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

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

Április 11. 17 óra Költészet napi városi
szavaló verseny
– Gálaműsor

Április 12. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Április 14. 7 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjas-
klub
– autóbuszos kirándulás az agárdi meleg
vizes fürdőhelyre

Április 14. 17 óra III. Városi diótörő bajnokság
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Április 15. 17 óra Kiállítás megnyitó
– Kelet-Balaton fényei

Április 18. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – Költészet napja alkalmá-
ból legkedvesebb verseim

Április 18. 16 óra Kártya klub

Április 21. 18 óra Új színházi évad II. elő-
adás
– Marica grófnő nagyoperett két felvonásban
Jegyárak: elővételben 1800 Ft/fő, helyszínen:
2000 Ft/fő
Jegyek a Művelődési Központ irodájában
vásárolhatók!

Április 22. 17 óra Fiatal Művészek Klubja
– irodalmi est

Április 22. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– szalonnasütés
Helyszín: Tobruk, Natúrkert vendéglő mellet-
ti telek

Április 25. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás

Április 28. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselők kötetlen
beszél getése a lakossággal kávézás közben,
egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 30. XIII. Tobruki majális
– a vállalkozók szervezésében
Helyszín: Tobruki strand

Májusi előzetes

Május 1. Vidám május 1.
Program:
15 óra Kid Rock & Roll SE.
15.40 óra Csajox, D.L.D., Berényi suli
táncbemutatója
16 óra Yildizlar hastánccsoport műsora
16.30 óra Conestoga Country Linedance
műsora
17 óra Sörivó verseny
17.30 óra Trabarna stand up comedy műsora
18.30 óra Varga Feri & Balássy Betty fellé-
pése
19.30 Utcabál a Klubdélután zenekarral
Egész nap: utazó vidámpark, kirakodóvásár,
BÜFÉ
Helyszín: Városi Stadionnal szemközti parkoló
(Rossz idő esetén a színpadi programok elma-
radnak!)

Május 2. 14–15 óra Balatonfűzfő és Tér -
sége Mozgáskorlátozottak Csoportja
14 óra fogadóóra
15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 2. 16 óra Kártya klub

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

Május 2. 19 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 3. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 3. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Május 6. 9 óra Madarak és fák napja
– a Művelődési Központ és Könyvtár és a
Balaton fűzfői Horgász Egyesület közös szer-
vezésében
Helyszín: Horgásztanya

Május 6. 17 óra KontrasztOK
– pódiumbeszélgetések közismert személyi-
ségekkel
– vendég: dr. Praznovszky Mihály irodalom-
történész, muzeológus

Május 10. 10 óra Bábszínházi előadás
– Pegazus bábszínház
Belépőjegyes előadás!

Május 10. 15 óra ,,80 éves a balatonfűzfői
mamutfenyő”
– Közreműködik Gyuricza László és Milos József
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár előtti zöld terület

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

Május 12. 18 óra Új színházi évad III. előadás
– Botrány az operában – komédia 
Jegyárak: elővételben: 1800 Ft/fő, helyszínen:
2000 Ft/fő
Jegyek a Művelődési Központ irodájában
vásárolhatók!

Május 14. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Május 14. 15 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– nyílt közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn -
tartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.
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Köszöntő
A közelmúltban köszöntötte Marton Béla
polgármester Pintér Ferencet 90. születés-
napja alkalmából. Az ünnepelt felidézte a
Nitrokémiánál töltött időket, hosszasan
beszélt a hetes kút fúrásáról és annak körül-
ményeiről. Jó egészséget, hosszú életet és
sok örömet kívánunk családja és szerettei
körében!

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
március 22-én 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– A testület a Civil alap felosztását a Balatonfűzfőért Alapítvány kura -
tó riumi véleményére tekintettel továbbra is saját hatáskörben tartja. 

– A képviselő-testület úgy döntött,
– hogy a 2015. évi költségvetésben tervezett 5 millió forint felett a

határidőben befolyt idegenforgalmi adó többletbevétel 80%-át
támogatásként átadja a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
részére, melyről a 2016. évi támogatásoknak megfelelő szabályok
szerint kell elszámolnia az egyesületnek.

– a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület köteles az önkor-
mányzattal szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeit a 2016.
évi TDM-feladatok ellátására kötött szerződéssel egyidejűleg az
önkormányzatnak teljesíteni. 

– a 2016. évi TDM-feladatok ellátására szerződést köt a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesülettel, melynek alapja a
2015. évi együttműködési megállapodás,

– a TDM-feladatok ellátása tekintetében az egyesület részére átad-
ja a kutatás, látogatói adatbázis, információgyűjtés, elégedettség
mérés, attrakció és látogatómenedzsment tevékenységeket és a
desztinációs marketing tevékenységet,

– az átadott feladatok ellátására a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület szakmai programtervet készítsen, és a 4 millió Ft támoga-
tás felhasználására a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel
egyeztetett költségvetést és elszámolási módot nyújtson be. 

– hogy megtéríti a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
62/2014. (03. 18.) (Béke téri turisztikai információs iroda bőví-
tésére, illetőleg újjáépítésére vonatkozó) Kt. határozat végrehajtá-
sának felfüggesztésével kapcsolatos -363 220 Ft költségét,

– hogy a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület választmányába
az önkormányzat képviseletében Gyurkovics Ágnest delegálja.

– A hivatal megvizsgálja a Fűzfő kártya elvonásának lehetőségét azon
idegenforgalmi adót fizetők körében, akik a befizetési határidő lejár-
tát követően teljesítik fizetési kötelezettségeiket. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete, mint a
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy
határozott, hogy 

1. a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. részére 15 000 e Ft keretösszegű visz-
szatérítendő támogatást biztosít a határozat mellékletét képező
– a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2016. február havi beszámolója
című – előterjesztésben meghatározott feladatokra,

2. a támogatás törlesztését 2016. július hónapban megkezdi, és
2016. novemberig a teljes összeget visszafizeti,

3. az 1. pont szerinti támogatás forrása a fejlesztési céltartalék,
4. felhatalmazza a polgármestert a támogatási kölcsönszerződés

aláírására,
5. a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. az áprilisi Kt. ülésre az üzleti tervét

nyújtsa be.

– A testület megbízta a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t, 
– hogy az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás célú bérlemé-

nyek, az ingatlan-értékesítés és a közterület-hasznosítás témaköré-
ben létrejött „Feladatellátási megállapodás”-ban rögzített szabá-
lyozás szerinti teljes körre kiterjedően lássa el a feladatokat. E meg-
bízása során Balatonfűzfő Város Önkormányzata nevében eljáró-
ként köteles a mindenkor felmerülő feladatok végrehajtására.

– hogy működjön közre a Fehérvári Viziterv Kft. által elkészíten-
dő csapadékvíz elvezető rendszer megtervezéséhez szükséges fel-
mérési, feltárási munkálatokban. Elrendeli továbbá a tulajdoná-
ban lévő Művelődési Központ és Könyvtár, valamint Balaton -
fűzfői Közös Önkormányzati Hivatal épületei csapadékvíz
elveze tésének – a jelenlegi jogszabályoknak megfelelő átalakítá-
sát – szabályossá tételét. A fenti munkákra a környezetvédelmi
alapból 500 000 Ft keretösszeget biztosít.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete mind a
közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére vonatkozóan, mind a
közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működ-
tetésére vonatkozóan Balatonfűzfő teljes közigazgatási területére
vagyonkezelői szerződést kíván kötni a DRV Zrt.-vel, annak részvé-
nyeseként.
Felkéri a DRV Zrt.-t a vagyonkezelői szerződés-tervezet előkészítésére.
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi-
akról tájékoztatja a Magyar Energetikai Hivatalt:

1. az Önkormányzat tárgyal a Magyar Állammal a víziközmű-
rendszer térítésmentes átadásáról, mivel forrás hiányában a vízi-
közmű-rendszer működtetését és az azt érintő beruházásokat
nem tudja finanszírozni,
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2. a DRV Zrt. által beterjesztett – Balatonfűzfő–Fűzfőgyártelep
vízellátását biztosító II., III. és VII. számú kutak fertőtlenítési
lehetőségének kialakítására vonatkozó – fejlesztés az Önkor-
mányzat álláspontja szerint a rendszerben nem szükségszerű,
tekintettel arra, hogy a víziközmű-rendszer eddigi működése
során a vízminőséggel kapcsolatban szakhatósági kifogás nem
merült fel. 

Az Önkormányzat
1. a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola épületének hőellátására a Cothec Energetikai
Üzemeltető Kft.-vel 2002. szeptember 4-én megkötött – 2014.
október 1-jén 2 év határozott időtartamra meghosszabbított –
hőszolgáltatási szerződést a 2014. október 1-jén kelt 1. számú
módosítás 6.1. pontja alapján rendes felmondással, 2016. októ-
ber 1. napjára felmondja, a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.
által felszerelt hőszolgáltató berendezéseket az önkormányzat
nem kívánja megvásárolni. A fűtésrendszer nyári időszakra üte-
mezendő felújítására árajánlatokat kérnek be, melyeket a soron
következő képviselő-testületi ülésre terjesztenek be.

– Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani:
– a „Zöld város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15 kódszámú felhí-

vás keretében a fűzfőgyártelepi „városliget” revitalizációjára,
– a képviselő-testület elrendelte ezen pályázatok előkészítését,

amelyre 2 millió forintot különít el a költségvetésben a pályázat
előkészítő alap terhére. Az összeg felhasználásáról a polgármester
dönt a képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség-
gel.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete pályázat
útján kedvezményesen kívánja értékesíteni a Balatonfűzfő, 805/20,
/21. és /22. hrsz.-ú belterületi ingatlanait. Felkérte a hivatalt, hogy az
alábbi feltételeket figyelembe véve a pályázati kiírást dolgozza ki:

Pályázhatnak azok a balatonfűzfői állandó lakhellyel legalább 3 éve
rendelkező, a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni
kívánó házaspárok vagy élettársak, akik a feltételeknek megfelelnek:

• a pályázat benyújtásának napján egyikük életkora sem haladja meg
a 40. életévet, és

• ingatlan tulajdonnal nem rendelkeznek, és
• legalább 2 gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak),

vagy várnak, vagy vállalnak és
• legalább érettségivel vagy szakmunkásvizsgával és mestervizsgával

rendelkeznek, és
• igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bírnak, és
• lakáscélú igazolt megtakarításuk eléri a 2 M Ft-ot és a csatolt okira-

tokból, nyilatkozatokból megállapítható, hogy a rendelkezésre álló
források alapján a tulajdonukba kerülő telekre lakóingatlan
felépíté sére képesek, és

• vállalják, hogy a vásárolt telken 4 éven belül új lakóingatlant létesí-
tenek.

– A hivatal a Balaton körúton a Jókai parktól a 71-es büféig 386 fm
járda saját hatáskörben történő felújításának költségeire vonatkozóan
a Városgondnokságtól kér kimutatást. 

– Az önkormányzat a Nefelejcs utca útfelújítási terveinek korszerűsí-
tésére árajánlatot kér be a Geoplaner Kft.-től, továbbá külön áraján-
latot kér be az út csapadékvíz elvezetésének megtervezésére.

– A hivatal a 357/76 hrsz.-ú Kikötő utca forgalmát a Kalóz köztől
északnyugati irányba „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával
és „Kivéve engedéllyel” feliratú kiegészítő jelzőtáblával korlátozza.
Hozzájárul az útszakasz ideiglenes, legfeljebb 4 évig tartó, fekete-
fehér színű sorompóval történő lezárásához, melynek költsége a
Balaton Center Kft.-t terheli.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 
– felkérte a polgármestert, hogy a Balatonalmádi Rendőr -

kapitánysággal egyeztessen az Árpád utca–Gyári utca kereszte-
ződéséhez kapcsolódó, reggeli órákban történő közlekedésbiz-
tonsági helyzetéről. 

– felkérte a Városgondnokságot, hogy az Árpád és a Gyári utca
keresz teződésében található szelektív hulladékgyűjtő szigetet
közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőbb helyre telepítse
át. 

– árajánlatot kér be az Árpád utca sebességcsillapításának megol-
dására. Az Árpád utcai óvoda környezetét érintő közlekedés biz-
tonságosabbá tételét ezt követően vizsgálja meg. 

– A testület úgy döntött, hogy

– a Balatonfűzfő, Jókai u. 19. szám alatti „menza-politehnikai épü-
let” alsó szintjét 2016. április 1. napjától határozatlan időre,
16 000 forint + áfa/hó + rezsi bérleti díjért bérbe adja a Csepregi
Vízisport Kft. részére,

– a Csepregi Vízisport Kft. járuljon hozzá 50%-ban a fűtés átalakí-
tásához kapcsolódó 800 ezer Ft-os költséghez, melyet 10 000
forint/hó összegben a bérleti díjjal egyidejűleg fizessen meg. 

– Jánka Anikó bérleti szerződését 2016. április 1-jétől változatlan
feltételekkel úgy módosítja, hogy a korábbi „menza-polictechni-
kai” épületben lévő helyiség helyett a főépület földszinti termét
bérli tovább.

