulást egy jó hangulatú műsoros rendezvénybe ágyazták.
Így bőséges lehetőség nyílt városunk vitorlássportja múltjának, jele-
nének, jövőbeni fejlődésének, fennmaradási lehetőségeinek fehér asz-

talok melletti áttekintésére, egyeztető véleménycserékre is. A történ-
tekről kérdezem az elismert vitorlázó és sportvezetői múlttal rendel-
kező Berki Kálmánt, a társaság létrehozásának kezdeményezőjét, a
rendezvény szervezőjét.
Kezdjük talán a múlttal, az indítékokkal.
Balatonfűzfőn a vitorlás sport közvetlenül a második világháború
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után sorolt be az 1928-ban alakult Fűzfői Atlétikai Klub (FAK) szak-
osztályai közé.
Az akkori viszonyoknak megfelelően a bázist, beleértve a kikötői, a
parti-kiszolgálói és a sporteszközöket a Nitrokémia biztosította a
Balatonból kiágazó gyári vízkivételi mű lehetőségeinek sportcélú
kihasználásával.
Az adott kiváló feltételek mellett a vitorlázás településünk rangos ver-
senysportjává fejlődött.
A minőségi versenysport művelőit fokozatosan átfogta és összefűzte
egy, az ügyben elkötelezett baráti társaság.
Napjainkra közismerten minden gyökeresen megváltozott. Viszont
az említett baráti társaság ma is él, és élni is akar. Tagjai a volt és mai
versenyzők, szülők és leszármazottak, a Balaton és a vitorlázás szerel-
mesei, városunk sportját szívükön viselő barátaink. 
Ez volt a múlt, és ezek adták a kezdeményezés indítékait.
A formáról. Ez egy bejegyzett egyesület?
Nem. Csupán ahogy ma mondjuk: egy civil szerveződés.
Nincs vezetőség, elnök, tagdíj és írott alapszabály. A tagság nem ró
senkire kötelezettséget, és persze jogokat sem ad. 
Akkor mi tartja egyben a tagságot? Mi ad arculatot?
Az egyben tartást az összefogó erő adja. Esetünkben ez erkölcsi, nem
jogi kategória. Ez egy elhivatottabb vállalásra épül. Mondhatjuk ezt
akár hitvallásnak is.
Ennek a hitvallásnak a lényegi tartalma pedig két szóból áll. 
Tisztelet és barátság.

Tisztelet mindazoknak, akik a vitorlázás alapjait itt Balatonfűzfőn
lerakták. Tisztelet az alapokat tovább építőknek, azt szélesítőknek.
Tisztelet az ügy kitartó művelőinek, a sportot irányítóknak. Tisztelet
a mai fiataloknak, akik gyarapítják a vitorlázás tudományát és azt
továbbadják, megosztják. Tisztelet azoknak, akik már örökre elhajóz-
tak, de tetteik emlékének ápolását ránk hagyták.
A barátság olyan emberi tulajdonság, amely jóban, rosszban mellénk
áll. Viszont ápolást igényel. Ha elhanyagoljuk a barátság ápolását,
elapad az összefogó erő, a közösség valóságos érzete.
Barátság nélkül egyedül kóválygó emberhalmazzá válunk.
Látom tagsági igazolvány is készült. Az mire szolgál, mire jogosít?
A tagsági igazolványnak szimbolikus, erkölcsi meg használati értéke
van.
Az erkölcsi érték egyfajta hovatartozást hivatott szimbolizálni.
A használati érték abban áll, hogy a rajta lévő e-mail címekkel a tele-
pülésünkön  működő három kikötővel és vízi sportegyesülettel kap-
csolatba lehet lépni. A bejelentkező az adott helyekről meghívóval
társított értesítést kap a rendezvényekről és eseményekről.

A beszélgetést kívánsággal zárom. Adjon közösségformáló és összetartó
lendítőerőt városunk vitorlás sportja fejlődéséhez, hírnevének és hagyo-
mányainak bővüléséhez a tisztelet és barátság jegyében működő BVBT!

LEJEGYEZTE:
GYURICZA LÁSZLÓ HAJDANI VITORLÁZÓ

Tojásfa Balatonfűzfőn a Béke téri posta
előtt

Az interneten sokan megcsodálhatták egy
saalfeldi család szokását, amely már több
mint 40 éve díszíti fel – csaknem tízezer –
tojással az almafájukat, aminek csodájára jár
a világ.
Mi, balatonfűzfőiek is elindítottunk 2014-
ben egy ilyen kezdeményezést, aminek a
végeredménye a fűzfőfürdői postahivatal
előtti nyírfa feldíszítése lett.
Sokan csatlakoztatok, és az összefogás ered-
ményéről beszámolt több internetes hír-
portál és televíziós csatorna is (TV2), pél-
daként említve Fűzfőt. 
A marketingünk következményeképpen
márciusra már bejelentkeztek érdeklődő
kiránduló csoportok, akik ezen  látványosság
miatt tervezték ide a programjukat, és
szeretnék Fűzfőt megismerni.
Büszkeség tölt el, amikor azt látom, hogy
ilyen nyitott, önzetlen, kedves emberek
élnek a településünkön, akiknek fontos,
hogy másoknak is örömet okozzanak!
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult
ehhez a hagyományteremtéshez, remélem,
idén még többen leszünk!

A tavaly leszedett tojásokat idén március
12-én, szombaton 10 órakor tesszük fel a
fára. Szeretettel várunk mindenkit, aki
bekapcsolódna az akciónkba, és várjuk az
újabb tojásokat is!

Tavaly rendkívül kreatív, egyéni tojásokkal
leptétek meg városunkat. Voltak horgolt,
papír, gyöngyös, műanyag és nikecell tojások
is. Ötletesek voltak a „vállalkozói” tojások,
amire cég és egyesület nevek kerültek fel.
Voltak „szerelmes” tojások, amire a párok
írták fel a nevüket, de olyan is volt, aki dátu-
mot, nevet és városnevet írt fel, ami szintén
maradandó emlék lesz! A húsvét után
leszedett tojások a következő év „kezdőkész -
lete” lesz, és így egyre több tojás fogja
díszíteni a fánkat!

Az ezt követő napokban, ha kedve van
bárkinek tovább díszíteni, csak rajta! Ott áll
a fa a fűzfőfürdői postánált, a 71-es főút mel-
lett! Ha még le is fényképezitek az új tojá-
sokkal, és felteszitek a tojásos „szelfiket” a
„Balatonfűzfői Tojásfa” facebook oldalra,
nagyon örülnénk és megköszönnénk!
Azok között, akik a „Balatonfűzfői Tojásfa”
facebookos oldalunkat „lájkolják”, és elkül -
dik rá a tojásfás képeiket, a Balaton fűz -
fő–Litér Turisztikai Egyesület tagjai által
tett felajánlásokat fogjuk kisorsolni! Külön
kategóriákban is fogunk ajándékokat adni,
így a legszebb tojásfelajánló részére, és azok
között is sorsolunk, akik a legtöbb tojást
hozzák!

SZANYI SZILVIA

BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI

EGYESÜLET ELNÖKE

Web oldal: www.balatonfuzfoinfo.hu
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu

tel: 00-36-20/341-5504
Irodánk nyitva tartása:

hétfő–csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–12.00

TURISZTIKAI ROVAT



14. oldal 2016. március

Az év első véradása
A Nitrokémia Véradó Egyesület január
22-én rendezte idei első kiszállásos véradását.
Bízván az elmúlt évek sikeres szervezésében
– úgymint a véradások száma, új donorok
beszervezése –, reménykedve tekintünk az új
év elé.
A megszokottnál egy kicsit kevesebb (38 fő,
ebből 4 első véradó) jelent meg.
Bár a Vérellátó dolgozóinak elmondása
szerint akár 10 főért is érdemes kiszállniuk,

hiszen minden palack vér betegeken segít -
het, életeket menthet. A szervezés nem való-
sulhatna meg állandó és alkalmi támo-
gatóink segítsége nélkül. 