– a volt Jókai Iskola tanári és titkári irodáit 2016. április 1. napjától
határozatlan időre, 8000 forint+áfa/hó bérleti díjért bérbe adja a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére,
• 2. az egyesület kötelezettsége a víz- és villanyóra beszerelése,
• 3. az önkormányzat az eddigitől eltérő karbantartási és fenn-

tartási tevékenységet a jövőben sem végez el az épülettel kap-
csolatban. 

• 4. az egyesület a beruházás költségeit az önkormányzati támo-
gatás terhére nem számolhatja el. 

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
– a Fűzfőfürdőt Tobrukkal összekötő kerékpárút saját hatáskörben
történő felújításának költségeire vonatkozóan a Város gondnok -
ságtól kér kimutatást,
– felkéri a hivatalt, vizsgálja meg ezen a szakaszon a kerékpáros
pihenőpont kialakításának lehetőségét, 
– felkéri a Városgondnokság vezetőjét a Fűzfőfürdőt Tobrukkal
összekötő kerékpárút vasúti átkelőhelyénél található, a Séd patak
fölött átívelő híd állapotának felülvizsgálatára a balesetveszély
elhárítása érdekében.
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– A képviselők felkérték Marton Béla polgármestert, hogy a 2017. évi
vizes világbajnokság Balatonfüredet és Balatonfűzfőt érintő helyszí-
nei kapcsán, a Balatonfűzfőt érintő átmenő forgalom zavartalanságá-
nak biztosítása érdekében jelezze a kormányzat illetékeseinek a 71-es
számú főút Balatonfűzfőre eső szakaszának állapotát, és egyben kérje
a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárását a kormányzati
segítségnyújtás érdekében.   

Módosult a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
17/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet.
A rendeleteket városuk honlapján Önkormányzat /Balatonfűzfő város
önkormányzatának hatályos rendeletei menüpont alatt olvashatják. 

A következő testületi ülés 2016. április 19-én lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

A hatvanhetedik hónap a városházán
Húsvét hétfő hajnalán írok, ezért nem véletlen, hogy eszembe jutnak
a korábbi évek húsvétjai. Drága nagyanyám húsvét vasárnapján már
korán reggel elment a misére. Kis kosárkában vitte a szentelni valókat
szép terítővel letakarva. Sonkát, tojást, kenyeret, kalácsot, talán még
sót is. Aztán nagyapám, az időjárástól függően motorral vagy kerék-
párral elhozta hozzánk a reggelit. Édesanyánk nagy gonddal kicsoma-
golta, vigyázva kiporciózta nekünk. Óvatosan kellett enni, mert sem
morzsa, sem tojáshéj, semmi nem mehetett le a földre. A maradékok
aztán szépen egy szalvétában végezték, és bekerültek a kályhába. Nem
volt szabad kidobni őket. A szomszéd néni a kertben ásta el a szentelt
ételek maradékait. Mindenből csak módjával kaptunk, mert ekkor
ért véget a böjt. És ezek a kis falatok a böjt utáni mértékletességre
neveltek bennünket. Nagypénteken a család felnőtt tagjai csak kenye-
ret és vizet fogyasztottak, nekünk csak a húst kellett mellőznünk, ami
akkoriban különben sem volt oly gyakori étel nálunk.  Aztán húsvét
hétfőn reggel szépen felöltöztünk, és indultunk locsolkodni. Azon
versenyeztünk, kinek mennyi tojás gyűlik össze délig. Mert délre szi-
gorúan otthon kellett lennünk. Arra a kérdésre, hogy miért csak délig
szabad locsolkodni, egyszerű volt a válasz. Hogyan venné ki magát
valahova ebédidőben beállítani hívás nélkül. Mindig több verset kel-
lett tudnunk locsolás előtt, mert vers nélkül nem illett locsolkodni, és
valami finom kölnit vittünk magunkkal, már a lehetőségekhez
képest. Egyszer valaki cserélt egy szovjet katonával valamit, és cserébe
igen érdekes illatú kölnit kapott. Azzal indultunk volna el a szokásos
körútra, de az otthoni locsolkodás után megtudtuk, hogy ilyen gya-
lázatos pacsulival nem mehetünk sehova. Kaptunk másikat, alkalom-
hoz illőt. 

Sajnos egyre inkább kiveszik a locsolkodás szokása, sokkal inkább a
pénzgyűjtés lett a cél. Egyre inkább ciki elmenni húsvét hétfőn, és
még cikibb beengedni a locsolókat. Kár lenne ezt a szokást elfeledni,
veszni hagyni. Rajtunk múlik.

Az egyesületek sorra tartják közgyűléseiket. Ahova meghívnak, oda
mindig elmegyek.  Több emlékezetes közgyűlésen voltam ebben a
hónapban. Az egyik a FAK közgyűlése volt. Huszonöt év után búcsú-
zott a vezetőségből Tóth János Janika. Munkásságát mindig az egye-
sület jelmondata jellemezte: Az összetartás ad erőt.  Összefogta az
egyesületet, szervezte az életét fáradhatatlanul. Remek munkatárs
volt, sokat tanultam tőle. Most csak itt köszönöm meg a munkáját, de
biztosan találunk erre más méltó formát is. Az utódoknak azt kívá-
nom, hogy legyen példa az elődök munkája, reális célokkal, kitartás-
sal azt a közösséget szolgálják, akik bizalmat szavaztak nekik. Ne
merüljön a feledésbe a korábban idézett jelmondat: Az összefogás ad
erőt.

A település másik meghatározó egyesületénél, a VÁCISZ közgyűlé-
sén öröm volt megtapasztalni, hogy a saját forrásaiból mennyi min-
dent tud végezni egy közösség, működtetni, fenntartani egy intéz-
ményt. Az egyre izmosodó szervezet a település életének számos terü-
letén jelen van, időről időre újabb ötletekkel lepi meg a közösségün-
ket. Köszönjük a munkájukat. Kevés szóval, annál inkább több tettel
szolgálják a település lakóit, az ide látogatókat.  Rendkívüli élmény
volt a közgyűlést záró kiállítás. Tóth Zoltán nyomdatulajdonos
mutatta be a tenger alatti fotóit, videóit. Elmesélte a kapcsolatát a
tengerrel, a tenger állataival. Mindig öröm, ha valaki meg meri, meg
tudja, és meg akarja mutatni másoknak is önmagát. Nem azért, hogy
dicsekedjen, hanem valami másért. Azért, hogy általa a többiek is
többek legyenek. Ha nem ez a cél, akkor az egész hiteltelenné válik,
és már az első percben lelepleződik. Az öncélúság fikarcnyi szikrája
sem volt jelen ezen a kiállításon. Sokkal inkább egy ember őszinte
megnyilvánulása, ami manapság igen ritka. Pedig milyen egyszerű.
Átéltem valamit, megcsináltam valamit, kigondoltam valamit, mitől
több lettem. Kiállok az emberek elé és elmondom, bemutatom, leve-
títem, hogy örüljetek velem. Mert ez az együttlét alkalom lehet arra,
hogy beszélgessünk a látottakon, a hallottakon kívül másról is.
Mindenkit biztatok, hogy ossza meg velünk a magában rejlő értéke-
ket. Mert ezzel önmaga is több lehet.  Vannak intézményeink, ahol
minden építő gondolat befogadásra talál. Éljenek vele. Legyen az egy
jó könyv olvasása utáni gondolat, egy film, kép, kirándulás emlékei.
Nincs is jobb annál, mint másoknak örömet szerezni.

A Balatoni Szövetség is ünnepi közgyűlést tartott. Alapításának
huszonötödik évfordulóját ünnepelte.

Ez alkalomból rövid visszatekintéssel, megemlékezéssel megköszönte
azoknak a munkáját, akik újra indították a Balatoni Szövetség mun-
káját. A Balatoni Szövetség 1904. augusztus 14-én alakult meg
Siófokon a tó fejlesztése, kultuszának kialakítása és a fürdőélet átfogó
irányítása érdekében. Aktívan működött 1948-ig, amikor egy BM
rendelettel munkásságát megszüntették. A rendszerváltás évében,
1990-ben az Országgyűlés elfogadott egy olyan törvényt, mely dekla-
rálta, hogy „az államnak el kell ismernie a helyi önkormányzatoknak
azt a jogát, hogy olyan szövetséghez tartozzanak, amely védi és támo-
gatja a közös érdekeit”. Ez a jogi háttér teremtette meg a Balatoni
Szövetség újjáalakulásának lehetőségét. 1990 novemberében elindult
az előkészítő munka és 1991. február 8-án, azaz 25 évvel ezelőtt
Balatonfüreden megtartott alakuló ülésén 26 part menti település
polgármesterének részvételével az újjáalakult Balatoni Szövetség.
Ezen az ülésen választották meg az új elnökséget és fogadták el az
Alapszabályt.
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Elnök: Simon Károly polgármester Balatonfüred. Társelnökök:
dr. Szelestey Tamás polgármester Keszthely, Horváth Gábor polgár-
mester Fonyód. Elnökségi tagok: Bárdos János polgármester
Balatonkeresztúr, Csizmadia Ferenc polgármester Balatongyörök,
dr. Kerényi László polgármester Balatonalmádi, Kálóczi Kálmán pol-
gármester Badacsonytomaj, dr. Kovács Miklós polgármester
Balatonboglár, Kuti Csaba polgármester Balatonkenese, dr. Mihovics
István polgármester Révfülöp, dr. Varjú Lajos polgármester
Balatonfűzfő.

Az elnökség hamar ráébredt, hogy a Balaton érdekei, a Balaton és
környékének fejlesztése, a tó megóvása nemcsak a parti városok és
községek érdeke, a szervezetnek meg kell jelenítenie a régióhoz tarto-
zó valamennyi település fejlesztésének igényeit és programját. Már az
alapítás időszakában eldöntötték azt is, hogy egyenlő jogokat birto-
kolnak a települések és a működés alapelve a politikamentesség lesz.
Az elnökségben munkálkodó polgármesterek településeik érdekeit

integrálni tudták a Balaton régiójának érdekstruktúrájába. Mindezek
összessége hozta meg végső soron a működés sikerét, ezt meglátva
csatlakozott a Balatoni Szövetség soraiba immár minden parti telepü-
lés. Jelen pillanatban 77 önkormányzat tagja a Szövetségnek. 

Örömmel tapasztalom, hogy igen sokan használják a parti sétányt.
Kérem, vigyázzunk rá, mert már néhány műgyűjtő aktivizálta magát.
Eltűnt ledlámpa, kidöntött, megrongált pad, szeméttároló jelezte
jelenlétüket.  Többen kipróbálták az autóikat is ezen a szakaszon.
Valamiből azt hitték, hogy ezen kell menni pecázni, vinni a gyereke-
ket a játszótérre. Szerencsére a webkamera megmutatta, és több tízezer
forintos bírság után értették csak meg, hogy itt nem lehet autózni.  

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2016. április 21. Tobruk,
óvoda.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Szeretettel köszöntjük városunk 2
újszülöttjét, név szerint Marton

Emmát és Horváth Luca Virágot.
Gratulálunk a családoknak, és jó egész-

séget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt
balatonfűzfői lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri
Hivatal az alábbi
népességi adatokat

szolgáltatta
a 2016. februári

lapzártától a 2016.
márciusi lapzártáig:

Anyagtorlódás miatt
kimaradt cikkeink

– Természetfotós előadás az Irinyiben
– Húsvétra hangolva
– Erőt, egészséget! Erős, egészséges?
– Bűn- és baleset-megelőzés a színház

eszközeivel az Övegesben!
– Angol tábor Balatonfűzfőn
– A mohácsi busójárás – hungarikum
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Hirdetmény – Értesítés vasúti útátjáró lezárásáról
A MÁV FKG Kft. Veszprémi Főépítés vezetősége (8200 Veszprém,
Jutasi u. 22.) mint kivitelező által, a MÁV Zrt. megbízásából a 29.
számú, Szabad battyán–Tapolca vasútvonalon, Balaton fűzfő–Bala -
ton almádi állomásközben a 466+42. számú szelvényben lévő útátjá-
rót (Tobruki strand előtt a Rákóczi utcai vasúti átjáró) ároképítési és
szabályozási munkálatok miatt szükséges 35 óra időtartamra teljes
pályás lezárása lesz az alábbi időpontokban:

1. 2016. április 23-án 20.00 órától 22.00 óráig.
2. 2016. április 25-én 8.00 órától április 26-án 17.00 óráig.  

SEVINGER ISTVÁN, FŐÉPÍTÉSVEZETŐ

MÁV FKG KFT.
VESZPRÉMI FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG

E-MAI: SEVINGER.ISTVAN@FKG.HU

Huszonöt évesek lettünk!
1991. április 10-én jelent meg a Balatonfűzfői Hírlap első száma.
Alapítója a nagyközség önkormányzata, felelős kiadója dr. Varjú
Lajos polgármester volt. Beköszöntőjében így írt: ,,Remélhetőleg
nem is olyan sokára, minden fűzfői polgár, itt élő nyaraló és ideláto-
gató életének, mindennapjainak részévé válik.”
A nagy létszámú szerkesztőbizottság Flink Kornél, majd később
Stricz János vezetésével hónapról hónapra tájékoztatta a balatonfűz-
főieket a nagyközség, majd a város életéről. Önkormányzati hírek,
kultúra, sport, helytörténet, rendőrségi hírek, pályázatok, az iskolai,
élet, olvasói levelek, mind mind igen széles kínálatot nyújtottak az
olvasóknak.