A véradás mostani támogatói:
Borsos József (Joker ABC), Pók Árpád, Simon
Csaba, Orosz Péter, Gondán  Sándor,
Hegedűsné Klári (COOP) és Lajkó Frigyes
vállalkozók voltak. Ők azok, akik anyagi

vagy egyéb támogatásukkal segítik elő a
véradások zökkenőmentes lezajlását.
Segítségüket ezúton is tisztelettel meg -
köszönjük, és a jövőben is számítunk rájuk.

A következő véradás időpontja:
2016. április 15.

DIÓSI PÉTER

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET

Téltemető a Horgásztanyán
Februárban folytattuk az immár öt éve tartó
hagyományunkat. Közel százan jó hangu-
latú, vidám családi rendezvény keretében

elbúcsúztattuk a telet. Szalonnasütés, forralt
bor, tea tette még hangulatosabbá ren-
dezvényünket. Célunk volt, hogy minél job-

ban összehozzuk a horgásztársakat és család-
jaikat.

KONTICS FERENC

VÁCISZ hírek
– Agykontroll tanfolyam a Balaton Csillag -
vizsgáló LEADER Kultúrközpontban 2016.
március 12–13-án. Bővebb információ a
www.balatoncsillagvizsgalo.hu oldalon.

– 2016. március 24-én 16 órakor a Balaton -
fűzfői VÁCISZ Egyesület éves nyilvános
közgyűlése a Balaton Csillagvizsgálóban,
utána 18 órakor TENGER ALATTI
VARÁZSLAT  címmel kiállítás nyílik Tóth
Zoltán fotóiból.

Az Új Európa Alapítvány KÖSZ! Program
keretében 308 000 Ft támogatást nyertünk 
„NETEZZÜNK EGYÜTT, NAGYI”
programra.
A pályázatot az Öveges József Szakképző
Iskola és Gimnáziummal közösen adtuk be.
A program indítása 2016. március 10-től. 
Jelentkezni az info@balatoncsillagvizsgalo.hu
címen, a nyugdíjasklubok vezetőinél, 
Kontics Ferecnénél a 06-30/604-6241 tele-
fonon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendez-
vényeinkre!

KONTICS FERENCNÉ
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Farsangi hagyományok az Irinyiben
Ha február, akkor farsang – ha február –,
akkor az egész országban tombol a báli szezon. 
2016. február 6-án volt az Irinyi Iskolában a
diákok hagyományos farsangi karneválja. 
A vidám délutánt Slavonics Péter, az
Automatizalunk.hu Kft. ügyvezetője, a bál
fővédnöke nyitotta meg. Az egyéni jelmeze-
sek színes felvonulása kezdte a programot,
melynek során ötletesebbnél ötletesebben
beöltözött diákokat láthatott a nagyérdemű
közönség.
A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a
délután folyamán, mivel több mint húsz
egyéni jelmezes és tizenkettő csoportos
produk ció sorsáról döntöttek. Volt ott
tengerész tánc, rappelés, megismerhettük dr.
Bubót és csapatát, a Méregzsákokat, a fura
Mynonokat stb.
Az eredményhirdetést egy rendkívül izgal-
mas tombolasorsolás követte, ahol rengeteg