A 2006-os önkormányzati választások új polgármestert hoztak a
város élére. A szerkesztőbizottság felajánlotta lemondását, melyet az
akkori képviselő-testület elfogadott. 
A polgármester, Majorné Kiss Zsuzsanna Gerendás Lajost kérte fel a
lap szerkesztésére, aki a munka megkezdése után kialakította az új
szerkesztőséget. A kezdeti nehézségek után megindult az élet, az elő-
dök nyomdokain haladva a témakörök nem nagyon változtak.
Újdonság volt a Tavaszi és Téli különszám, sajnos csak négy kiadást
élt meg, anyagi fedezet hiányában nem lehetett folytatni.
Másik újdonság volt a Honismereti Füzetek évi két kiadása, amely
Balatonfűzfő és az ősi Máma kialakulását volt hivatott bemutatni.
Anyagi fedezetét a hirdetésbevételek biztosították.
A 2010-es őszi választások megint változást hoztak az újság életében.
A képviselő-testület pályázatot írt ki a főszerkesztői posztra, melyet
Béres Istvánné nyert meg.
Kis létszámú szerkesztőség alakult, amely nagy lelkesedéssel látott
munkához. A felelős kiadó, Marton Béla polgármester támogatta a
lap arculatának megújítását, új címlap kialakítását.
Szerkesztőtársaimmal megalapítottuk ,,A város fotósa – a fotós
városa”© díjat, melyet minden évben a Magyar Kultúra napi ünnepsé-
gen adunk át. Évente szponzorok segítségével kiadjuk a város falinap-
tárát. Folytatjuk a Honismereti Füzetek kiadását, melynek 10. száma
2016 júliusában jelenik meg. Gerendás Lajos váratlan halála ugyan
felborította a szépen kialakított tematikát, de előrelátását dicséri,
hogy lehetséges témaköröket is felvázolt, és ebből tudunk meríteni.
Hálásak vagyunk előrelátásának, hogy nem kellett a 7. számmal befe-
jezni ezt az igen kedvelt kiadványt.

„Fűzfő himnuszok és indulók” pályázatot hirdettünk meg 2012-ben.
Sokan boldogan ragadtak tollat, hogy településünknek végre legyen
saját indulója. A nyertes (a városlakók szavazása alapján): 2012.
Gerendás Lajos: Himnusz Fűzfőnek.

Különféle pályázatokat írtunk ki iskolásoknak is, hogy ezzel is jobban
bevonjuk őket a város kulturális életébe, és a témakörök kapcsán job-
ban megismerjék és kötődjenek a mi szép és hangulatos kisvárosunk-
hoz (2013. – „A hely, ahol élünk: Balatonfűzfő”©, 2014. – „A legen-
dák velünk élnek©, 2015. – Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©).
„Városunk fényei©” pályázattal leptük meg 2015-ben a fűzfői polgá-
rokat, hogy ünnepi díszbe öltöztethessék otthonaikat.
2015-ben fő média támogatói voltunk a „A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos program fűzfői ver-
senyének. 
Nem akarok nagy szavakat használni, de elődeink és mi is azon
vagyunk, hogy színes, olvasmányos újságot adjunk hónapról hónapra
olvasóink kezébe.
Azonban nem volna teljes a kép, ha nem szólnék egy sajnálatos dolog-
ról. Az olvasói levelek, pontosabban ,,A lakosság kérdez – az Önkor-
mányzat válaszol” rovatot megszüntettük. Az ok: a megengedhetet-
len, nyomdafestéket nem tűrő hangnem, az egymás lejáratása, a sze-
mélyeskedések. Bízunk abban, hogy a józan ész előbb utóbb felülke-
rekedik, és újra indíthatjuk ezt a rovatot. Mint ahogy a lap alapítója
írta még 1991-ben: ,,Várjuk a véleményt, kritikát, a jobbító szándékú
észrevételeket.”

Végezetül álljon itt kis csapatunk név szerint: Horváth Irén és
Németh–Demeter Zsuzsanna szerkesztők, Fujszné Kőnig Zsuzsa
fotók, külsős munkatársaink: Sebestyén–Tóth Orsolya és Zachar
István, vala mint a főszerkesztő Béres Istvánné.

Boldog születésnapot BALATONFŰZFŐI HÍRLAP, boldog születés-
napot BALATON FŰZFŐ!
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Balatonfűzfőért Alapítvány
Az Alapítvány életében a 2015-ös év az átala-
kulás éve volt.  Nem írt ki pályázatot, így
támogatást sem nyújtott.
A „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai
fejlesztése”című 8583073882 azonosítószá-
mú pályázatunk pénzügyi ellenőrzése,
a 29 985 259 Ft támogatási összeg kifizeté-
se megtörtént.
Ezután visszafizettük a projekt előfinanszíro-
zását Balatonfűzfő Város Önkormányzatá-
nak. 2015. október 8-án megtörtént a garan-
ciális munkák elvégzésének ellenőrzése. Az
elkészült létesítményeket városunk gyerme-
kei, fiataljai s lakossága birtokba vette, s nagy
örömmel használja.
A Négy Tappancs Bt. megkereste alapítvá-

nyunkat, hogy pályázzunk városunk Föveny -
strandján megrendezendő „Falka strand”
rendezvény költségeinek támogatására.
A be nyújtott pályázatot NEA-MA-15-SZ-
1192 azonosító számon érvényesnek nyilvá-
nították, de sajnos támogatásban nem része-
sült.
Képviselő-testületi 155/2012. (04. 27.) Kt.
határozat alapján elindult egy átalakulási
folyamat, melynek eredményeként összevo-
násra került alapítványunk a Balatonfűzfői
Vállalkozást Segítő Alapítvánnyal. Az össze-
vonási procedúra a 
Veszprémi Törvényszék 8.PK.60.198/
1993/33 számú végzése alapján 2015.
november 19-én lezárult.

Az Alapítvány Kuratóriuma:
elnök: Gyurkovics Ágnes
alelnök: Erdősi Gábor
kurátorok: Gál Andrea, Lublóy Géza, Pintér
István
Felügyelő Bizottság
elnök: Illés Susan
tagjai :Balogh Tibor, Szabóki Sándor

Az új kuratórium 2015. december 9-én meg-
tartotta alakuló ülését, ahol elfogadta új
dokumentumait, meghatározta a 2016. évi
munkatervét.

Az Alapítvány vissza nem térítendő támoga-
tást nyújt éves pályázati kiírás alapján.

Pályázati felhívás
A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázatot
hirdet a településen élő és működő civil szer-
vezetek, szerveződések, művészek, művészeti
csoportok, fiatal sportolók és fiatal művé-
szek részére az alábbi tevékenységek, célok
támogatására:

1.) Tegyük szebbé környezetünket, telepü-
lésünket! 

A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfő
életében fontos szerepet játszó, kiemelt
helyen fekvő, min. 25 m2 területű, önkor-
mányzati tulajdonban lévő közterület zöld-
felületének rendbetételére, kialakítására, és a
terület öt hónapon keresztüli gondozására,
30 000 Ft összegben. A pályázható összegből
fennmaradó részt (20 000 Ft-ot) a pályázó
saját működésére fordíthatja, szabadon
választható céllal. 
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn
működő civil szervezet, szerveződés

2.) Támogassuk fiatal tehetségeinket!
A pályázat célja Balatonfűzfőn élő, 10–22 év
közötti fiatal sportolók, művészek, tehetsé-
gek támogatása. A max. 50 000 Ft értékű
támogatás felhasználható sportoláshoz vagy
művészeti tevékenységhez szükséges felszere-
lés, eszköz vásárlására, versenyeztetési költ-

ségre, edzőtáborra, művészeti képzésre, táp-
lálék kiegészítőkre.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn
élő, 10–22 év közötti gyermek és fiatal, szü-
lője, gondviselője támogatásával.

3.) Támogassuk a helyi kultúrát és érték-
megőrzést!

A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfő
kulturális életét gazdagító rendezvény, ese-
mény szervezésére és balatonfűzfői művésze-
ti csoportok, egyéni alkotók működésének
támogatására.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn
működő civil szervezet, szerveződés, művé-
szeti csoport, Balatonfűzfőn élő egyéni alko-
tóművész.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. május 15.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem
térítendő támogatás mindhárom cél esetén.
A támogatás mértéke: A pályázónként meg-
ítélhető legmagasabb összeg 50 000 Ft, egy
pályázó (egyén, csoport) kategóriánként
csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtási címe és formája:
Zárt borítékban (A pályázati cél borítékon
való megjelölésével), Gyurkovics Ágnes
Alapítványi elnök címére, postai úton küldve
(8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u.60.)

A részletesebb, az egyes célokra külön-külön
kidolgozott pályázati felhívások és pályázati
adatlapok letölthetők Balatonfűzfő Város
honlapjáról, illetve átvehetők a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán vagy Gyurkovics Ágnes
elnöktől személyesen, 2016. április 15-től
A visszatérítendő támogatások kiírása vár-
hatóan a júniusi hírlapban lesz olvasható.
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel-
és külföldi természetes és jogi személy
csatlakozhat, és azt anyagilag is támogat-
hatja. A felajánlások az alapítvány vagyo -
nát gyarapítják.
Bankszámla számunk: 11748083-20007140
Tisztelt balatonfűzfői lakosok, Balaton -
fűzfőt kedvelők!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával
támogassák az Alapítványt!
Adószámunk: 18915583-1-19        
Köszönetünket fejezzük ki a 2015. évben
SZJA 1%-ból kapott 23 013 Ft támogatásért!

GYURKOVICS ÁGNES

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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Végre süt a Nap!
A szép idő meghozza a kedvet, hogy kimozduljunk a házból, a lakás-
ból, hogy sétáljunk, kertészkedjünk, ne csak a „muszáj dolgokat”
végezzük el.

A jobb idő hat a bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre is. A hosszabb
nappalok több időt adnak a terepszemlére, szándékuk megvalósításá-
ra. A tavaszi munkálatok, a szomszédba „átlépek”, a nyitott ablak,
nyitott ajtó szinte vonzza a besurranókat, akik pillanatok alatt for-
dulnak meg a lakás helyiségeiben, hogy a hazaérkezéskor letett táskát,
pénztárcát, asztalon heverő mobil telefont, laptopot magukhoz
vegyék, nem kis bosszúságot, de főleg kárt okozva nekünk ezzel. Az
este kivilágított lakás ablakain át jól követhető a benntartózkodók
mozgása, a besurranásra alkalmas pillanat kiválasztása. Ezt használta
ki az a besurranó páros is, akiket a balatonalmádi rendőröknek sike-
rült tetten érni, és talán egy kicsit hosszabb időre kivonni a forgalom-
ból.
Hogyan előzhetjük meg, hogy besurranás áldozatává váljunk? 
Zárjuk a kertkaput, a lakás, ház ajtaját akkor, ha benn tartózko-
dunk!
Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások mindig slágertéma. A be -
vásárló szatyrot előzékenyen haza segítő idegen mellett a legújabb és
egyre többször előforduló történet az „unokás” csalás. A telefon-
könyvből, az utcán járva, a házig, lakásig követve választják ki az áldo-
zatot, akit a vonalas telefonon hívnak fel. Unokaként jelentkeznek a
„mamánál” esetleg „papánál”, elpanaszolják, hogy bajba kerültek. Ha
a mama nem ismeri fel a hangot, és rákérdez betegségre, rossz vonal-
ra hivatkoznak. Balesetre, gépkocsi javíttatására, kórházi kezelésre,
betegségre kérnek pénzt, ami persze azonnal kellene, de nem tudnak
elmenni érte, így egy ismerősüket küldik el. El is mondják, hogy néz ki
a „jóbarát”, aki szinte perceken belül már csenget is az ajtón. A „jóbarát”
a spórolt vagy az automatából kivett pénzt átvéve aztán gyorsan kere-

ket old, még az aggódó kérdésekre sincs ideje válaszolni. Amikor az
idős ember eleget tett a kérésnek lelkiismeretének megfelelve, el kezd
gondolkodni, utána járni, valójában mi is történt szeretett családtag-
jával. És akkor derül ki a turpisság!
Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Leg fontosabb,
ellenőrizzük vissza a hívást! 
Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, akkor a szüleit (gyer-
mekünket), testvérét, barátot, ismerőst. Nincs olyan vészhelyzet, ami-
ben olyan gyorsan kell fizetni, hogy ne legyen időnk utána járni, mi is
történt valójában, és milyen segítségre van szüksége a bajba jutott csa-
ládtagnak. A kórházban, a szerelőnél nem kell előre fizetni! Ebben a
trükkben kevés a kockázat, alapja a jóhiszeműséggel való visszaélés, és
legtöbbször biztosra mennek az otthon tartott pénz miatt.

Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal, egy kis bizalmat-
lansággal megelőzhetjük, hogy bűncselekmény áldozatává váljunk.

A szép idő a szabadba vonzza a sétálókat, kirándulókat, kerékpároso-
kat is. 2016. évben a baleset megelőzés kiemelt figyelemmel fordul a
gyalogosok és kerékpárosok felé, mert ők a közlekedés legvédtele-
nebb résztvevői. 
Sokan azt hiszik, csak a gépjármű vezetőknek kell ismerni a közleke-
dési szabályokat, hiszen nekik vizsgázni is kell. De ez nem így van!
Ahhoz, hogy megelőzzük a baleseteket, minden közlekedőnek oda
kell figyelni, fel kell ismerni a vészhelyzetet, látni a többi közlekedő
szándékát, és mindent megtenni a baj elkerüléséért. Arany mondás:
elsőbbsége annak van, akinek megadják! A felelősség közös, a közle-
kedés veszélyes üzem, és mindnyájan egyenrangú résztvevői vagyunk.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Különleges prevenciós előadás az Övegesnek 
„Bűnök és bűnhődések” című, bűn- és balesetmegelőzési témájú szín-
darabot nézhették meg a balatonfűzfői Öveges középiskola tanulói.
A Veszprém megye középiskoláit végigjáró, három éves prevenciós
előadássorozat végére került pont 2016. március 23-án Balaton fűzfőn.
Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 3-3 osz-
tálya vett részt a két előadáson. A Pannon Várszínház művészei a rend-
őrségtől kapott esetleírások alapján készítették el a középiskolás kor-

osztálynak szóló előadásukat. A négy jelenet – internet veszélyei,
drogfogyasztás, közlekedési balesetek és a pia – között a fiataloknak
lehetőségük volt szakemberekkel megbeszélni, kibeszélni a látottak
hatására bennük megfogalmazódott gondolatokat, érzéseket. 
A rendkívüli prevenciós módszer nagy sikert aratott a 15–17 éves kor-
osztály képviselői körében, akik az iskolai prevenciós foglalkozásokon a
rendőrség megelőzési munkatársával további témákat dolgozhatnak fel.
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Örömben az üröm
Örömmel értesültem a Balatonfűzfői
Hírlapból, hogy a Helyi Érték tár Bizottság a
Mámai templomromot elsőként felvette a
helyi értékek közé. 
Üröm az örömben, hogy a templom törté-
netének leírásában több pontatlanságot és
hiányosságot fedeztem fel: Nem Máma-
puszta, hanem Máma falu temploma volt.
Szent István király adományozta a Veszprém-
völgyi bazilissza apácáknak a keleti egyház-

szakadás előtt, az ortodox megnevezést nem
használták. Eddig még, hogy Szent Mihály
lett volna ennek a templomnak a védőszent-
je, nem tudtam. Való igaz, hogy Koppány
Tibor vezetésével 1963-ban történt a
templom rom restaurálása, de azt is meg kell
említeni, hogy 2000-ben a Nemzeti Örökség
program keretében elnyert pályázati pénzből
az önrésszel együtt egyházközségünknek
több mint egymillió forintból sikerült a
templomromot konzerváltatni. Azóta is
lehetőségéhez mérten egyházközségünk
mindent megtesz állagának megőrzésére és
környezetének rendbentartására.
Ami az előzőnél is nagyobb üröm a szá-
momra, és ami elgondolkoztat arról, való-
ban érték-e településünk számára a Mámai
templomrom: 
Egy évvel ezelőtt levélben jeleztem a képvise-
lő-testületnek, hogy most már a ,,Mámai

templomrom” helyreállítása halaszthatatlan-
ná vált. Ehhez első lépés a tervek elkészítése,
engedélyeztetése.
Az októberi bizottsági ülésen, ahol Tölgyesi
Ákos mérnök úrral részletesen tájékoztattuk
a bizottsági tagokat, milyen tervezési mun-
kák elvégzése szükséges, hogy a szakhatóság
az engedélyt kiadja, ígéretet kaptunk, hogy
ha a céltartalék engedi, az önkormányzat
anyagilag támogatni fogja erőfeszítéseinket.
Sajnos ez év elején a testület nem szavazta
meg a kért támogatást. Én továbbra is bízok
benne, hogy újra átgondolják a képviselő-
testület tagjai, csak akkor érték számunkra a
Mámai romtemplom, ha nem csak az érték-
tárba kerül be, de Balatonfűzfő egyetlen
műemlékét az utókor számára is megőrizzük.

SZÉCSI FERENC

PLÉBÁNOS

Irinyi Jánosra, névadónkra emlékeztünk
Több évtizedes hagyományra tekint vissza az
általános iskolában a névadónk tiszteletére
tartott Irinyi-napok programsorozat, melyet
a tavaszi szünetet megelőzően tartunk meg,
március végén.
Az ünnepélyes megnyitót március 21-én
Szentirmai Edit tanárnő szervezte, nyolcadi-
kos diákok és a veszprémi Gyöngyhalász zene-
kar részvételével, óriási sikerrel.
A programsorozat számos versenyt: környe-
zetismereti, környezetvédelmi, matematikai,
zenei, pénzügyi, makettkészítő, versmondó,
szépkiejtési stb. számos előadást: közlekedés-
biztonsági, internethasználat veszélyeiről,

természetfotós munkájáról stb., izgalmas
sportrendezvényeket: foci- és kosárkupát tar-
talmazott, kizökkentve kicsiket és nagyokat
egyaránt a megszokott iskolai mindenna-
pokból, színesítve a diákéveket.
Március 22-én délután tartottuk az elsősök
iskolai polgárrá avatását, ahol az első osztá-
lyosok nagyon megható műsort adtak az egy-
begyűlt diáktársaiknak, a szüleiknek és a
tanároknak. Énekeltek, táncoltak, verset,
prózát mondtak iskolai életükről, érzéseikről.
Köszönjük Kovácsné Vagyócki Helgának és
Végh Viktóriának a vidám felkészítést. A mű -
vészeti iskola tanárai kedves produkciókkal

Egy gyalogos gázolás margójára
Súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett,
majd néhány nappal később a kórházban
elhunyt egy idős férfi, akit a kijelölt gyalogát-
kelőhelyen 2016. február 17-én reggel 8 óra
előtt Balatonfűzfőn egy személygépkocsi
elütött.
Jó látási viszonyok, száraz úttest, gyér forga-
lom, megengedett sebesség határon belül
közlekedő gépkocsi, kutyát sétáltató ember, a
szemközti irányból érkező, a gyalogátkelő-
hely előtt megálló gépkocsi,  …  és mégis
bekövetkezett a baleset. A miértre a vizsgálat
keresi a választ.

A közlekedés veszélyes üzem! A résztvevők
felelősek nemcsak a saját, hanem a másik
közlekedő fél életéért, testi épségéért is. 
Fáradtan, betegen, zaklatott lelkiállapotban,
gyógyszer hatása alatt nem tanácsos gépjár-
művet vezetni, alkohol tudatmódosító szer
fogyasztása után pedig tilos is. Nem is gon-
dolná a rutinból közlekedő, hogy milyen
könnyen elterelhető a figyelem. A cigarettára
gyújtás, evés-ivás, telefonálás, akár kihango-
sítóval is, az utasokkal beszélgetés, a gyere-
kek csendesítése, egy érdekesnek tűnő utcai
jelenet vagy csak eltöprengés a napi feladato-

kon, gondokon, és máris csökken a figyelem,
nem teljes a helyzet érzékelése, értékelése,
egy szituáció felismerése.
Már szállóige, hogy elsőbbsége bárkinek
akkor van, ha megadják neki. A KRESZ a
kijelölt gyalogos átkelőhelyen a gyalogosok
elsőbbségét biztosítja. Mégis tanácsos a jár-
dáról történő lelépés előtt meggyőződni
arról, hogy a közlekedő járművezető észlelte
az áthaladási szándékot, és lassításával jelzi
annak tudomásul vételét.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG



12. oldal 2016. április

köszöntötték az első söket, majd örömmel,
huncut pillantások közepette kötötték az
Irinyi nyakkendőt a hetedik és nyolcadik
évfolyamosok a már hivatalosan is iskolapol-
gárok nyakába. A Fűzlurkó társaságában
Polyák István igazgató úr büszkeséggel adta át
a kézzel készített Fűzlurkó kulcstartókat,
iskolánk jelképét. 
Március 23-án reggel lázasan készülődött
mintegy ötven 4. és 5. évfolya mos diák a
második Szitakötő projektnapra. Négy hely-
színen, forgószínpadszerűen zajlottak a fog-
lalkozások, ahol a kíváncsi diákok a 33-as
Szitakötőhöz kapcsolódva a vendégség

témakörben tevékenykedtek. Karkerné Mari
Bernadett-tel és Farkas Judittal drámafoglal-
kozás keretében a „Kit látunk szívesen ven-
dégül?” témakört járták körül játékkal, sok-
sok vidámsággal. Szöllősi Adrienn vezetésé-
vel Kassák Lajos festményei nyomán önálló,
kreatív képeket készítettek ajándékba, ven-
dégség esetére. Baráth Valéria és Dén Ágnes
nyelvi foglalkozásán angolul és németül a
természet szereplőit (növények és állatok)
csoportosították, ismerték meg érdekes visel-
kedéseiket. Horváth Irénnel a Föld népeinek
különös vendéglátási szokásairól tájékozód-
tak a diákok, majd némi segítséggel egy

ünnepi asztalt, hat fogásra terítettek meg, a
kulturált terítés szabályainak alkalmazásával.
Örömmel, játékkal, izgalommal, sok-sok
érdekességgel, ismeretgyarapítással telt el ez
a pár nap, köszönet érte az alkotó tanítók-
nak, tanároknak, az előadóknak, hűen Irinyi
Jánoshoz, a tőle idézett, iskolánk mottójá-
hoz:
„Egyedül az igazság győzhet s azt csak kuta-

tás útján lehet megtalálni.
A természet felett úgy szerezheted meg az

uralmat, hogy megismered.”

HORVÁTH IRÉN

Városi Nőnap
Az idei évben is méltó módon emlékeztek
meg a város hölgytagjairól március 8-án.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színházterme szinte teljesen meg-
telt e jeles napon, a legkisebbektől a szép korú-
akig jelentek meg a szebbik nem képviselői.
Marton Béla polgármester köszöntőjében
megjegyezte, hogy bár történelmi múltja
miatt sokan idejétmúltnak tartják a nőnapot,
mégiscsak jó, hogy találunk a naptárban olyan
dátumot, amely figyelmeztet arra, hajtsunk
fejet a felesé gek, anyák, nagymamák előtt.
Mert ők hordozzák a nagyobb terhet a vállu-
kon, s olykor erejüket meghaladó módon fára-
doznak a családok boldogulásáért. 

A polgármesteri köszöntő után a 60-as 70-es
évek nők bálványa, Poór Péter táncdalénekes
és partnere Orsi adott fergeteges koncertet,
felidézve a kor felejthetetlen slágereit. A pro-
dukció utáni vastaps a közönség elégedettsé-

gét bizonyította… Az est végén minden jelen
lévő hölgyet egy szál virággal és pezsgővel
köszöntöttek a szervezők.

GRÓF TIBOR

A forradalom és szabadságharc ünnepe
Idén sem fogadta kegyeibe az időjárás márci-
us 15-ét, hisz a szeles eső a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ nagytermébe kénysze-
rítette az ünneplő közönséget. A megemléke-
zés a Szivárvány óvoda gyermekeinek műso-
rával kezdődött, majd az ünnepség egyik dísz-
vendégének, s egyben szónokának, Mészáros

Ferencnek, Nagycétény polgármesterének
beszédét hallgatták a jelenlévők. A szónok
követendő példaként említette a forradalom
és szabadságharc szereplőit, az ellentétek szí-
tása helyett a korabeli példás összefogást sür-
gette mind az anyaországban, mind a saját
hazájában is. Az elgondolkodtató beszédet

követően a TIT Váci Mihály Irodalmi
Színpad előadásában színvonalas ünnepi
műsort láthatott a közönség. A Szózat hang-
jai után az önkormányzat, a város intézmé-
nyei, több civil szervezet és politikai párt
koszorút helyezett el az Országzászlónál.

GRÓF TIBOR

Színházi évadnyitó víg játékkal
Nagy érdeklődés övezte a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár „Új szín-
házi évad 2016” elnevezésű kezdeményezé-
sét, melyet idén egy helyi vállalkozásnak
köszönhetően valósíthattunk meg. 
Az első előadást március 21-én tartotta a Fogi-
Bulvár Színház, akik egy könnyed hangulatú,
rendkívül szórakoztató vígjátékkal léptek a
színpadra, Bolha a fülbe címmel. Többek

között olyan nagyszerű színészeknek élvezhet-
tük a játékát, mint Harsányi Gábor, Beleznay
Endre, Csengeri Attila, Cseke Katinka. A két
felvonásos színdarab bővelkedett a vígjáték
adta éles fordulatokban. A féltékenyen lövöl-
döző spanyol ügyfél, a beszédhibás unokaöcs,
a verekedős angol vendég és a szálloda tévelygő
alkalmazottainak leírhatatlan kavarodásában
legalább kétszázszor nyíltak és csukódtak az

ajtók, mindenki észvesztve nyomozott és
menekült. A következő előadás április 21-én
kerül színpadra, amikor a Marica grófnő
nagyoperett közismert fülbemászó dallami
közben bontakozik ki egy szerelmes vígjáték.
Jegyek elővételben vásárolhatók a művelődési
központ irodájában, valamint a helyszínen.

BÓNA VERONIKA
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BFMK – Fiatal művészek ismét a színpadon
A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjának
(BFMK) jazz zenét tanuló tagjai március
18-án színvonalas könnyűzenei koncertet
adtak a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár pódiumtermében. A háromta-
gú formáció nemrég a Jazzers nevet adta

magának, amiről közösségi oldalukon így
írnak: 
„Jó hosszú kihagyás után visszatértünk!
Az utóbbi időben kis változáson ment át a
,,KuSza” formáció. Az alapfelállás egy zongo-
rával bővült Prei Gábor személyében, ezért
úgy gondoltuk, hogy új alapokra helyezzük a
zenekart. 
Az új kezdet teljesen megalapozott, mivel a
repertoár is jelentősen megváltozott. 
Az új triumvirátus a ,,Jazzers” elnevezést
kapta. Ezzel is utalva a képviselt zenei műfaj-
ra és a tagok közötti jó baráti kapcsolatra.”
Kulics Ádám (ütőhangszerek), Prei Gábor
(billentyű), Szabó Jonatán (szaxofon) egé-
szült ki aznap este Várszegi Júlia (szaxofon)

közreműködésével. Nagy öröm volt hallgat-
ni és látni a négy fiatal játékát, hiszen mind-
végig érezhető volt az az erős baráti kötelék,
aminek a közvetlen előadásmód is köszönhe-
tő. Rövid történeti áttekintés után a jól
ismert jazz standard-ek néhol újrafogalma-
zódtak, amit a közönség vastapssal hálált
meg. Innen is sok sikert kívánunk a Jazzers-
nek, és nagyon reméljük, hogy hamarosan
ismét színpadunkon köszönthetjük őket.
Legközelebb a művelődési központban
BFMK-s fiatalokkal április 22-én találkoz-
hatnak irodalmi pódiumműsoruk alkalmá-
val.

BÓNA VERONIKA

KontrasztOK – Steinbach József: szolgálat a hit erejével
Március 11-én adott ismét teret a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a
KontrasztOK soron következő pódiumbe-
szélgetésének, amikor Farkas István vendége
Steinbach József, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke volt.
A püspök úr már gyermekkorában lelkész-
nek készült, majd középiskolában született
meg az elhatározása, miszerint a hittel szeret-
ne foglalkozni. Folyamatosan érlelte magát
hivatására, és azóta is nagyon ügyel arra,
hogy ne szűküljön be a látóköre. Az új infor-
mációknak azonnal utána olvas, hogy a

folyamatos párbeszédet fenn tudja tartani,
hiszen csak így kerülheti el az egymás „feje
felett” történő elbeszélést. Vallja, hogy nem-

csak hinni kell, hanem hitelesen kell élni. De
a legfontosabb, hogy először merjünk hinni.
Az este folyamán elfogulatlan válaszokat
kaptunk remény és elhivatottság vonatkozá-
sában, mindezt egy olyan barátságos, nyitott
és közvetlen stílusban, ahogy a püspök úr
esetében már ezt megtapasztalhattuk.
A beszélgetések május 6-án, pénteken
17 óra kor tovább folytatódnak, amikor
dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész,
muzeológus lesz a vendégünk.

BÓNA VERONIKA

A természet első rügyeinek megjelenésével a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület is
„tavaszi üzemmódra kapcsolt”, vagyis a
kevéssé látványos papírmunka és mindenféle
szakmai-, marketing munka köréből kilépve
végre olyan tevékenységekbe fogott, amit a
neve is fémjelez. 

Nos, képzeljük el, hogy a városba érkezett
vendég, turista evett egy felségeset,
kitűnően érzi magát, itt az ideje egy kis
mozgásnak, a test és a szellem átfrissítésének.
Balatonfűzfő erre kitűnő lehetőségekkel
szolgál, de most eltekintenék ezek fel-
sorolásától, hiszen évek óta nagy sikerrel
működnek az idegenforgalom és szórakoz-

tatás területén, mindannyiunk örömére. Mi
egyébbel tudunk elő ruk kolni tavaly óta? Az
aktív turizmus szerelmesei és a helyi lakosok
is boldogan vehetik birtokukba az új,
nagyszabású fejlesztés, a Parti sétány útjait,
kihelyezett tájképi elemeit, szabadidős
tevékenységek tárgyait. A Bala tont
Veszprémmel összekötő, Litéren ke resztül

Turisztikai rovat – Zarándokhellyé vált a balatonfűzfői Tojásfa
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vezető kerékpárút is viszonylag friss, kitűnő
testmozgást kínál. 

A szellem felfrissítésére, a logika karban-
tartására pedig turisztikai egyesületünk fog
megoldással szolgálni, egy interaktív ját-
szószoba kialakításával! Szándékaink
szerint vicces formában, a szürkeállomány
megmozgatásával, akár a passzív tudás újbóli
előcsalogatásával, az ismeretek bővítésével
kívánunk már az előszezontól fogva új
szórakozási lehetőséget biztosítani felnőt-
teknek és gyerekeknek egyaránt. A játszó-  és
egyben ismeretfejlesztő szoba a legjobb
helyen, a fűzfőfürdői tanulás valamikori
központjában, a volt Jókai iskolában lesz
kialakítva, nem véletlenül, hiszen „a tudás
hatalom”.  A helyi lakosok mindegyike tudja,
hol keresse és már most invitáljuk őket egy
kis mókázásra, de akár nosztalgiázásra is! A
logika átmozgatása után pedig jöhet a vele
szemben fekvő park játszótere vagy a strand,
hűvösebb időben horgászat, vitorlázás,
kirándulások, bakancsos turizmus. Kérjük,
figyeljék híradásainkat, a megnyitóról szóló
tájékoztatóinkat, mindenkit szeretettel hívunk
az interaktív játszószobába!
Teszteljék logikájukat és játékkedvüket, mely
nélkül az élet sótlan!

A tojás, mely „mellesleg” a tavaszi
újjászületést, a bőséget is szimbolizálja.
Ennek jegyében hirdette meg a BLTE immár
harmadik alkalommal a Tojásfa díszítésének
programját, melynek nyitó rendezvénye

március közepén volt. Városunk – szó szerint
– apraja-nagyja részt vett a fa színessé
tételében, a kis óvodásoktól a  városvezetőkig
egy nagyszámú, lelkes csoport kötözte,
rakodta a tojásokat, a  korábbiakat és a fris-
sen készítetteket. Nemcsak a magunk örö -
mére tettük, hiszen a helyi és országos média
is képviseltette magát és népszerűsítette is a
jeles eseményt (M1, TV2, Veszprém Tv,
Öböl Tv, KarcFM rádió, Napló stb.).
Az országos publicitást kapó Béke téri kis
nyírfa azóta zarándokhellyé vált, ezt a tojá-
sok feliratai is bizonyítják. A budapesti
Barangolók Baráti köre csak emiatt a fa
miatt szervezte Fűzfőre március 15-i túráját.
A környékbeli és messzi településekről is
folyamatosan érkeznek látogatók és
helyeznek újabb és újabb színes remek-
műveket a fára, nem mellesleg a város
díszítésére és az utókor számára (Debrecen,
Bóly, Nádasdladány, Budapest, Inárcs
településekről is érkeztek). 
Híre már az országhatáron is túljutott,
testvérvárosunk, a felvidéki Nagycétény is
eljuttatta hímes tojásait a nyírfánkra, de
kedves gesztusként ők maguk is állítottak
egyet, melyen helyet kaptak a fűzfői remek-
művek!
A tojásfás szelfik egymással versenyeznek az
ismert facebook oldalon, a húsvéti ünnepet
követő sorsolásban  fűzfői szálláslehetőség
illetve ínyencségek várnak a nyertesekre a
Nyaral6 apartman, valamint a Kék Öböl,
Fűzfa és Nike éttermek jóvoltából! Érdemes
volt tehát részt venni a játékunkban, még ha

„csak” egy vidám délelőttöt vagy egy
kellemes kirándulást kapott az illető.
Mire ez a cikk a Hírlapban megjelenik, már
túl leszünk a sorsoláson, de már most, ide-
jében szólunk: 2017-ben, húsvét előtt újra
talál kozunk Fűzfőfürdőn, a Béke téri
Tojásfánál! Addig is örömteli készülődést,
boldog húsvéti ünnepeket kívánunk min-
den kedves olvasónak, tag jainknak,
ismerőseinknek!

KOSZORUSNÉ SCHILDMAYER ETELKA

TDM-MENEDZSER

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 kellemesen eltöltő
városlakók részére:

Rajzolj szépet, küldj egy kedvességet!©

címmel. A településünk négy frekventált helyére FŰZODÚ-kat
helyezünk ki, ahová kis cetlire verseket, prózákat, kedves gondolatokat,
színes gyermekrajzokat lehet elhelyezni városunkról, az itt töltött kellemes
időről, szórakozásról, tevékenységről, sportolásról, a festői környezetről,
a hangulatról. A FŰZODÚ-kat rendszeresen ürítjük, s a szép gondola-
tokat, rajzokat folyamatosan megjelentetjük a hírlapunkban, az alkotók
nevével. További részletek a hírlap májusi számában.

Szerkesztőség és Egyesület
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Városi diótörő bajnokság
2016-ban immár harmadik alkalommal rendezi meg a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések
Egyesülete a városi diótörő versenyt.
A 2016. április 14-én 17 órakor rendezendő látvá-
nyos és izgalmas eseménynek a Balaton Csillag -
vizsgáló Leader Kultúrközpont ad otthont.
A részvételre előzetesen be kell jelentkezni, kétfős
csapatok nevezhetnek április 12-ig és a helyszínen,
500 Ft/csapat nevezési díj befizetésével lehet részt venni

a versengésben. Érdekes díjak, oklevelek, emléklapok,
humor és izgalom, dióevés! 

Jelentkezés és további információ: Pintér István
06-20/353-5029 telefonon, vagy gyerkoc@invitel.hu
e-mail címen (a versenykiírás a VÁCISZ honlapján
olvasható, vagy e-mailen kérhető). Az eseményre vár-

juk a jelentkezőket és az érdeklődő nézőket is!
PINTÉR ISTVÁN

ELNÖKSÉGI TAG

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály április havi túraterve

• Április 9. Hidegkút–Sárkány-völgy–László-hegy–Meleg-hegy–Ba -
latonfüred
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 8 km
Túravezető: Horváth István
• Április 16. Nemere József emléktúra
Porva-Csesznek, MÁV állomás–Csárda-völgy–Pintér-hegy–Zirc 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óta Táv: 12 km
Túravezető: Risányi Mária
• Április 23. Farkasgyepű–Csurgó-szikla–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Április 30. Paloznak–Csákány-hegy–Péter-hegy–Tamás-hegy–
Balatonfüred
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.40 óra Táv: 13 km
Túravezető: Horváth István
• Május 7. Badacsonytördemic–Kurucz körút–Rózsakő–Badacsony
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.33 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő 

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

VÁCISZ hírek

A Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület március
24-én tartotta éves nyilvános közgyűlését.
Elfogadtuk a 2015. évi éves beszámolót és
közhasznúsági jelentést. Az évet pozitív
eredménnyel zártuk. Saját bevételeinkből
fedeztük kiadásainkat, működésünkhöz
külső forrást nem kaptunk.  
A csillagvizsgálóban 2253 fő látogatót
fogadtunk. Részt vettünk a város egyéb ren-
dezvényein, tevékenységünkkel hozzájárul-
tunk településünk turisztikai  kínálatának

növeléséhez. Átadtuk a 2015. évre szóló
erkölcsi elismeréseket.

Civilek Balatonfűzfőért 2015.
Gyuricza László

Méltatásáról elsősorban azt kell elmondani,
hogy nélküle nem lenne csillagvizsgáló.
A „Balaton Csillagvizsgálóért” plakettet a
megnyitó alkalmából adtuk át Laci bácsinak.
Mi most inkább az azóta eltelt időszakban
végzett önzetlen munkájáért szeretnénk
átadni ezt az elismerést.
A Fűzfői Körtúrák életben tartása, a Turista
bázispont kialakítása, a Babakocsis túra
nemcsak babakocsival túravezetése, a terve-
zett turista pihenőhely kialakításának szerve-
zése.
2015. évben lépett be egyesületünkbe.
Minden tevékenysége a közösség javára, a

közösség hasznára szolgál. Méltán kapta meg
a „Balatonfűzfő Díszpolgára” címet.

A Balaton Csillagvizsgálóért 2015.
Kocsis Antal és Gubicza László kapják.