értékes tárgy került új, szerencsés gazdához.
Végül a felhőtlen szórakozásé lett a főszerep:
a tánc, a buli, a csillámtetoválás, az állatbe-
mutató kötötték le a bálozók kifogyhatatlan
energiáit.
Köszönjük az iskola szülői munka közös -
ségének a szép és felejthetetlen élményt, mely
tanulói, szülői, pedagógusi és pártolói össze-
fogásból született. Köszönjük a pénzdíjakat,
a discót, a profi fotókat a felajánlóknak, akik
évről évre igazi mecénásként támogatják a
rendezvényt.
Immár majdnem két évtizede, hogy a pedagó-
gusok és a szülők úgy döntöttek az Irinyi
Iskolában, hogy a szórakozással egybekötve
próbálnak anyagi segítséget nyújtani az
intézménynek. Erre a legjobb formát a
Jótékonysági Bál adta. Évről évre rendü -
letlenül folyik a szervezés, a jókedvű adakozás.
Így volt ez 2016. február 20-án is, amikor

több mint száz szülő és nevelő gyűlt össze a
Művelődési Központban.
A fergeteges műsort az Irinyi Fúvószenekar,
a magánénekes növendékek: Kovács Anita,
Ticz Balázs, Károlyi Lili, Váczi Violetta, a
Balatonfűzfői Nosztalgia és Hagyományőrző
Táncegyüttes, a 6. b osztályos Selyemmajmok
valamint a szülők–nevelők tánccsoportja
Mindent bele tánca szolgáltatta. 
A kiváló műsort finom vacsora követte, majd
a felhőtlen tánc, a mulatság és a tombola
vette át az uralmat egészen hajnalig az
Oxygén zenekar vezetésével.
Köszönjük a szülői munkaközösségnek a
lelkes szervezést, a szponzoroknak a támo-
gatást.
A bevételt a diákok oktatási-nevelési körül -
ményeinek javítására fordítjuk. Köszönjük!

HORVÁTH IRÉN

TÁMASZ hírek
Februárban két különleges eseményünk is
volt. A hónap első napjaiban megtartottuk
Intézményünkben a hagyományos farsangi
mulatságunkat. Színjátszókörünk ismét
kitett magáért, és két kabaréjelenetet adott
elő. A házaspári évelődös jelenet mellett felc-
sendült a klasszikus ,,a fiúk a bányában dol-
goznak” mondattal elhíresült bohózat is. A
szereplők a próbák során ügyesen elsajátítot-
ták karaktereik jellemzőit, és hitelesen adták
elő szerepeiket. A vidám jelenetek után
Varga József nótaénekes szórakoztatta a jelen-
lévőket, mellette tombolát is sorsoltunk. Az
asztalokra pogácsa mellett lakóink kis cso-
portja által sütött friss, vanília illatú forgács-
fánk került. A sok nevetés, a kellemes ének-
szó, a nyereményekben bővelkedő délután
hamar eltelt, de persze az év további idősza-
kára is tervezünk hasonló, szórakoztató
prog ramot.

A másik rendkívüli esemény életünkben egy
díjátadó ünnepség volt. 2015. év elején hir -
detett meg a Hallás Társasága Alapítványa
egy képzőművészeti pályázatot, melyen
otthonunk is elindult. A kiírás a hallást
jelölte meg témául. Vellai–Nemes Nikoletta
intéz mény vezető ötlete alapján készült el egy
felfelé tartó kottaspirál, melyet egy se ma tikus
fül tart. A szélharangként is funk cionáló
pályamunka Beethoven Örömódájának egy
kis részletét tartalmazza. A lelkes, precíz,
főleg férfiakból álló kis csapatunkat, amely az
ötletet kézzel foghatóvá tette, Szalczerné
Piroska mentálhigiénés kolléganő fogta össze
és segítette. Hosszas és alapos terve zés előzte
meg a konkrét munkálatokat, és sok-sok
munkaóra eredménye a miniatür hangje-
gyeket felsorakoztató alkotás. A mun kánkat
segítette Fülöp Ferenc a forrasztásban, illetve
a Satunaplex Kft., amely a plexihengerhez



16. oldal 2016. március

elkészítésében működött közre, így vált szál-
líthatóvá és egyúttal ,,süketszobává” a meg-
valósult elképzelés. Köszönet érte!
Az idősotthonunk lakóinak nem minden-
napi pályámunkáját a zsűri első díjjal jutal-
mazta, és az elismerő oklevél mellett 200 000
Ft-os pénzjutalomban is részesítette. A díját -

adó ünnepségen jelen voltak az Alapítvány
képviselői, akik méltatták a mű elké szí -
tésében résztvevők kreativitását, kézügyes -
ségét. Az alkotást intézményünk nem
tarthatta meg, Veszprémben lesz az állandó
helye. Időnként ,,tanulmányútra” is indul,
hiszen a zsűrizésben szerepet vállaló mű -

vészek oktatási célra is fel fogják használni.
Azt hiszem, ez az igazi elismerés időskorú, de
lélekben-szellemben fiatal lakóink számára.
Büszkék vagyunk rájuk!