Az épület felújítása alatt és a Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont
megnyitása után végzett lelkes, szakmailag
kifogástalan munkájukért javasoltuk az elis-
merést.
Az általuk tartott távcsöves bemutatókról, az
előadásokról, melyeket kicsiknek-nagyoknak
tartottak az évek alatt, csak a legnagyobb
elismeréssel szólhatunk a látogatók vélemé-
nye alapján is. Lelkesedésük, elhivatottsá-
guk, megbízhatóságuk, szakmai munkájuk
az intézmény működésének alapja.
Az emlékplaketteket Gergely Tamás elnök-
helyettes adta át.
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Elfogadtuk a 2016. évi munkatervet, a költ-
ségvetést, a Balaton  Csillagvizsgáló LEA-
DER   Kultúrközpont költségvetését.
Sor került elnökségi tag választására is.

A közgyűlés után nyitottuk meg a ,,Tenger
alatti varázslat” kiállítást, melyen Tóth

Zoltán munkáit mutatjuk be. Tóth Zoltán a
TRADEORG Kft. tulajdonosa, egyesüle-
tünk tagja, aki 2008-ban az Év vállalkozója
elismerést kapta.
A kiállítás megtekintését felajánlottam az
óvodáknak, mindkét iskolának. 
Remélem, elfogadják a meghívást.

A kiállítás megtekintéséhez, mint minden más
rendezvényünkre, előzetes bejelentkezés szük-
séges.

KONTICS FERENCNÉ

TÁMASZ hírek
Március több alkalmat is kínált az ünne-
pelésre. Nyolcadikán hölgy lakóinkat kö -
szöntöttük nőnap alkalmából. Férfi lakóink
egy csoportja verssel, míg az Irinyi János
Általános Iskola művészetis diákjai és tanárai
szívhez szóló hangszeres és énekes produk-
cióval készültek erre az alkalomra. A virág
sem maradhatott el természetesen, amelyet
azok a hölgyek is megkaptak, akik valami-
lyen oknál fogva az ünnepségen megjelenni
nem tudtak.
A nemzeti ünnepek különösen fontos
szerepet töltenek be az idősebb generáció

életében. Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója kapcsán  színját-
szókörös lakóink megemlékező műsorral
készültek. Ez évben Petőfi Sándor verseire
épülő előadást az tette igazán különlegessé,
hogy a nemrégen alakult énekkarunkkal
kiegészülve léptek fel. A dalok elsajá -
tításában Gyurkovics Ágnes, külsős önkéntes
volt segítségünkre, aki természetesen a ren-
dezvényen is vezette az éneklőket. Lakói
vissza jelzések alapján ez a március 15-i
ünnepség volt ezidáig a legszebb, legmeg -
hatóbb, melyet talán azért is érdemelt ki a kis
csapatunk, mert nagyon lelkiismeretesen
készülnek az előadásra.
Az idei évben intézményünk fennállásának
10 éves évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból
egy programsorozattal készülünk. Első
állomása a jubileumi rendezvényünknek
Káplán György operaénekes produkciója
volt, aki főleg Seress Rezső és Zerkovits Béla
20. századi sanzonait hozta el az érdeklődő
lakóinknak. A dalok előtt kis ismertetőkkel

tette színesebbé az előadását, a gyönyörűen
megszólaltatott számok pedig a jelenlévőket
is énekszóra fakasztotta. Az egyórás
műsorszám annyira elnyerte lakóink tet-
szését, hogy a művész úr ígéretet tett rá, hogy
visszalátogat még hozzánk.
Az idén a kicsit korai húsvétot sem felejtettük
el persze, heteken keresztül alkottuk az alka-
lomhoz illő dekorációt, készítettünk tojásfát,
amelyre festett és horgolt díszek is kerültek.
A húsvéti tojásból olyan sok ké szült, hogy a
városi tojásfákra is jutott. A kül sőségek mel-
lett a lelki felkészülésről sem feledkeztünk
meg, foglalkozásokon, bibliakörben, szent-
misén is volt alkalmuk a vallásgyakorló idő-
seinknek ráhangolódni az ünnepre.
A tartalmasra sikerült első tavaszi hónapot
egy újabb programdús követi majd
elképzeléseink szerint, melyről természete-
sen a következő számban beszámolunk.

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNIKUS

Csebszalto nyugdíjasklub
Az Életet az Éveknek Veszprém Megyei
Egyesülete rendezésében március 4-én ren-
dezték meg a hagyományos rejtvényfejtő
versenyt a Bakony legmagasabban fekvő
városában, Zircen. Klubunkat öt lelkes
tagunk képviselte. Ez alkalommal a
megszokottól lényegesen többen vettek
részt. A megkapott rejtvényfeladatok között
az olasz típusú is helyet kapott, melyet már

több alkalommal kifogásolták a résztvevők.
Azonban tagjainknak nem okozott
komolyabb fejtörést, hisz hibátlanul mind a
négy rejtvénytípust sikerült kitölteni.
Azonban az idő is szerepet játszott az
értékelésnél, így lemaradtak a dobogós
helyezésről. Az értékelés közben kellett a
Sudoku típusú bűvös számokkal meg-
birkózni, ahol már az időre is figyelve gyor-

sak voltak versenyzőink. Az értékelésnél
derült ki, hogy a leggyorsabb Madarászné
Kajdacsy Ágnes majd Boa Éva és Pikó Mária
követte a sorban. Így ebben a versenyszám-
ban az első három helyezést sikerült elhozni.
Ezúton is gratulálunk az elért ered-
ményekhez. 
E nap délutánján köszöntöttük nőtagjainkat
a Natúrkert vendéglőben rendezett kis
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ünnepségünkön. Meghívottak között voltak
lovas barátaink, és jelenlétével megtisztelt
bennünket Marton Béla polgármester úr is.
Köszöntőként Devity Tamás „Nőnapra”,
majd Kéri János „Nőnapi köszöntő” című
verseit választottuk, melyet Galambos
Tamás, Szabó Lajos mondott el. A köszöntő
versek után a „Fűzfői vidám fiúk” adták elő
humoros táncukat. Ezután polgármester úr
is megosztotta velünk nőnapi gondolatait.

Végül egy humoros történettel sikerült mo -
solyt csalni minden résztvevő arcára. A kö -
szöntők befejezéseként egy cserép élő virág-
gal kedveskedtünk lányainknak, asszo -
nyainknak. Ezután a vacsora következett,
melyet mindenki megelégedésére a tulaj-
donos, Fejes Ákos állított össze. Minőségben,
mennyiségben is elismerően szóltak tag-
jaink. Az ünnepség további része zeneszó
mellett beszélgetéssel, tánccal folytatódott,

míg az idő későre járt, és véget kellett vetni a
zenének.
Tobrukban, a Széchenyi térre ültetett
platánfánkat előző évben tojásokkal
díszítettük, mely szokást megismételve a
lakossággal összefogva újabb tojásokkal
kiegészítve a készletet újra húsvéti pompába
öltöztettük. Minden résztvevő saját ké -
szítésű tojásokkal, díszekkel jelent meg.
A Támasz Idősek Otthona lakói külön
elküldték az általuk kézzel festett tojásokat.
Nagypénteken az óvoda kis lakói tánccal,
énekkel szereztek örömet a kis fának,
ráhangolódva az ünnepre. E szokásunkat
egy év múlva is megismételjük, bízva a
korona növe kedésében, így helyt adva a
többi tojásoknak. Minden segítő munkáját
köszönöm.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Sokunk Márta nénije 90 éves
Dr. Soltész Lászlóné Márta néni 1947-ben
költözött Fűzfőgyártelepre, miután házassá-
got kötött a szintén békési származású
dr. Soltész Lászlóval, aki már a háború befe-
jezése előtt a Nitrokémia alkalmazottja volt.
Népiskolai Tanítói Oklevelét 1945. szep -
tember 15-én vette át a Constantinum,
Római Katolikus Leánylíceumban, Kis kun -
félegyházán. 1958. január 16-án, azt kö -
vetően, hogy a legkisebb gyermeke is iskolás -
korú lett, kezdett dolgozni a Fűzfőgyártelepi
Óvodában, ahonnan 1983. augusztus 30-án
vezető óvónőként ment nyugdíjba. Arany -
diplomáját 1995-ben Békéscsabán vette át.

A mindig szerény pedagógus munkáját min-
denkor a legjobb tudása szerint becsülettel,
magabiztosan, példamutatóan végezte.
Munkatársaival mindig csendes, halk szavú,
de határozott volt. Emberismerete és
szeretete ötvöződött bölcs igazságérzetével,
ami tőlünk, beosztott óvónőktől maximális
tiszteletet kívánt és azt meg is kapta. Több
nemzedék nőtt ki a keze alól, akik méltán
csakis tisztelettel és szeretettel veszik körül.
Nagyon szerette a gyermekeket, maga is
három gyermeket nevelt fel, akik az élet
külön böző területén jól megállták a
helyüket. Ma boldog büszkeséggel mondja

el, hogy nyolc unokája és négy dédunokája
van. 
Mint mindenkinek, Neki is voltak az élete
során nehéz időszakai (férje és édesanyja
elvesztése), amiből munkaszeretete, a család-
ja körüli önzetlen tevékenysége segítette ki.
Gyönyörű kézimunkái közismertek, amelyek
lakását is egyedivé, hangulatossá teszik. Szép
kort megélve ma is vidám, optimista élet-
felfogással él, kedves, napsütéses lakásában.
Ezúton is kívánunk Márta néninek sok
örömet, boldogságot és jó egészséget!

PINTÉR ISTVÁNNÉ

Hogy is volt? Tudta-e?
Tudta-e, hogy

– 1927. február 1-jén kezdődött meg a
tanítás, hatvan beírt fővel, a gyári fenn -
tartású, magán elemi népiskola 1–6 osztá-
lyában Gerley Mihály vezetésével? 

– 1928-ban, legelsőként alakult meg a
sportolni vágyó, fiatal, gyári alkalmazottak
részvételével a Fűzfői Atlétikai Klub
(FAK) a futball, majd később az úszó- és a
természetjáró szakosztállyal?

– az 1930-as években a mai tűzoltóság
helyén gazdasági épület volt istállókkal,
mivel a rövidtávú szállításokat még
lófogatos kocsikkal tudták megoldani?

– 1934-ben Gerley Mihály igazgató-tanító
szervezésével megalakult a Fűzfőgyártelepi
Kultúregyesület, melynek színjátszó cso-
portja, zenekara, férfi, vegyes- és gyer-
mekkórusa is volt?

– 1940-ben épült fel a Polgári Kör
Kultúrháza (mai Közösségi Ház helyén),
ahol amatőr színjátszás, mozifilmvetítés
folyt a nagyteremben?

– ez a kultúrház könyvtárszobával és kisebb
rendezvényteremmel is rendelkezett?

– 1940-ben építette Berényi Sándor új ven -
dég lőjét és szállodáját (ma Kék Öböl
Panzió)?

Az 1925-ből származó, vörösberényi „Köz -
igazgatási tájékoztató lap” szerint a Bugyogói
gyártelepen már 460 fő élt, zárt közösségben.
Az egészségügyi szolgálatot egy orvos látta
el. A 2,5 méter magas kerítésen belül lakók
látogathatták a sport- és a kulturális ren-
dezvényeket, a kapukon való ki- és belép te -
tést az iparőrség nagyon szigorúan vette.
1927-ig a tanköteles gyerekek a vörösberényi
elemi iskolába jártak, szervezett utaztatással.
A túlzsúfoltság tette lehetővé a gyártelepi
iskola megnyitását. (Bővebb információt talál
Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Új rovat



18. oldal 2016. ápriliss

Kiss Maja újabb sikere
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola negyedik osztályos tanulóját korábbi lapszámainkban már
bemutattam a fűzfői olvasóknak, sikereiről többször írtam, hiszen
óriási büszkeség tölti el szívünket, ha ilyen tehetség él, tanul és spor-
tol közöttünk. Maja sportpályafutásának újabb állomásához érkezett,
edzőt váltott, és hetente négyszer Ajkára jár edzeni, ami a napi beosz-
tásban igencsak megterhelő. A szorgalmas munkának azonban újabb
nagyon szép siker lett az eredménye:
2016. március első hétvégéjén Ajka városa adott otthont az V. SUN-
DOME kupának, ahol 21 egyesület 214 karatékája indult (magyar
viszonylatban elég erős mezőny), kiegészítve a román és szerb csapa-
tokkal. Különösen örvendetes, hogy 364 nevezés érkezett, ebből 123
női, illetve 241 férfi versenyszámokban. A megnyitón részt vett
Utassy István, a Művelődési, Oktatási- és Sportbizottság elnöke,
Loránd György alezredes, az Ajka Városi Rendőrkapitányság vezető
helyettese, valamint Shihan Juhász Ferenc (7. Dan), a Magyar Karate
Szövetség alelnöke és az SKS-SKDUN Hungary elnöke.