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNIKUS

Irinyis sikerek a megyei
Úszó Diákolimpián

Negyven általános iskola tanulója, összesen
180 Veszprém megyei diák versengett Pápán,
az Úszó Diákolimpia megyei döntőjén. 
Az összesített pontversenyt, vagyis az érem -
táblát az Irinyi Iskola nyerte meg. Huszonhat
versenyzőnkből 7 pontszerző helyen,
19 pedig dobogós helyen végzett. A 11 pont -
szerző hely mellett 1 aranyat, 7 ezüstöt és
5 bronzérmet nyertünk. Iskolánk legered-
ményesebb úszója Klemencz Attila (7. a) lett
3 bronzéremmel. Második helyen Gáspár
Áron (7. a) végzett egy arany-, egy ezüst -
éremmel és egy negyedik hellyel. Ebben a ver -
senyben a 4. a osztályos Karancsi Szonja lett a
harmadik egy ezüst- és egy bronzéremmel.
Mindenkinek gratulálunk!

CSOMAI VERONIKA

SPORTOVI, avagy együtt sportolni jó!
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola immár nyolca -
dik éve lelkesen végzi az óvodások be -
iskolázásához kidolgozott pedagógiai tervét.
Ez a munka folyamatos aktív és hatékony
kapcsolatot jelent az óvó nénikkel, a nagy -
csoportos óvodásokkal és a szüleikkel. 
Ennek egyik állomása volt a 2016. február
1–2–3-án folytatott SULIMUSTRA prog -
ram, ahol a település nagycsoportos óvodá-
sok szüleivel folytattak vetítős, ifjú mű vész -
bemutatós iskolaismertetőt a tanító nénik az
óvodákban. A nagysikerű rendez vényen szá-
mos kérdés merült fel, ami foglalkoztatja a
szülőket városszerte a tanítással, a neveléssel
kapcsolatban. A tanítók igyekeztek minden
kérdésre válaszolni, de a beiratkozás rész -
leteit 2016. március 9-én a SULIOVI prog -
ramon fogja megbeszélni az iskola igazgatója
az érdeklődő szülőkkel.
A szülői programon kívül a nagycsopor-
tosok ellátogattak az iskolába 2016. február

3-án délelőtt, s a SPORTOVI programon
azonnal birtokba vették a tornatermet. Egy
órán keresztül trambulinoztak, kosárra dob-
tak, legyőzték a bátorság padot, cseles
focipályán kergették a folyton elguruló lab-
dát. A fantasztikusan izgalmas akadálypá-
lyák sikeres leküzdése után csillogó Fűzlurkó
tetoválást kaptak az ügyes ovisok.
Ekkor tartottuk a „Kedvenc bábos képem”
alkotói pályázat eredményhirdetését is, ahol a
szorgalmas és kreatív ovisok jutalommal
térhettek haza, munkájuk eredményeképpen.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!
A felhőtlen sportolást követően jókedvűen,
csillogó szemekkel, karjukon, lábukon egy-
egy Fűzlurkóval távoztak a leendő elsősök. 
Örülünk, hogy egészségesen, lelkesen,
mozgással töltöttük el együtt ezt a szép órát,
hiszen együtt sportolni nagyon jó! Várjuk
jövőre is szeretettel a nagycsoportosokat! 

HORVÁTH IRÉN
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Hogy is volt? Tudta-e?
Évek óta tanulmányozom városunk történetét is, s elhatároztam,
hogy a magam szempontjai szerint megismertetek az olvasókkal
különböző érdekességeket múltunk egy-egy szeletéből, hogy mások-
nak is híreljék, milyen gazdagok vagyunk mi, fűzfőiek.

Tudta-e,
– hogy Fűzfőfürdő településrészen 86 évvel ezelőtt 1929–30-ban

építették ki a villanyhálózatot?
– hogy szintén 86 évvel ezelőtt 1930-ban épült meg Fűzfőfürdőn az

elemi népiskola, a Klebelsberg-iskola egy tanteremmel és egy
tanítói lakással?

– hogy az 1930-as évek második felében építették meg a 71-es főutat?  
– hogy a mai Zombor és Aradi utca sarkán krétagyár működött a húszas

években, Negró Leó spanyol származású vállalkozó tulajdonában?
– hogy a Budapest–Tapolca, észak-balatoni vasútvonalat 107 évvel

ezelőtt, 1909. július 8-án nagy ünnepségek közepette adták át?

– hogy 93 évvel ezelőtt 1923 nyarán kezdődött meg a fűzfőgyártelepi
lakótelep építése, s 1930-ban már több száz családnak adott
otthont? 

– hogy az 1920-as években a vörösberényi kocsmáros, Szalmássy
János parcellázást végeztetett a Gyártelephez közeli birtokán, amit
ma Szalmássy-telepnek hívnak?

Településünk az 1920-as évektől kezdve óriási fejlődésnek indult, csalá-
dok települtek be, nagyipar épült és kezdett el működni. Fűzfőgyártelep
lakossága „zárt” (2,5 magas kerítéssel körbevett) közösséget alkotott,
míg Fűzfőfürdő, Szalmássy-telep majd később Tobruk, mai nevén
Csebere egy nyitott, családias letelepedést biztosított. 
(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből című könyvében.)

HORVÁTH IRÉN

Új rovat
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Közérdekű telefonszámok
Rendőrség
Segélyhívás: 107 vagy 112
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Telefon: 88/438-711
E-mail:
ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu

Balatonfűzfői elérhetőségek
Gibicsár Tamás 06-30/630-8106
Lőrincz Gábor 06-30/467-1002
Polgárőrség 06-20/211-8583

Vízirendészet
Telefon: 84/310-712

Mentők
Segélyhívás: 104
Almádi Egészségház
Telefon: 88/599-900
Orvosi ügyelet: 88/412-104

Szakorvosi Rendelőintézet –
Balatonfűzfő
Telefon: 06-70/323-7297

Háziorvosi ellátás
dr. Dézsi Zoltán Csaba
Telefon: 88/451-812, 06-30/936-1319

dr. Rimay László
Telefon: 06-70/323-7297

dr. Domina Lajos Ernő (gyermekorvos)
Telefon: 88/450-725, 88/451-112
Védőnő: Tölgyes Beáta
Telefon: 06-20/437-5233

dr. Sáfrán Ilona – fogászati szakrendelés
Telefon: 06-88/450-097

Balaton Gyógyszertár
Bugyogóforrás u. 20.
Telefon: 88/610-076

Tűzoltóság
Segélyhívó: 105
Balatonfűzfői Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
Telefon: 88/451-866

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Telefon: 88/596-900
Központi faxszám: 88/596-901
Központi e-mail cím:
jegyzo@balatonfuzfo.hu
Honlap: www. balatonfuzfo.hu

Marton Béla polgármester
Telefon: 88/596-920, 06-20/924-1483
Erdősi Gábor alpolgármester
Telefon: 06-20/286-0107
dr. Takács László jegyző
Telefon: 88/596-910
Székelyné Tóth Barbara aljegyző
Telefon: 88/596-911

Polgármesteri titkárság: 88/596-923
Jegyzői titkárság: 88/596-912

Anyakönyvvezető: 88/596-917
Pénzügy és Adóügy: 88/596-928
Igazgatási és Szociális ügyek: 88/596-936
Városfejlesztés (Nóti Attila):
88/596-921

Műszaki ügyek
(Ticz Antal Attila, Szekeres Péter):
88/596-918
Önkormányzati ügyek
(Nemesiné Bucsi Anikó): 88/596-926

Városgondnokság
(Diósdi Péter): 88/574-584

Művelődési Központ és Könyvtár:
88/451-056

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:
88/451-872

BALKOM – Hulladékszállítás 
Ügyfélszolgálat: 88/438-688
• 1-es gomb: ügyfélszolgálati ügyintézés
• 2-es gomb: szállítás

E.ON hibabejelentő
Telefon: 06-80/533-533

DRV – 24 órás közterületi hibabejelentő
Telefon: 06-40/240-240/1-es menüpont

Közép-dunántúli Gázszolgáltató
Hibabejelentő: 06-80/301-301

Posta
Bugyogóforrás u. 1.: 88/586-220
Béke tér 1.: 88/586-210
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Minden kedves
olvasónknak 

kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

Szerkesztőség
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Márciusi rejtvény
A februári keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Végül elolvad a hó:
csordul, utat váj.
(Radnóti Miklós: Február)

Könyvet nyert: Gál Istvánné és Marton
Krisztina balatonfűzfői olvasóink.
Gratulálunk!

Márciusi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2016. március 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.

A bulgur tört búza. Előfőzött, szárított
búzaszemek, melyek különböző méretben
kaphatók a rizsszemnyitől az egészen apróra
őrölt változatig. A búzaszemeket általában
hántolják, majd előfőzik, és sok helyen még
mindig a napon szárítják.
Nagyobb bevásárlóközpontokban, drogéria -
láncokban, keleti élelmiszerboltokban és
bioboltokban is hozzájuthatunk.
Nagyon jó köret, hasonlít a rizshez, de kicsit
„harapósabb”, pergősebb az állaga, és
gyakor latilag percek alatt kész. Nagyon jól
átveszi az ízeket, ezért népszerűek a bulgur-
ból készült saláták, sok zöldséggel és sok

zöldfűszerrel. Könnyű, kiadós és egészséges,
mint például a tabulé, ami kuszkusz helyett
gyakran készül búzatöretből.
A bulgur nagyobb szemű fajtáit köretnek
készítsük el. Mivel elő van főzve, elég csak
forró vízzel felönteni, és néhány percig,
csupán addig főzni, míg a folyadékot beissza.
A csomagoláson mindig találunk elkészítési
út mutatót, mert a különböző méretű
őrleményekhez más és más folyadémennyi -
ség és párolási idő szükséges.
Isteni mindenféle főtt, sült  és nyers zöld-
séggel. Készülhet belőle piláf, mely egy rizs-
ből vagy bulgurból készülő egytálétel,

Oroszországtól Latin-Amerikáig, Görög or -
szágtól Iránig szinte mindenhol fogyasztják
más-más néven. A kisebbre őrölt bulgur
kiválóan feldob salátákat. Levesbetétként is
fogyaszthatjuk! Indiában édesen is eszik: tej-
jel, cukorral felfőzve.
A bulgur gazdagabb rostokban, vitaminokban
és ásványi anyagokban, mint a rizs vagy a
kuszkusz. Glikémiás indexe 46, míg a sima rizsé
70–90 körül van. B-vitamin és vas is van benne
jócskán, ezért nagyon sok dietetikus javasolja a
fogyasztását. (forrás: http://mindmegette.hu)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – bulgur, a szuperköret Új rovat
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 7.00�16.00  Szo: 7.00�12.00 

Üzletek:

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

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra

SZ: 7.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

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

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

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

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

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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

Általános iskolások korrepetálását, órára felkészítését
vállalom. Kérésre házhoz megyek. Telefon: 06-20/452-2572

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: 8.00–17.00 óráig, V: 9.00–13.00
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Irinyi farsang és jótékonysági bál

Fotók: Máhl Szabolcs