Az ajkai csapat ötven versenyzővel regisztrálta magát és magabiztosan
szerezte meg a csapatgyőzelmet: 26 arany, 36 ezüst, 28 bronzérem-
mel. A ponttáblázatban az első helyen végeztek (142 pont), a
Veszprém (57 pont), illetve a Toriki csapata (39 pont) előtt. 
A versenyen Kiss Maja a kata (formagyakorlat) 1. helyét, a kumite
(küzdelem) 3. helyét szerezte meg, szép, egyenletes teljesítményével,
küzdésével. Kitartását, szorgalmát szépen mutatja ez az eredmény is,
hiszen 2015. november 7-én Egerben, az Ippon Shobu Magyar baj-
nokságon kata 1. helyével és kumite 3. helyével, Maja a korosztályá -
ban magyar bajnok lett. 
Ezekkel, a szép eredményekkel a tarsolyában vág neki április elején
Németországban egy újabb nemzetközi megmérettetésnek. 
Gratulálunk Majának és szorítunk érte, hogy sporttrófeái tovább sza-
porodjanak, s ha egyszer olimpiai szakág lesz a karate, oda is eljusson
a mi balatoni kisvárosunkból!  

HORVÁTH IRÉN

Shotokan Karate Nemzetközi Verseny
2016. március 5-én Ajkán rendezték meg a
Sun-Dome Kupa nemzetközi karate ver-
senyt. Az idei év első versenye volt a
Balatonalmádi Nippon-dojo sportolóinak.
Három ország: Magyarország, Románia,
Szerbia, 21 sportegyesület, 214 versenyző,
364 nevezés érkezett a versenyre.
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. hét
versenyzővel indult ezen a rangos nemzetközi
versenyen. Az egyesület sportolói 18 érmet
nyertek (ezen belül 7 ezüstöt és 11 bronz -
érmet) egyéni és csapat versenyszámokban. 
Szombathelyi Klaudia balatonfűzfői sporto-
lónk nagyszerű eredményeket ért el ezen a ver -
senyen egyéni és csapat versenyszámokban is.
Több versenyszámban indult, és mindegyik-
ben dobogós helyezést ért el.
Ez a verseny Klaudiának felkészülés volt a
Né metországban (Nürnbergben) megrende-
zendő Shotokan Karate Európa-bajnokságra.

Szombathelyi Klaudia: Egyéni Kata bronzé-
rem, Egyéni Kumite Ippon Shobu bronzérem,
Egyéni Kumite Sanbon Shobu bronzérem

Csapat Kumite Ippon Shobu: ezüstérem
Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália,
Kácsór Andrea

Csapat Kumite Ippon Shobu Rotációs:
bronzérem
Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália,
Kácsór Andrea
Minden versenyzőnek gratulálunk!
Az Almádi S.E. karatékái készülnek a követ-
kező nagy nemzetközi megmérettetésre.
2016. április 1–3. között részt vesznek a
Nürnbergben (Németország) rendezendő
Shotokan Karate Európa-bajnokságon.

RÉZMÜVES MIKLÓS
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Egy kiállítás margójára
A balatonfűzfői Jókai Közszíntér Kézműves
klubjának munkáiból  2016. március 4–18-
ig volt kiállítás Vilonyán, a Kultúrházban.
A megnyitón rövid beszédet mondott Fésüs
Sándor polgármester, jól sikerült műsort
adott a Vilonyai Népdalkör az alkalomhoz
illő balatoni népdalcsokor előadásával.
A kiállítás anyagát Karácsony Julianna fest-
ményei, Papp Ferenc kézi faragásai és karcolá-
sos technikával készített hímes tojásai,
Csernáné Csiker Ibolya keresztszemes hímzé-
sei, Papp Józsefné Judit foltvarrással készített

munkái, Puskorits Jánosné csipkéi, Németh
Józsefné gobelinjei, Csuka Péterné zsinórcsip-
kéi mellett a Balaton-felvidék kézimunkái
alkották.
Sokan megtekintették e gyönyörűséges ama-
tőr alkotásokat, melynek kivitelezése magas
színvonalú. Többen kifejezték tetszésüket a
kihelyezett vendégkönyvben is.
A Kézműves klub havonta meghirdetett
nyílt napjai is sikeresek, melyen volt szeren-
csém nekem is részt venni. Nagyszerű törek-
vésük tudásuk önzetlen átadása, a kézműves

munka iránti érdeklődés felkeltése, a hagyo-
mányok népszerűsítése, melyet Csuka
Péterné vezetésével szívvel-lélekkel végez kis
csoportjuk.
Élmény volt valamennyi alkotás megtekinté-
se!

Szívből kívánunk további sikereket, munkás-
ságukhoz jó egészséget!

GACSÁLYI ERZSÉBET

VILONYA KÖNYVTÁROSA

Véradás az Övegesben
2016. március 8-án második alkalommal
szervezett iskolánk véradást az Országos
Vérellátó Szolgálat veszprémi szervezete
segítségével. Az októberi egészségnapon
kísérleti jelleggel szervezett véradás bíztató
sikerén felbuzdulva, a véradást megelőző
napon offenzív „mini kampánnyal” lelkesí-
tettük a véradás-érett diákokat. Minden
osztályt végigjárva előzetes felvilágosítást
tartottunk. Felhívtuk figyelmüket a vér-
adást megelőző fontos teendőkre, a megfe-
lelő kalória és folyadékbevitelre. A kam-
pány eredményeként másnap a kijelölt idő-
ben folyamatosan jelentkeztek a diákok az
Öveges-teremben. Reggel 9 órától délután

kettőig egyetlen üres ágy, és egyetlen dolog-
talan kéz sem volt az ideiglenes állomáson.
A diákok nagy fegyelemmel és a tájékozta-
tásnak megfelelően felkészülten érkeztek
vért adni. Bár teljes szabadnapot nem, de
két lyukas órát mindenki kapott, aki részt
vett. 
Az eredmény: 51 véradó, ami statisztikailag
az iskolába járó és véradásba bevonhatók
20%-át (ez a szám többszöröse a felnőtt
lakosság véradói számának) és 23 liter gyó-
gyításra szánt vért jelent. 
Hogy mindez miért fontos, azt az igazgató
úr egyetlen tömör mondattal a következő-
képpen fogalmazta meg: 

– Ha ezek a gyerekek eztán bármikor vért
adnak, akkor azzal sokkal többet adtunk,
mint két matekórával.

HAJDÚ GABRIELLA, TANÁRNŐ

Együttműködés
A VSZC Öveges József Szakképző Iskolája
és Kollégiuma és Harman Becker Kft.
együttműködése, elektronikai technikusok
duális szakképzésében

Az Öveges iskola elektronikai technikus kép-
zése, az eddigi duális partner a DENSO
Gyártó Magyarország Kft. mellett további
partnerrel bővül a 2016/2017-es tanévtől.
A képzésben résztvevő tanulók a következő
tanévtől 14. évfolyamon, már a székesfehér-
vári Harman Becker Kft. gyárát is választhat-
ják gyakorlati képzési helyként.
A képzésben résztvevő 13. A osztályos tanu-
lók 2016. február 23-án céglátogatáson
ismerkedhettek meg a vállalattal, a gyárral és
az oktatási helyszínekkel.
A székesfehérvári Harman/Becker Automo -
tive Systems Kft. a Harman International
leányvállalata. A Harman International

világ szerte a gépkocsik infotainment berende-
zéseinek innovációs vezetői közé tartozik,
mely több nemzetközi helyszínen fejleszti
a mobilkommunikációs technológia jövőjét:
a high end audio rendszerektől a komplett –
navigációval, beszédvezérléssel, internet,
e-mail, MP3, TV, DVD és video funkciókkal
rendelkező – infotainment állomásokig.
Csúcsteljesítményű, többcsatornás, surround
hanggal rendelkező audio rendszerével, vagy
nagy sebességű DVD/CD-n alapuló navigáci-
ós rendszerével a Harman/Becker gyors tem-
pót diktál a nemzetközi versenyben. Partnerei
a világ vezető autógyártói: Ferrari, Porsche,
Mercedes, Audi, BMW, Bentley…
A gyárban a technikus tanulók gyakorlati
feladatokon keresztül ismerkedhetnek a
különböző hangtechnikai rendszerek
elemei nek gyártásával és tesztelésével, a meg-
határozott tesztelési eljárásoknak megfelelő-

en, ezek konfigurálásával és dokumentálásá-
val a vevői igényeknek megfelelően.
Részt vesznek a termelési gépek és berendezé-
sek folyamatos üzemének biztosításában, a gép-
hibák azonosításában és javításában. Feladataik
között szerepel a hibák felismerése a gyártási
folyamatban a termelési költségek csökkentése
és a termékminőség javítása érdekében.
Az együttműködés eredményeként a gyár
támogatásának köszönhetően az iskolai kép-
zés minősége javulhat. Emellett a tanulók
naprakész, a munkaerő-piaci elvárásoknak
megfelelő, értékes szakmai ismereteket sze-
rezhetnek. Sikeres szakmai vizsgájukat köve-
tően közülük a legjobb szakemberek a
Harman/Becker Automotive Systems Kft.-
nél folytathatják tovább szakmai karrierjüket.

SZÉKELY NÁNDOR

IGAZGATÓHELYETTES
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SULIOVI ovisoknak, szüleiknek
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola immár nyolcadik éve lelkesen végzi az óvodások
beiskolázásához kidolgozott pedagógiai tervét. Ez a munka folya-
matos, aktív és hatékony kapcsolatot jelent az óvó nénikkel, a nagy-
csoportos óvodásokkal és a szü leik kel. 
Éves óvodai projektünk záró rendezvénye 2016. március 9-én volt. A
délelőtt folyamán a nyílt nap keretében tanítási órákat tekinthettek
meg a szülők és az érdeklődők. A délutáni oviprogramra külön busz-
szal érkeztek a leendő első osztályosok az iskolába 15.00 órára, majd
Buksi kutya vezetésével megismerkedtek az iskola épületével. Ezután
forgószínpadszerűen kézműves (iskolajelvény készítés), zenei (vidám
hangszerbemutató), sport (élménypálya), majd a digitális táblán

játékfoglalkozáson vettek részt a lelkes lurkók. A szülők 16.00 órára
érkeztek, s gyermekeikkel együtt az alsós osztályok zenés, táncos
bemutatóit élvezhették. A délutánt az igazgató úrral folytatott inter-
aktív ankét zárta, melyen a beiratkozást pontosították a szülők. 
A gyermekek finom uzsonnával és az Irinyi Fúvószenekar hangulatos
koncertjével búcsúztak tőlünk, várva a szeptemberi iskolás folyta-
tást. 
Mi, pedagógusok pedig örülünk, hogy egészséges, lelkes, boldog óvo-
dásokkal töltöttük el együtt ezt a szép délutánt, bíztató reményt adva
a nyolc éves közös munkánknak.

HORVÁTH IRÉN

Pénz7 projektnap az Övegesben
2016. március 7–11. között lezajlottak iskolánkban a pénz7 projekt-
nap eseményei.
A projektórákon a 10/C, 11/C, 12/C osztály tanulói vettek részt,
esetenként csoportbontásban. A projektórákat Gondán Anita és Éles
Barna tanárok tartották meg.
Az órákon a feladat egy szalagavató megszervezése volt a diákok szá-
mára.
Először a tánctanításhoz kaptak árajánlatokat, és ebből kellett kivá-
lasztani a legkedvezőbbet, majd a táncruha kiválasztásának költségei

kerültek sorra. A program szerint ezután a meghívók költségei,
a terem bérlet és az egyéb járulékos költségek kigazdálkodása volt a
cél, úgy, hogy közben a tanulók a diákmunka során kereshettek egy
kis pénzt, ezzel csökkentve a szülők költségeit.
A végén kis banki kamattal kapcsolatos ismereteket szerezhettek a
tanulók.

ÉLES BARNA ATTILA

GONDÁN ANITA SZERVEZŐ, FELKÉSZÍTŐ TANÁROK

Legyél Te is Informatikus!
Ezzel a címmel hirdette meg a T-Systems új programját a fiataloknak
és ezzel a címmel rendezték meg március 19-én az idei Informatikai
Oktatási Konferenciát, amelyen az Öveges tanárai is részt vettek.
A program azért indult, mert az informatikai szakmai területen
tovább súlyosbodott a munkaerőhiány. Jelenleg kb. 22 ezer betöltet-
len álláshely van Magyarországon. Az informatika és kommunikációs
technológia (IKT) az a terület, amely a legjobban fizető helyeket
kínálja, a nettó átlagfizetés mára meghaladta az ötszázezer forintot,
ugyanakkor az egy dolgozó által megtermelt GDP az átlagos ötszörö-
se. Európai szinten is hasonló a helyzet, a cégek egymás elől igyekez-
nek elcsábítani a szakembereket.
Ezen a területen meglepően kevés a női dolgozó, épp ezért a meghir-
detett programban külön is foglalkoznak azzal, hogy leányokkal is
megkedveltessék az informatikát. Ez a szakterület érdekes és változa-
tos feladatokat kínál, amelyek jelentős része távmunkában is elvégez-
hető. Ez még gyermekvállalás esetén is szerencsésebb lehet a hölgyek-
nek, mint sok más munka.
Az Öveges iskola is népszerű képzéseket indít az informatika terüle-
tén. Azért, hogy tovább népszerűsítsük a szakmát, csatlakoztunk a
digitális témahét programjához. (http://www.dth2016.hu) Ennek
keretében informatikaversenyt rendezünk az általános iskolásoknak,
és érdekes előadásokat és programokat is ajánlunk az érdeklődőknek.
A konferencián számos új fejlesztésről is értesülhettünk. Az utóbbi
években új értelmezést nyert a digitalizáció fogalma. Ma a folyama-
tok olyan megváltoztatását, újragondolását értjük rajta, amely során
felhasználjuk, alkalmazzuk az IKT technológiákat.

Szélesedett az okos eszközök tárháza. A prognózis szerint ezeknek az
internetre kapcsolt okos eszközök száma 2020-ra eléri az 50 milliár-
dot. Egy ilyen példa a vakok számra kifejlesztett okos fehérbot, amely
a hagyományos tájékozódást szolgáló eszköz megújítása. A haladási
irányba eső tárgyakról az okos telefonon keresztül a használó fülébe
továbbítja az információt. GPS vevő és térkép segítségével bemondja
az utca nevét és akár a házszámot is. Az okos város tömegközlekedési
információs rendszeréhez kapcsolódóan jelzi az éppen érkező villa-
mos számát, vagy azt, hogy menyi idő múlva jön a következő járat.
Az ilyen és hasonló eszközök jelentősen megkönnyíthetik az embe rek
mindennapjait már néhány éven belül.
Ha Te is szeretnél részt venni hasonló okos eszközök fejlesztésében,
programozásában, illetve az ehhez elengedhetetlenül szükséges
Internetes hálózat, a felhő üzemeltetésében, akkor ne habozz, legyél
informatikus.

TÓTH LAJOS PÉTER
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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

Köszönet a Kézműves klubnak
Március 12–13–14-én első alkalommal
adott helyet a Ramada Aurora Hotel &
Restor LAKE BALATON a balatonfűzfői
Jókai Közszíntér Kézműves klub (Csernáné
CsikerIbolya, Csuka Péterné, Karácsony
Julianna, Papp Ferenc, Papp Józsefné,
Puskorits Jánosné, Rutterschmidné Tüzes
Éva) kiállításának.
A kiállítás nagy népszerűségnek örvendett a
szállodai vendégek között. Különleges és
nagyon szép képeket, hímzéseket és kézzel
horgolt tárgyakat csodálhattak meg az arra-
járók.

Ezúton szeretnénk megköszönni a balaton-
fűzfői Jókai Közszíntér Kézműves klubnak,
hogy elfogadták szállodánk meghívását, és
megmutatták az általuk készített gyöngysze-
meket a Foyer kiállító termünkben.

Reméljük, hogy legközelebb is szívesen fogad-
ják felkérésünket.

VERES JUDIT

PR MANAGER

RAMADA AURORA HOTEL & RESTOR

LAKE BALATON
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Húsvéti üzenet városunk reformátusaitól húsvét után
– melyek húsvét után is aktuálisak

Máté evangéliuma 28. fejezete egyszerű,
tömör mélységgel szól húsvétról. Mi, refor-
mátusok mindig Isten Igéjére figyelve készü-
lünk az ünnepre. Bízunk abban, hogy ezek a
húsvéti-igei üzenetek mások számára is meg-
elevenednek szeretett városunk ünnepi
készülődése során.

„…FELTÁMADT, AMINT MEG-
MONDTA…” (MÁTÉ 28,1-10) 

Itt Isten cselekedett, az első húsvétkor, mert
Ő az, aki teremt és újjáteremt, Ő az, aki meg-
elevenít. 
– 1. Az Úr angyala már csak akkor cseleke-
dett, amikor a feltámadás megtörtént. Ő
már csak bizonyságtevő, ahogy mi is azok
vagyunk. Isten feltámasztotta Fiát, mi pedig
erről bizonyságot teszünk. Földrengés kísére-
tében az Úr angyala leszállt, elhengerítette a
követ, és azon ülve hirdette a húsvéti öröm-
hírt (1-2). 
– 2. Az angyal mennyei követ, ezért tekinte-
te villámlik, ruhája fehér, az egész jelenség
félelmetes, olyannyira, hogy az őrök megret-
tentek és a húsvéti asszonyok is megijedtek.
Miért félelmetes a mennyei világ megjelené-
se ebben a világban? Azért, mert szokatlan,
mert „idegen” számunkra, ezért először féle-
lemmel tölt el. 
– 3. Amikor azonban a „jelenéshez” ige-
hirdetés, „emberileg érthető szó” is társul,
akkor Isten gyermekei megnyugszanak, és
megtapasztalják a mennyei világ valóságát. 
Mit tartalmaz az első húsvéti igehirdetés? 
– Megszólítja Isten gyermekeit, – elveszi
félel meiket, - rámutat arra, hogy üres a húsvé-
ti sír, Jézus Krisztus feltámadott, ahogy meg-
ígérte; – ezt az örömhírt pedig tovább kell
adni a többi tanítványnak, akik majd talál-
kozni is fognak a feltámadott Úrral (5-7).
– 4. Persze mindenkinek hirdetni kell az
evangéliumot, de csak a tanítványok előtt
tárul fel az üres sír titka. Egyébként marad-
nak a félelmek, a holtra vált életek (4), akik
előtt félelmetes az Isten világa ugyanúgy,
mint ez a földi útvesztő, a „mélyebb réte-
gekről” nem is beszélve. Akit azonban meg-
ragadott az Isten, az félelemmel és örömmel
halad tovább, mert itt életünk része a féle-
lem, de a feltámadott Jézus Krisztusba
vetett hit által már az öröm az uralkodó
(8-10).

„AZOK ELFOGADTÁK A PÉNZT…”
(MÁTÉ 28,11-20) 

Jézus Krisztus a tanítványait egy olyan világ-
ba küldte el, ahol lekenyerezzük, megveszte-
getjük, megzsaroljuk egymást, még a leg-
szentebb ügyekben is, ahogy itt is az őrséget
sok-sok ezüstpénzzel megvették a Nagy -
tanács tagjai, hogy hazudjanak: az üres sír
oka csupán annyi, hogy a tanítványok ellop-
ták Jézus testét (11-15). 
Ezzel az őrök nem csak pénzt kaptak, hanem
a bajból is megmenekültek, hiszen őrszolgá-
latukat joggal kérték volna számon rajtuk,
akár a fejükkel is fizethettek volna azért,
hogy Jézus teste nem volt a sírban. 
A Nagytanács tagjai is elérték céljukat közben. 
Tehát mindenki jól járt ebben szép kis kor-
rupciós ügyletben: „kéz kezet mos”. 
Ilyen világba küldi a feltámadott Jézus
Krisztus a tanítványokat, hogy tegyenek
tanítvánnyá minden népeket, és akik elfo-
gadják a feltámadott Urat, azokat keresztel-
jék is meg, a Szentháromság óvó, védő, meg-
váltó szeretetébe, szövetségébe: bele az Úr
kegyelmébe. Ez a legjobb, ami az emberrel
valaha is történhet (19-20).
Félreértjük azonban a missziói parancsot, ha
azt gondoljuk, hogy itt valamiféle minden áron
való térítésről lenne szó. Semmiképpen sem. 
Itt arról van szó, hogy a tanítványok jelen
vannak egy széteső világban és élik, hirdetik
a feltámadott, üdvösséget ajándékozó Urat;
már a puszta jelenlétükkel, de kimondott
szavaikkal is. Manapság, egy megmozdult,
megzavarodott világban közös keresztyén
ügyünk a feltámadott Jézus Krisztus hiteles
megjelenítése.
A többit pedig az Úr mindenre elégséges
hatalma, „jó-tetszése” szerint megcselekszi
majd (18). Hitet mi nem tudunk adni senki-
nek! Ebben a szolgálatban tőlünk a hűséget
és nem az eredményt kéri számon az Isten.
Miközben az Úr oltalmazó, erőt adó hatalma
velünk lesz minden napon, a világ végezetéig
(20). Tehát nem félünk!

A BALATONALMÁDI–BALA TON -
FŰZ FŐI REFORMÁTUSOK KI -
EMELT ALKALMAI 2016. ÁPRILIS -
TÓL AUGUSZTUSIG

Heti, rendszeres alkalmaink mellett szeretet-
tel hívunk mindenkit gyülekezetünk kiemelt
alkalmaira az alábbi időpontokban:

2016. április 1., péntek, 19.00, gyülekezeti
filmklub, Macska a forró bádogtetőn című
film.
2016. április 10., vasárnap, 10.30, isten-
tisztelet után közös gyülekezeti ebéd.
2016. április 24., vasárnap, 7.00, gyüleke-
zeti kirándulás a Budapest Újpest Belső -
városi Testvérgyülekezetünk meghívására.
2016. április 29., péntek, 18.00, Előadások
az Isten garázsában 5., dr. Nógrádi György
egyetemi tanár és dr. Fischl Vilmos MEÖT
főtitkár előadása a balatonalmádi református
templomban, „Migráció egyházi és bizton-
ságpolitikai szempontból”.
2016. április 30., szombat, 16.00, női óra
Balatonalmádiban (mindig házaknál tartjuk,
külön hirdetés alapján). 
2016. május 1., vasárnap, 9.00 és 10.30,
anyák napi ünnepség az istentiszteleteken. 
2016. május 5., csütörtök, 16.30 és 18.30,
mennybemenetel-ünnepi istentiszteletek.
2016. május 15., vasárnap, 9.00 és 10.30,
pünkösdi ünnepi istentisztelet, keresztelővel,
úrvacsoraosztással, konfirmációval. 
2016. május 16., hétfő, 9.00 és 10.30, pün-
kösdi ünnepi istentiszteletek.
2016. május 20., péntek, 19.00, gyülekeze-
ti filmklub, Kálvária című film. 
2016. május 28., szombat, 16.00, női óra
Balatonalmádiban (mindig házaknál tartjuk,
külön hirdetés alapján). 
2016. június 5., vasárnap, 10.30, dr. Kádár
Ferenc sárospataki teológiai professzor szol-
gálata.
2016. június 20–24., hétfő–péntek,
8.00–16.00, hittanos napközis tábor
Balatonfűzfőn, minden hittanosunk számá-
ra.
2016. június 24–26., péntek–vasárnap,
REND, Református Egyházi Napok
Dunántúl, Balatonfüred (pénteken 15.00
órától vasárnap ebédig).
2016. június 30.–július 3., csütörtök–va -
sárnap, gyülekezeti tábor Városlődön (csü-
törtökön 15.00 órától vasárnap ebédig).
2016. július hónap, egyházkerületi hitta-
nos, ifjúsági, családos táborok külön hirdetés
szerint.
2016. augusztus 21., vasárnap, 10.30,
nyárzáró koncert, zenés istentisztelet.

STEINBACH JÓZSEF

REFORMÁTUS LELKÉSZ
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Áprilisi rejtvény
A márciusi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
A fázós rügy nem bújt ki még,
hálót se sző a pók.
(Radnóti Miklós: Március)

Könyvet nyert: Gaál Attiláné és Nagy
Julianna balatonfűzfői olvasóink.
Gratulálunk!

Áprilisi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2016. április 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 chia egy ehető mag, mely a Salvia hispani-
ca sivatagi növény termése, ami Mexikóban és
Délkelet-Amerikában őshonos. A chia magot
már az aztékok is felhasználták, ma pedig az
amerikaiak körében is igen népsze rű, pedig
eleinte állateledelként forgalmaz ták. Azon -
ban több kutatás is rávilágított arra, hogy
gyógyító tulajdonságai igen erősek.
A chia mag gyógyító tulajdonságai leg -
inkább magas omega-3 zsírsavtartalmának és
kiegyensúlyozott omega-3-omega-6 zsír-
sav aránya. A chia mag ráadásul különösen
gazdag alfa-linolénsavban, ami nagysze -
rűen támogatja a szív- és érrendszert. 

A chia mogyorós íze jól passzol a különböző
ételekhez. Ráadásul képes nagy mennyiségű
vizet elnyelni, így nagyon eltelíti a
gyomrot, ami által a szénhidrát felszívódása
lelassul, így később éhezünk meg. Ráadásul
ennek a tulajdonságának köszönhető, hogy
képes elmulasztani a gyomorégést és nyug-
tatja a felfúvódott beleket is. Növeli a jó
koleszterin mennyiségét. 
Az Arizonai Egyetem kutatói szerint a chia
mag a leggazdagabb növényi forrása az ALA
zsírsavnak, ami javítja a vér koleszterinszint -
jét. Arra a következtetésre jutottak a kutatók,
hogy a chia mag kiváló omega-3 zsírsav for-

rás azok számára, akik vegetáriánusok vagy
allergiásak a halakra és a halászati termé -
kekre. (forrás: chia-mag.hu)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – chia Új rovat

chia puding
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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–V: 8.00–19.00 óráig

Balatonfűzfő–Gyártelepre, négylakásos társasházba keresünk munkájára igényes,
megbízható takarítónőt, bejárónőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi

e-mail címen lehet: balatonairbnb@gmail.com

Hirdessen 2016-ban 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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Irinyi-hét

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



Víz alatti világ – Tóth Zoltán fotókiállítása

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa


