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

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

Július 10. 20 óra Futball EB-döntő
– Kivetítés, beszélgetés közismert sportolók-
kal, szakemberekkel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház udvara

Július 11. 16 óra Kártyaklub

Július 13. 10–13 óra Játszóház
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Tobruki Strand

Július 14. 21 óra Strandmozi
– a Fűzfőfürdőért Civil Társaság és a BLTE
szer vezésében
Helyszín: Fövenystrand

Július 14. délutáni időpont Fűzfőgyártelepi
nyugdíjasklub
– Pincelátogatás Simon Bélánál

Július 15. 9.30–15.30 óra Véradás
– a NIKE Véradó Egyesület szervezésében

Július 15–16. II. Utcazene Fesztivál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház és Béke
tér – szabadtéri színpadok
Program: Július 15.
20 óra Lux Acoustics – Béke tér
21 óra Scals of Queen – Közösségi Ház
22 óra György Marci – Béke tér
23 óra Főnix Együttes – Közösségi Ház
Július 16.
20 óra Józsa Duó – Béke tér
21 óra PO Funk Unit – Közösségi Ház
22 óra Németh Patrícia – Béke tér
23 óra Frisson Zenekar
Eredményhirdetés: Közösségi Ház

Július 20. 10–13 óra Játszóház
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fövenystrand

Július 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
kötet len beszélgetése a lakossággal egy kávé
mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda

Július 21. 21 óra Strandmozi
– a Tobrukért Baráti Társaság és a BLTE szervezésében
Helyszín: Tobruki Strand

Július 22. 19 óra Romkerti zenés esték
– Klassz a pARTon!
Nyáresti koncertek Érdi Tamás zongoramű-
vésszel és művészbarátaival

Fellépnek: Mirai Musicians – A Jövő muzsi-
kusai (Tokió, Kiotó)
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
(Rossz idő esetén: Jézus Szíve templom)

Július 25. 16 óra Kártyaklub

Július 26. 10 óra Családi nap Tobrukban
10–14 óra Interaktív játéktér a Fanyűvő
Játékparttal
14–17 óra Kézműves foglalkozás kicsiknek
és nagyoknak
16–17 óra Lúdas Matyi – bábszínházi elő-
adás a Ramazuri Bábszínházzal
Helyszín: Tobruki Strand
(Rossz idő esetén a rendezvény elmarad!)

Július 27. Játszóház
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Tobruki Strand

Július 28. 21 óra Strandmozi
– a Fűzfőfürdőért Civil Társaság és a BLTE
szervezésében
Helyszín: Fövenystrand

Július 29. 17 óra Kiállítás megnyitó
– Kallai Sándor festőművész kiállítása

Július 30. Latin nap
– a Tobrukért Baráti Társaság és a BLTE
szervezésében
16 órától Játszóház
20 órától Salsa táncház és utcabál hajnal
1 óráig
Helyszín: Tobruki Strand

Július 30-tól augusztus 7-ig Aranykapu
Fesztivál

Július 30. 15 óra III. Fűzfői Kutyaparádé
Helyszín: Városi Stadion

Július 31. 18 óra I. EK. Mini Zenei
Fesztivál
Helyszín: Közösségi Ház udvara
Augusztusi előzetes

Augusztus 1. 16 óra Családi nap a Parti
sétányon
Helyszín: Fövenystrand és a Parti sétány ját-
szótere között

Augusztus 1. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
14 óra fogadóóra

15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 1. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás

Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Augusztus 1. 19 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 2. 19 óra Utcabál a Béke téren
Helyszín: Fűzfőfürdő, Béke tér

Augusztus 2. 18 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Augusztus 3. 15 óra III. Gasztro nap, borvi-
dékek bemutatkozása, színpadi progra-
mok
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 4. 16 óra Helyi amatőr csopor-
tok bemutatója
Magyar fotóművészek Szövetsége Senior
Alkotó Csoport kiállítás megnyitója ,,Fény-
kép” címmel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 5–7. 22 óra I Love Retro
Fesztivál
Balatonfűzfő, retro surf beach
Info: www.iloveretro.hu
Helyszín: Szörf Beach

Augusztus 6. egész nap X. Gombócfesztivál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 7. egész nap Veterán gépjármű-
vek találkozója
Helyszín: Fövenystrand melletti terület

Augusztus 8. 16 óra Kártyaklub

Augusztus 13. 19.30 óra VII. FÉK
Indulás-érkezés: 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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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
június 21-én 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete, mint a
Fűzfői Vagyon kezelő Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy
döntött, hogy 

az 54/2016. (03. 22.) Kt. határozattal biztosított 15 000 e Ft össze-
gű visszatérítendő támogatásból még fennmaradt 10 000 e Ft
összegű visszatérítendő támogatást – a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.
működéséről szóló, PTHB 2016. június 8-i rendkívüli ülésére
készített előterjesztés alapján – hozzáférhetővé teszi a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. számára. A társaság új könyvvizsgálójául 2016.
június 1. napjától kezdődően, 2020. 5. 31. napjáig szólóan a
Horváth és Társai Kft.-t bízta meg (Cg.: 01-09-467969, székhely:
1065 Budapest, Nagy mező u. 3., I. emelet) 80 000 Ft + áfa/hó díja-
zásért; a könyvvizsgálói feladatokat Horváth György Lajos veszp-
rémi lakos látja el. A kft. egyik ügyvezetője, Kovács Elemér Péter
2016. május 31. napi hatállyal bejelentette az ügyvezetői tisztségről
történő lemondását. A társaság ügyvezetője Nemes Károly, akinek
ügyvezetői megbízása 2016. június 21. napjától kezdődően, 2021.
június 21. napjáig szól, a képviselet módja önálló. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának kép viselő-testülete úgy
döntött, hogy a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
részére 2 992 500 Ft+áfa összeget biztosít a Balatonfűzfő, József
Attila u. 12–13. szám alatti telephelye (Közösségi Ház) tetőszerkeze-
tének felújítására, melynek forrása az általános tartalék. 

– A helyi családok és tanulók támogatására nyári napközis ellátása a
következők szerint alakul:

– a Városgondnokság szervezésében 2016. június 16–június 24-ig,
illetve augusztus 22-től augusztus 31-ig (15 nap),

– a Balatonfűzfői Családsegítő és Gyer mekjóléti Szolgálat keretein
belül június 27.– július 15-ig (15 nap),

– a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
szervezésében július 18-tól július 29-ig (10 nap). A nyári napközi idő-
tartama alatt felügyeletet vállaló pedagógussal/szakdolgozóval
a Családsegítő és Gyer mekjóléti Szolgálat köt megbízási szerződést.
A megbízási díj 1778 Ft/óra, mely tartalmazza a megfizetendő köz-
terheket is, összesen 428 625 Ft. Dologi kiadásokra 125 000 Ft össze-
get biztosít.

– A testület elfogadta  Balatonfűzfő Város Önkor mány zata Kép vi selő-
testületének 2016. II. fél évi munkatervét  az alábbiak szerint:

2016. július ülésezési szünet

2016. augusztus 23. 16.00 óra
N a p i r e n d
1. Utak, járdák, átereszek, hidak felülvizsgálata
Beterjesztő: polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Megalapozó vizsgálat és Településfejlesztési koncepció irányelvei
Beterjesztő: polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB
3. Vegyes ügyek

2016. szeptember 20. 16.00 óra
N a p i r e n d 
1. Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Beterjesztő: polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
Beterjesztő: polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB
3. A Városgondnokság igazgatói álláshelyére pályázat kiírása
Beterjesztő: Polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB

2016. október 18. 16.00 óra
N a p i r e n d
1. Idegenforgalmi szezon értékelése
Előterjesztő: polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző • Előterjesztést véleményezi: PTHB

2016. november 15. 16.00 óra
N a p i r e n d
1. 2016. évi költségvetés I–III. negyedévi teljesítése
Beterjesztő: polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. 2017. évi költségvetési koncepció
Beterjesztő: polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB

2016. december 20. 16.00 óra
N a p i r e n d
1. Beszámoló a Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkájáról. 
Beterjesztő: intézményvezető • Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési mun-
katervének elfogadása
Beterjesztő: jegyző • Előterjesztést véleményezi: PTHB
3. 2017. I. félévi munkaterv megtárgyalása
Beterjesztő: polgármester • Előterjesztést véleményezi: PTHB

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a helyi
közösségi közlekedés támogatása tárgyában a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium pályázati kiírásához kapcsolódóan nyilatkozik arról,
hogy:

• A helyi közlekedést 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig
folyamatosan fenntartja.

• A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez
és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez
(beruházásaihoz) 2015. évre vonatkozóan 3 000 000 Ft önkor-
mányzati üzemeltetési támogatást biztosított saját forrásból.

• A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kiválasztott Bakony
Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződést (időközben szer-
vezeti átalakulás okán és jogutódlással most már ÉNYKK Észak-
nyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.). 

– Az önkormányzat a településképet meghatározó ingatlanok hom-
lokzati felújításához nyújtható önkormányzati támogatásról szóló
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6/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelete alapján kiírt pályázatára
2016. június 6. napján a 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 2. számú tár-
sasház (1495/26 hrsz.; képviseli: Csöndör Péter és Boros József ) által
benyújtott pályázatban megvalósítandó beruházást bruttó 3 450 000
Ft összeggel (azaz Hárommillió négyszázötvenezer forint) támogatja.
A támogatott köteles bemutatni legkésőbb a szerződés aláírásakor az
önkormányzati költségvetési támogatási összeggel le nem fedett rész-
ről a fedezeti igazolásokat.

– A képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
1. a Nefelejcs utca térkő burkolattal történő helyreállítását 6 MFt

+ áfa összeggel támogatja a megtakarításokból feltöltött fejlesz-
tési céltartalék terhére. A további költségeket Berki Tamás,
Varga Ildikó, Berki Zsolt, Berkiné Vámos Mónika és a Nefelejcs
utca lakói fedezik;

2. a támogatási összeg kiutalását megelőzően a felajánlást tevők iga-
zolják, hogy az önkormányzati támogatás és a kivitelezés költsé-
gének különbözete rendelkezésre áll, illetve azt biztosítják.

– Az önkormányzat a Balatonfűzfő 1035/1. hrsz.-ú ingatlanra vonat-
kozó (tobruki településrészen lévő volt bakterház) ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba kerülési igényt nyújt be a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél. Az ingatlant az önkormányzat közösségi szín-
tér biztosítása feladatellátás érdekében kívánja tulajdonba venni, és
ökoház, fogadóközpont épület építése céljára kívánja felhasználni.

– A testület a Balatonfűzfő strandok előtti parkolók és utak felújítá-
sára vonatkozó árajánlatokat a 2016. augusztusi kt-i ülésen tárgyalja
az utak, járdák, átereszek, hidak felülvizsgálata napirend kapcsán. 

– Civil pályázattal kapcsolatos döntések:

A testület
– a Balatonfűzfői Szakközépiskola Jövőjéért Alapítvány részére a civil
alapból támogatást nem nyújt, mivel a pályázati kiírásban foglaltak
értelmében Alapítvány nem pályázhat. 

– 579 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő Ven dégváró és Gasztronómiai Egyesületet részére a
Gombócfesztivál lebonyolításához, valamint az ügyviteli költségek
fedezéséhez. 

– 300 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Horgász Egyesület részére a Sporthorgász versenyek és
a Madarak és fák napja rendezvények lebonyolításához. 

– 546 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület részére a Szörf bajnokság,
SUP Magyar Bajnokság rendezvények lebonyolításához. 

– 100.000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Fűzfői Atlétikai Klub Szántó Csaba-emléktorna rendezvény lebonyo-
lításához. Az önkormányzat a FAK részére Sportcsarnok építésének
tervezési költségeihez a civil alapból támogatást nem biztosít.
Tájékoztatja a Fűzfői Atlétikai Klubot, hogy a Sportcsarnok beruhá-
zásával kapcsolatban támogatási kérelmet Balaton fűzfő Város Önkor-
mányzat költségvetésében lévő fejlesztési forrására nyújthat be. 

– 400 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisz tikai Egyesület részére a Fűzfői Öregdiákok
és Tanárok Baráti Köre egész évben Bala ton Rendelkezésre állás,
Kulturális Örök  ség Napjai rendezvény lebonyolításához. 

– 450 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére a Veterán Autós és
Motoros Egyesület által szervezendő VI. Veterán Autós és Motoros
Találkozó lebonyolításához.

– 200 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére az Irinyi Szülői
Munkaközösség hangszer vásárlásához. 

– 200 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére a Fűzfőfürdőért
Civil Társaság által szervezendő rendezvényeinek lebonyolításá-
hoz. 

– 250 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére a Tobrukért Baráti
Társaság által szervezendő rendezvényeinek lebonyolításához. 

– 130 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére a Mozgás kor -
látozott Egyesület által szervezendő Fogya tékkal Élők Országos
Kulturális Fesztiválja rendezvény lebonyolításához. 

– 145 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállal ko zá sok és Civil Szerveződések Egyesülete ré -
szére a CSAJOX Tánccsoport táncszövetség tagdíjához, valamint fel-
lépő ruhák beszerzéséhez. 

– 235 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalko zások és Civil Szerveződések Egyesülete részé-
re a Balaton Dalkör utazási, vendéglátási költségeihez. 

– 50 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egye sülete részé-
re a Jókai Közszíntér Kézműves Klub AMKA kiállításra történő
nevezéséhez, valamint alapanyagok beszerzésére. 

– 150 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalko zá sok és Civil Szerveződések Egyesülete
részére a Fűzfői Körtúrák által szervezett rendezvények lebonyolítá-
sához.

– A Vállalkozások és Civil Szerveződések Egye sület részére a civil alap-
ból 100 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Csebszalto nyugdíjas- klub közreműködésével megren-
dezésre kerülő szüreti rendezvények lebonyolításához.

– A Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület részére a civil
alapból 50 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít
a Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub, valamint 100 000 Ft vissza nem
térítendő céljellegű támogatást biztosít a Balaton nyugdíjas-klub által
szervezett kirándulás lebonyolításához.
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A hetvenedik hónap a városházán
Már decemberben megszületett az a helyi rendelet, amely a környe-
zetvédelem helyi szabályairól szól. Ez szabályozza az ingatlanok és
közterületek tisztán tartását, közhasználatú zöldterületek fenntartá-
sát  és használatát, zajvédelmi rendelkezéseket, az avar és kerti hulla-
dékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályait.

Ezek közül a zajvédelmi rendelkezésekről szólok először.
A  város belterületének  határán  belül  hétköznap este 20 órától reg-
gel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, továbbá  június 1.  és
augusztus 31. között,  minden nap 12.00 és 15.00 óra  közötti csendes -
pihenő időszakban tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék
vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyezte-
tő vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz, úgy mint az építé-
si, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibaelhárítást), a
motoros és elektromos gépek használata, hirdetésre, figyelemfelkeltés-
re, tájékoztatásra szolgáló, szabadtérben üzemeltetettmozgó vagy fix
telepítésű hangsugárzó berendezés használata.

Kivételt képeznek az önkormányzat által szervezett, idegenforgalmi
szempontból indokolt, alkalmi jellegű, a város kulturális színvonalát
emelő rendezvények hangosító berendezései, továbbá az egészségvé-
delmi, életvédelmi, vagyonvédelmi szervezetek által használt, illetve
közérdekű célra igénybe vett hangsugárzó berendezések.

Azon ipari méreteket meg nem haladó építőipari tevékenységek ese-
tében, amelyeket a technológiai folyamatukból adódóan, előre látha-
tó módon a déli csendespihenő időszak megkezdése előtt nem lehet
befejezni, vagy amelyek befejezése közvetlen balesetveszélyt idézhet
elő, a tevékenység megkezdése előtt Balatonfűzfő város Jegyzőjéhez
kérelmet kell benyújtani. A kérelmet a jegyző bírálja el.

A szombat hétköznapnak számít, kivéve, ha ünnepnapra esik.
Felmerült ennek kapcsán az ellenőrzés kérdése. Ki fogja ezeket betar-

tatni, kérdezik többen. Egy rendelet nemcsak akkor éri el a célját, ha
azt ellenőrzik, hanem akkor is, ha azt a városban élők önként betart-
ják.  Betartják, mert ha egy közösség hoz egy szabályt, akkor nyilván a
közösség tagjai azt betartják. Betartják azért, hogy nyugodtabban,
békésebben éljenek. Az önkormányzat nem tudja megoldani, hogy
csend őrök járják a települést. Erre nincsen szükség. Ennek úgy kelle-
ne működnie, hogy ha valaki valakit zavar a rendeletben foglaltakat
megszegve, akkor először figyelmeztesse a hangoskodót, hogy a tetté-
vel megszegte a közösségünk szabályait. Kérje meg, hogy fejezze be a
nem kívánatos tevékenységet. Ha erre nem hajlandó, akkor ezt jelezze
írásban a település jegyzőjének, aki megteszi a jogi lépéseket.  Olyan is
előfordulhat, hogy pontosan a tiltott időpontban van csak lehetősége
valakinek a sürgős munkát elvégezni, ami zajjal jár. Kérje meg a szom-
szédokat, hogy nézzék el neki ezt most a rendkívüli helyzet miatt. A
cél nem a büntetés, hanem a normális egymás mellett élés.

Szólni kell az idegenforgalmi rendezvényekről is. Ha nyár, akkor igény
van a szórakozásra. Mindenki másképpen képzeli el ezt. Van, aki a han-
gos rendezvényeket szereti, van, aki csendre vágyik, van, aki a természe-
tet járja, és folytathatnám. A szezon már negyedik éve kezdődik a
Beach Fesztivállal. Bővülő kínálattal, gazdagodó kísérő programokkal
vonzza ide az emberek ezreit. Megtölti a rendezvény a szálláshelyeket,
ami az itt élőknek bevétel, a városnak sok százezer forintnyi idegenfor-
galmi bevételt hoz, a strandi büféknek ebben a négy napban a megszo-
kottnál többszörös a forgalma. Az országos televíziókban, rádiókban,
az írott sajtókban rengetegszer szólnak ennek kapcsán városunkról.
Egy idegenforgalom felé forduló városban, hasonlóan a többi Balaton-
parti településen helye van ennek a rendezvénynek. Meg értem, hogy a
hangerő esetenként zavaró, de a szervezők mindenben együttműködők
voltak, az engedélyekben meghatározottak szerint jártak el.  

Az idén bővülni fog a kínálat. Bizonyára sokan látták, hallották már
a beharangozóját a Retro Fesztiválnak, ami a Gombócfesztivál idején

– A Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület részére a civil
alapból 100 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást bizto-
sít a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztal gia Táncklub fellépő ruháinak
beszerzéséhez, valamint a Pannónia citerazenekar fellépési díjához. 

– A civil alap előirányzatából a pályázati eljárás során fel nem hasz-
nált összeg  – 915 000 Ft – az általános tartalékba került. 

Az önkormányzat az általános tartalékból 200 000 Ft keretösszeget
biztosít a civil nap rendezvény megszervezésére.

A képviselők 750 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatásról
döntöttek a Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia részére. A Bala -
tonalmádi–Balatonfűzfői Refor mátus Társegyházközség 250 000 Ft
támogatásban részesül. 

– Az önkormányzat
1. 715 000 Ft keretösszeget biztosít az általános tartalékból a bala-

tonfűzfői iskolás korú gyermekek nyári táborokban való részvé-
telének támogatásához. 

2. Elfogadja a Balatonfűzfőért Alapítvány segítségét a gyermekenként
megítélhető 5000 Ft támogatás kiosztásához. Ennek megfelelően,
megbízza az Alapítványt a „Nyári táborozásokhoz nyújtott támo-
gatás” pályázat kiírásával és lebonyolításával, és ezzel egy időben az
alapítvány rendelkezésére bocsájtja a 715 000 Ft keretösszeget.

3. A Balatonfűzfőért Alapítvány által kezdeményezett, a parti
sétány beültetését, megszépítését célzó „Városszépítő akció”-hoz
hozzájárul, ahhoz támogatást biztosít az önkormányzat honlap-
ján való megjelentetés lehetőségével. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának kép viselő-testülete úgy dön-
tött, hogy dr. Király Ferencnek, posztumusz, a „BALATON FŰZFŐ
DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet adományozza.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják. Módosult a helyi adókról
szóló 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.
A következő testületi ülés 2016. augusztus 16-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS
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Nyertes TAO-pályázat – Rekortán borítású pálya építése Balatonfűzfőn
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2016. április 28-án pályázatot
nyújtott be a Városi Stadion jelenlegi kosárlabdapálya helyén rekor-
tán borítású pálya építésére, amelynek eredményeként 27 650 000
Ft összegű támogatást nyert a Magyar Labdarúgó Szövetség
„Országos Pályaépítési Program Rekortán Pályaépítési Program
2016” című pályázatán. Ahhoz azonban, hogy a megítélt támogatás
felhasználható és a beruházás megvalósítható legyen, találni kell
olyan gazdasági társaságot, amely a társasági adójából kifizeti a fej-
lesztés megvalósítását biztosító támogatást. Szerencsére a győri
Graboplast Padlógyártó Zrt. ezt vállalja. A cég és a Magyar
Labdarúgó Szövetség közötti együttműködési megállapodás megkö-
tése előkészítés alatt áll, amely a támogatás adó-felajánlás keretében

történő nyújtásához szükséges. Ennek köszönhetően akár 39 500
000 Ft összegű beruházás valósulhat meg a Városi Stadionban, amely-
hez az önkormányzat 11 850 000 Ft saját   forrást biztosít. Az önkor-
mányzat az önrészt is cégek felajánlásaiból kívánja fedezni.
A fejlesztésnek köszönhetően a létesítményt használók örömére szá-
mottevően javul sportcentrumunk jelenlegi színvonala.

NÓTI ATTILA
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színesíti a kínálatot. Itt is rengeteg vendég már előre lefoglalta a szál-
lásokat, az előkészületek javában folynak. Ennek a rendezvénynek is
nagy média megjelenése lesz, lehetőséget adva, hogy bemutatkozzon
a település.  Az ilyen rendezvényekre nem vonatkoznak a zajvédelmi
rendeletünk előírásai. Ezekre az eseményekre a szakhatóságok adják
ki az engedélyeket.

Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól rö viden.

Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő
komposztálással történhet.

Az avar és kerti hulladék égetése minden év március 15. napjától
május 15. napjáig és szeptember 1. napjától november 15. napjáig
10–12 óra és 15–17 óra közötti időszakban végezhető el.
Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos! 

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet
felmentést nem ad. Mit tegyen az, ha valaki azt tapasztalja, hogy
mégis égetnek a tilalom ellenére? Először kérje meg, hogy oltsa el a
tüzet az illető, ha ezt nem teszi meg, hívja a tűzoltóságot, valamit
jelentse a jegyzőnek. Szerencsés lenne még fotóval dokumentálni is az
eseményt.  Már több barátom, ismerősöm jelezte, hogy ő ugyan  nem
fogja feljelenteni a szomszédját, ellenőrizzen gyakran az önkormány-
zat. Sajnos az önkormányzati ellenőrzés ezekben az esetekben nem
működik. Marad a lakosok önkéntes jogkövetése, illetve a rendelet
megszegőinek a figyelmeztetése, ha kell, szank cio nálása.

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartását, közhasználatú zöldterüle-
tek fenntartását és használatánál most csak a legfontosabbakról röviden.
Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni a telekin-

gatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfe-
lelő nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos, illetve a közúti
közlekedés akadálymentességét, illetve a forgalomirányító lámpa és
tábla láthatóságát, továbbá a légvezetékek és kandeláberek zavartalan
üzemeltetését.

Közterületen építési törmeléket és az építkezés során keletkező egyéb
hulladékot tárolni az önkormányzatnak a közterületek használatáról
szóló hatályos rendelete szerint lehet.

Megújult a Közösségi Ház. A régóta kihasználatlanul álló faházak
nem foglalják tovább a helyet, lebontásra került a mozivászon, új bur-
kolatot kapott a színpad mögötti épület, nagyobb lett a színpad, meg-
újult a lépcső. Köszönöm a Balaton nyugdíjasklub tagjainak a mun-
kát, amivel önzetlenül segítették az intézmény felújítását. Példát
mutattak ismét, hogyan kell segíteni a települést.

Megkaptuk az MLSZ elnökségi ülésének döntését. Országos
Pályaépítési Program Rekortán Pályaépítési Program 2016 MLSZ
pályázat keretében 27 650 000 Ft támogatást nyertünk, saját forrás
11 850 000 Ft, így 39 500 000 Ft-ból újulhat meg a Városi
Stadionban a bitumenes kosárlabdapálya.

Örömmel tapasztalom, hogy rengetegen használják a parti sétányun-
kat, annak is örülök, hogy azonnal tájékoztatást kapok a lakosoktól,
ha valami rendellenességet tapasztalnak, ez azt jelenti, hogy a saját-
juknak tekintik, vigyáznak rá. Vigyázzunk továbbra is rá!

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

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Szeretettel köszöntjük városunk 1 újszülöttjét, név szerint Almási Tündét.
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 8 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. áprilisi lapzártától a 2016. májusi lapzártáig:
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Parti sétány avatóval egybekötött szezonnyitó ünnepség Balatonfűzfőn
Az önkormányzat 2016. június 11-én meg-
tartotta szezonnyitó ünnepségét, amelynek
keretében a 449 millió forint európai uniós
támogatásból megvalósult 2,5 kilométeres
parti sétány és a közel 1,2 kilométeres kerék-
párutat is ünnepélyesen átadták. Délután 3
órakor a Szörf Park területén ünnepélyes
köszöntővel indult az avató ünnepség, ahol
Marton Béla polgármester beszélt arról,
hogy amióta Balatonfűzfőre került, mindig
azt hallotta a fűzfőiektől, hogy milyen jó
lenne itt is úgy lemenni a Balaton-partra,
ahogy más városokban, településeken. A ter-
vek már korábban elkészültek, de csak mos-
tanra sikerült azokat megvalósítani. Az óvo-
dások kedves előadását követően a nemzeti
színű szalagot Marton Béla polgármester és
Erdősi Gábor alpolgármester vágták át.
Ezután a „Strandtól strandig – A természet-
ben Balatonfűzfőn” nevet viselő 3,5 kilomé-
teres túra elindult. Volt, aki gyalogosan,
mások biciklivel tették meg a távot. Min -

denki térképet kapott, amelyen 5 ellenőrzési
pont szerepelt. Ezeknél a pontoknál kellett
megszerezni a mocsári teknőst ábrázoló
bélyegző lenyomatát. A túrát sikeresen telje-
sítők emléklapot és kitűzőt kaptak jutalmul.
Az esti órákban a Tobruki Strandon folyta-
tódtak a programok. Elsőként egy extrém
kerékpáros sport bemutatót láthatott a nagy-

érdemű. A jelenlévők közül néhány vállalko-
zó szellemű látogatót is átugrottak az extrém
kerekezők. Ezután a P. Mobil elődje, a
Gesarol rockegyüttes szórakoztatott, amíg a
vihar közbe nem szólt.
Az érintett területen nem zárultak le a fej-
lesztések. A Marina-Fűzfő kikötő és a Kalóz
köz között megépült sétány mellé is önálló
kerékpárutat tervez megépíteni az önkor-
mányzat. A tervek elkészültek, jelenleg enge-
délyezés alatt állnak. Nyár végén várható a
pályázati lehetőség az európai uniós támoga-
tás megszerzésére.
Kiemelt cél a településrészek közötti közle-
kedés javítása, így a parti részt Fűzfő gyár -
teleppel összekötő kerékpárút megépítése is,
amelyre az önkormányzat már benyújtotta
pályázatát, amit befogadtak. Jelenleg a támo-
gatási döntés eredményére vár.

NÓTI ATTILA
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Hirdetmény eboltásról
Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötelező
összevezetéses védőoltást az alábbi időpontokban tartjuk:
FŰZFŐFÜRDŐ
2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) 13.00–16.00 óra között, vala-
mint 2016. szeptember 8-án (csütörtökön) 13.00–15.30 óra között.
Az oltás helye: Közösségi Háznál, a volt kertmozi területén (József
Attila u. 12.).
TOBRUK
2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) 16.30–18.00 óra között.
Az oltás helye: a strandi főbejáratnál

FŰZFŐGYÁRTELEP
2016. szeptember 8-án (csütörtökön) 16.00–17.00 óra között.
Az oltás helye: a Szállás utca 8. előtti téren.

Beoltandó minden mikrochippel ellátott, 3 hónaposnál idősebb,
1 éven belül nem oltott eb.

Az oltás összege: 3200 Ft/eb. 

DR. KÉGL TAMÁS

Balkom tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Jelen hírlevelünkben tájékoztatjuk a Balatonfűzfőn bevezetésre ke -
rülő házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés menetéről.
A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés során, társasá-
gunk az Ön által összegyűjtött csomagolási papír-, műanyag és
fémhulladékot közvetlenül az Ön ingatlana elől szállítja el. Kérjük,
amennyiben a társaságunk által biztosított házhoz menő szelektív
csomagolási hulladékgyűjtésre igényt tart, az alábbiakat szíveskedjen
figyelembe venni!
A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtést bármilyen
átlátszó (nem fekete) zsákkal tudja igénybe venni. Az átlátszó zsák
beszerzése az Ön feladata. Kérjük, az átlátszó zsákokat legkésőbb
reggel 6 óráig helyezze ki az ingatlan elé! A szelektív csomagolási hul-
ladékgyűjtés egész évben havonta egyszer, minden hónap első csü-
törtökjén történik. Az első szállítási nap: 2016. augusztus 4.

Kérjük, a házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés során a
következő hulladékokat helyezze el az átlátszó zsákokba: műanyag
palackok (üdítő, ásványvíz), italos karton (Tetra-Pak), reklámzacs-
kók, fóliák, tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, tisztí-
tószeres flakonok, alumínium italos dobozok (sör, üdítő), konzer-
ves dobozok. Kérjük, a vegyes újság papírhulladékot kötegelve, dobo-
zolva, a hullámpapír hulladékot lapjára hajtogatva helyezze ki a zsák
mellé! Kérjük, a zsákokba csak konyhai szennyeződéstől mentes,
tisztára mosott hulladékot helyezzen!
A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés során az üveg-
hulladékot nem szállítjuk el, azt továbbra is a szelektív szigeteken
tudja elhelyezni!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az átlátszó zsákba más
hulladék (pl.: háztartási hulladék) keveredik, úgy azt társasá-
gunknak elszállítani nem áll módjában, az illegális hulladéknak
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Tájékoztató a zöldhulladék kezeléséről
Lehetőségek a zöldhulladék kezelésére:

A szépen ápolt, gondozott kert elkerülhetetlen velejárója a zöldhulla-
dék kezelése. Balatonfűzfőn jelenleg az alábbi módon tudunk „meg-
szabadulni” a magáningatlanon keletkezett zöldhulladéktól:

1. Komposztálás:
Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő
komposztálással történhet. 

2. Zöldhulladék „ingyenes”, szervezett elszállítása:
A Balkom Kft előre meghirdetett időpontokban, a „Zöld-nap” kere-
tében az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot elszállítja. A hulla-
dékszállítási közszolgáltatást igénybe vevők számára ez további anya-
gi terhet nem jelent. A zöldhulladék az alábbi módon helyezhető ki:
• száraz levél, nyesedék, fű, átlátszó (nem fekete), maximum 6 db

zsákban,
• ágakat, gallyakat – összevágva és összekötegelve (70-80 cm hosszú,

kb. 50 cm átmérőjű kötegekben).

Amennyiben a hulladék közé kommunális jellegű anyag kerül, a
kevert anyag komposztálásra alkalmatlanná válik, így azt a szolgálta-
tónak nem áll módjában elszállítani. 
Balatonfűzfőn a 2016. őszi szállítási napok: októberben a 41. és 43.
héten, valamint novemberben a 45. és 47. héten, hétfői napokon.  

3. Égetés:
Az avar és kerti hulladék égetése minden év március 15. napjától
május 15. napjáig és szeptember 1. napjától november 15. napjáig
10–12 óra és 15–17 óra közötti időszakban végezhető el. Vasárnap és
ünnepnapokon az égetés tilos. A hatóságilag elrendelt általános tűz-
gyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.
Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. Kommunális, veszélyes és
ipari eredetű hulladék, műanyag, gumi, vegyszert és veszélyes anyagokat tar-
talmazó hulladék, állati eredetű hulladék és egyéb hulladék nem égethető.

4. Zöldhulladék alkalmi elszállíttatása:
A Balkom Kft. a szervezett zöldhulladék-szállításon kívül is befogad-
ja a velük szerződéses viszonyban lévő ingatlanokon keletkezett zöld-
hulladékot. Erre kétféle lehetőség kínálkozik:
– A szolgáltatónál megvásárolható zöld színű, a szolgáltató emblé-

májával ellátott zsákban az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot
ürítési napokon elszállítják.

– A Balkom Kft. telephelyére (Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) elszál-
lított zöldhulladékot díjfizetés ellenében (bruttó 2000 Ft/m3)
a szolgáltató átveszi.  

Mindkét lehetőséggel kapcsolatos további információt a szolgáltató-
nál adnak a 88/ 438-688 telefonszámon. 

SZEKERES PÉTER

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

minősül és a 2012. évi II. törvény értelmében köztisztasági sza-
bálysértés miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat
ki.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a házhoz menő szelektív csomagolá-
si hulladékgyűjtési szolgáltatást kizárólag a családi házzal rendel-
kező ügyfeleink tudják igénybe venni.

A társasházak a jövőben is az alábbi helyeken található szelektív
szigeteken helyezhetik el a keletkezett szelektív csomagolási
(papír, műanyag, fém-, üveg-) hulladékukat:
• Széchenyi tér,
• Irinyi u.,
• Munkás tér,
• Fűzfő tér,
• Hegyalja u., 
• Aradi u.–Vasút köz kereszteződése, 
• Zrínyi u. bolt,
• Sirály u.,
• Bugyogóforrás u. 23.

További, részletes tájékoztatás érdekében, kérjük, keresse fel ügyfél-
szolgálatunkat vagy honlapunkat (www.balkom.hu).
Ügyfélszolgálat: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., Telefon:
88/438-688, Fax: 88/438-843, E-mail: titkarsag@balkom.hu

BALATONALMÁDI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Ügyfélszolgálat
Nyitva tartás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

október 16-tól
április 14-ig 8:00–16:00 – 8:00–12:00 7:00–19:00 8:00–12:00 –

április 15-től
október 15-ig 8:00–16:00 – 8:00–12:00 7:00–19:00 8:00–16:00 8:00–12:00
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Beszámoló a Balatonfűzfőért Alapítvány tevékenységéről
A 2016. áprilisban megjelent vissza nem térítendő támogatások felhí-
vására 20 db pályázat érkezett, ebből 16 pályázatot tudott támogatás-
ban részesíteni az alapítvány Kuratóriuma.
4 db pályázat (Csebszalto nyugdíjasklub, Balatonfűzfői Hírlap,
Tobrukért Baráti Kör, Balaton Dalkör kulturális témájú pályázatai)
nem részesült támogatásban, a pályázati kiírásnak nem megfelelő
pályázat miatt. A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület a virágo-
sításra és működésre megítélt 25 000 Ft-os támogatást nem fogadta
el, a megvalósításhoz kevésnek találta a megítélt összeget.
A támogatásban részesülő pályázók adatai, pályázati intézkedés és a
pályázati cél szerinti bontásban:

1. Támogassuk fiatal tehetségeinket!

2. Tegyük szebbé környezetünket, településünket!

3. Támogassuk a helyi kultúrát és értékmegőrzést!

RENDEZVÉNY

EGYÉNI ,,ALKOTÓK”

CSOPORTOK

A 2016. júniusban megjelent, Visszatérítendő támogatások 2016.
évi pályázati felhívása (a pályázati felhívás az önkormányzat honlap-
járól letölthető) alapján benyújtott pályázati anyagokat 2016. decem-
berig várja az alapítvány. A pályázatok elbírálása folyamatos, visszaté-
rítendő támogatás nyújtható TAO-támogatásban részesülő sport-
egyesületek, egyéni vállalkozók, vállalkozások, civil szervezetek és
egyházak pályázati forrásból vagy egyénileg finanszírozott fejlesztése-
inek átmeneti finanszírozására.
A Balatonfűzfőért Alapítvány városszépítő akciót indít a parti
sétány virágosítására, dísznövényekkel és cserjékkel való beültetésé-
re. 2016. szeptemberig gyűjtjük az ötleteket, támogatásokat, majd
közös erővel szépítjük meg Balatonfűzfő büszkeségét. (A felhívás pla-
kátja a hírlap belső borítólapján található.) A támogatás összege
átutalható az alapítvány bankszámlájára, de az akció támogatói je -
gyek vásárlásával is támogatható. (Vásárlási lehetőség: Gyurkovics
Ágnes, Balatonfűzfő Zrínyi u.60. – Tel.: 20/319-0171; Pintér István,
Balatonfűzfő, Vadkörte u. 29. – Tel.: 30/711-6587) Számítunk a
lakosság, a vállalkozók segítségére, összefogására – egy szebb, élhe-
tőbb település érdekében!
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 700 000 Ft forrást biztosít a
Balatonfűzfőért Alapítványnak balatonfűzfői gyermekek nyári
táborozásához nyújtott támogatások kifizetésére. A támogatási
felhívás az alábbiakban olvasható, a felhívás és az adatlap letölthető
Balatonfűzfő Város honlapjáról.

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Pályázó neve Támogatási összeg Felhasználás

Balatoni Sándor 30 000 Ft
Edzőtábor, kinezioló-
giai tapasz, felszere-
lés, táplálékkiegészítő

Pongrácz Flórián 30 000 Ft

Edzőtábor,
kineziológiai tapasz,
felszerelés, táplálék -
kiegészítő, tagdíj

Pályázó neve Támogatási összeg Felhasználás

B.fűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület 25 000 Ft Virágosítás a Béke

téren + működés

Csebszalto nyugdíjas-
klub 50 000 Ft

Virágosítás a
Széchenyi utcában +
működés

VÁCISZ Egyesület 50 000 Ft Virágosítás a
Csillagvizsgálónál

Pályázó neve Támogatási összeg Felhasználás

VÁCISZ Egyesület 50 000 Ft
Babakocsis túra,
Újszülöttek köszön-
tése – rendezvények 

Fűzfői Öregdiákok és
Tanárok Baráti Köre 35 000 Ft

Diáktalálkozó és
Pedagógusnap ren-
dezvény 

B.fűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület 20 000 Ft Vízben álló pirami-

sok előadás 

Pályázó neve Támogatási összeg Felhasználás

Molnár Eszter 25 000 Ft Néptánc tanfolyam
tandíjhoz hozzájárulás

Kiss Ferenc 25 000 Ft
Nevezési díj, kellékek
kiállításokhoz, játszó-
házhoz

Varga Jánosné 25 000 Ft
Nevezési díj, kellékek
kiállításokhoz, játszó-
házhoz

Fenyvesi Ádámné
Varga Judit 25 000 Ft

Nevezési díj, kellékek
kiállításokhoz, játszó-
házhoz

Kaics Julianna 25 000 Ft
Nevezési díj, kellékek
kiállításokhoz, játszó-
házhoz

M. Mészáros Éva 25 000 Ft
Nevezési díj, kellékek
kiállításokhoz, játszó-
házhoz

Pályázó neve Támogatási összeg Felhasználás
Yildizlar
Hastánccsoport 25 000 Ft Oktatás – új táncok

tanulása

Hímző Műhely 30 000 Ft
Működés, alapanyag
vásárlás, pályázaton
indulás
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Ismét Aranykapu Fesztivál!
Július végén ismét nyílik az Aranykapu
fesztivál!
A szervezők (Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár, a Vegasz Egyesület és a
balatonfűzfői „Kreitli Ferenc” Veterán autós
és motoros Egyesület) idén is törekszenek
arra, hogy minden korosztály és érdeklődési

kör találjon magának megfelelő szórakozási
lehetőséget a 10 nap során. Július 29-én
Kallai Sándor festőművész kiállításával nyí-
lik a fesztivál, lesz ismét Kutyaparádé,
Gasztro-nap, és természetesen nem marad-
hat el a Gombócfesztivál sem, immár 10.
alkalommal. Zárásként ismét megcsodálhat-

juk a veterán gépjárműveket, remélhetőleg a
tavalyi évhez hasonló érdeklődés kíséreté-
ben.
A rendezvény részletes programjairól a
Júliusi programoknál tájékozódhat!

GRÓF TIBOR

Nyári táborozáshoz nyújtott támogatás igénylésének lehetősége
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által
biztosított forrásból a Balatonfűzfőért
Alapítvány támogatást nyújt Balatonfűzfőn
élő, 19 év alatti, oktatási intézményben tanu-
ló gyermekek, fiatalok nyári napközis tábor-
ban, bentlakásos táborban vagy edzőtábor-
ban való részvételéhez.
A támogatási program célja a gyermeket
nevelő családok támogatása, 140 balatonfűz-
fői gyermek, fiatal tartalmas nyári időtöltésé-
nek és készségfejlesztésének az elősegítése. A
támogatás megítélését és kifizetését a
Balatonfűzfőért Alapítvány bonyolítja le.

A támogatás igénylésének módja: A támo-
gatási igényt postai úton vagy személyesen
lehet eljuttatni az alapítvány elnökéhez 2016.
augusztus 20-ig  (Gyurkovics Ágnes, 8175
Balatonfűzfő, Zrínyi u. 60.) vagy személyesen
le lehet adni a megjelölt konzultációs idő-
pontokban.

Tábor támogatás/konzultációs időpontok
(Balatonfűzfő, Polgár mesteri Hivatal) –
Támogatási igény leadás és kifizetés:
2016. július 6. 16.00–18.00
2016. július 20. 16.00–18.00
2016. augusztus 3. 16.00–18.00
2016. augusztus 24. 16.00–18.00

A támogatási igény benyújtásához szüksé-
ges dokumentumok:
1. Nyári tábor – Támogatás adatlap.
Valamint kötelezően benyújtandó mellékle-
tek:
2. A nyári tábor ismertetője, szórólapja, pla-
kát másolata.
3. A tábor térítési díjának befizetését igazoló,

a gyermek vagy a szülő nevére szóló
bizonylat másolata.

4. A támogatást igénylő szülő és a táborban
részt vevő gyermek lakcímkártyájának
másolati példánya.

5. A sportegyesület vezetőjének igazolása a
gyermek sportegyesületi tagságáról. (Csak
edzőtáborban való részvételhez igényelt
támogatás esetén.)

A támogatások odaítéléséről a Balatonfűzfőért
Alapítvány kurátorai döntenek. A Kuratórium
nem szociális alapon dönt, a beérkezett és az
elbíráláshoz szükséges adatokat tartalmazó
támogatási igényeket (Feltétel: megfelelően
kitöltött adatlap, szükséges mellékletek
benyújtása.) A beérkezés sorrendjében bírálja
el, a forrás kimerüléséig. A támogatás kifizeté-
se készpénzben történik a konzultációs idő-
pontokban.
Az adatlap kitöltésével, a támogatás igénylé-
sével kapcsolatban felmerülő kérdések esetén
Gál Andrea kurátor biztosít segítséget, kon-
zultációs lehetőséget (tel.: 30/377-4262).

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

Búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt…
Szeretettel búcsúztak 2015. június 20-án a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos
tanulói tanáraiktól, diáktársaiktól és szere-
tett iskolájuktól. A szívük mélyén örökre iri-
nyis diákok maradnak.

8. a osztály
Dietel Zsófia osztályfőnök

Bánki Márton Róbert, Bollók Dominik,
Budai Tíria, Jónás Oszvald, Káldosi Rebeka

Zoé, Koós Kolos Levente, Kovács Evelin, Nagy
Dominik, Nagy-Zsugya Gellért Áron,
Németh Mátyás, Rapatyi Jázmin Anna,
Varga Klaudia

8. b osztály
Csényiné Bihal Judit osztályfőnök

Andó Richárd, Grzybovsky Ádám Bálint,
Menyhárt Ákos, Nagy Alexander, Nagy Soma
Benedek, Pintér Alexandra Nikoletta,
Sebestyén Martin, Sevinger Laura, Sevinger

Nóra, Szombathelyi Réka Ágnes, Tamás
Adrián Gilbert, Ticz Balázs

Álmaik, vágyaik, céljaik megvalósítása után
örömmel visszavárja az Irinyi Iskola kedves,
volt tanítványait, Balatonfűzfő város pedig
leendő választópolgárait.

POLYÁK ISTVÁN

IGAZGATÓ

Felhívás
Szeretettel várjuk a finom házi gombócokat
(legalább ötven darabot) a X. Gombóc -
fesztiválra, 2016. augusztus 6-án délelőtt

9.00 órától a gombócsátorba. A legfino-
mabb lesz a 2016-os év Aranygombóc©-
díjasa. 

Vendégeljük meg a városunkba érkezőket
ízes, házi remekeinkkel!

HORVÁTH IRÉN
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Itt a nyár! 
A nyári idegenforgalmi szezonra készülődés jegyében nemcsak a felnőt-
tek, hanem a gyerekek figyelmét is szeretném felhívni néhány dologra.
A kapitányság területén minden általános és középiskolában tartott
az Iskola Rendőre vagy a megelőzési előadó foglalkozást a nyár veszé-
lyeiről, de ezt nem lehet elégszer elmondani. 

Arról nem is beszélve, hogy a gyermekek neveléséért felelős
felnőttek – nemcsak a szülők – is felelősek azért, mire tanítják a

következő nemzedékeket, milyen példát mutatnak.

A tanév befejeződésével „rászabadult” a szabadidő a gyerekekre, a fia-
talokra. A hasznos és értelmes időtöltés lenne a legfontosabb eszköz
a veszélyek elkerülésére.
A számítógép előtt, az okos telefon nyomogatásával töltött idő a fel-
nőttek életében is egyre több! Ezzel az a legnagyobb gond, hogy egy
virtuális, a valóságot csak utánzó világba vezet. A személyes kapcsola-
tok beszűkülése, a személyes találkozások hiánya mindenképpen hát-
rányosan hat a gyerekek, a fiatalok érzelmi fejlődésére. A virtuális
világban nem érzik a tetteik, a kijelentéseik súlyát, hatását a másik
emberre, nem szereznek tapasztalatot az ismerkedés, a barátkozás buk-
tatóiról, csalódásokról, örömökről, a felelősségérzetről. Könnyen haj-
lamossá válnak, hogy pótszerekhez nyúljanak! Ezek egyik fajtája csak
a dizájner drogok, a tudatmódosító szerek világa. A társadalom által
elfogadott és tolerált alkoholfogyasztás sokkal több fiatalt veszélyez-
tet! Sajnos mindig akadnak olyan felnőttek, akik nem érzik annak
súlyát, ha alkoholhoz vagy drogokhoz juttatják a könnyen befolyásol-
ható fiatalokat, akik abban a módosult tudatállapotban hamarabb vál-
nak bűncselekmények, szabálysértések elkövetőivé és áldozatává is
különösen a szórakozóhelyeken, rendezvényeken és környékükön.
A másik kiemelt terület a közlekedés minden ágával! A nyáron több-
ször megkapott autókkal, a motorozással, a kerékpározással, de gya-

log is. Nem beszélve a szabadvizeken, vízparton való tartózkodás sza-
bályainak betartásáról, a strandolásról. Gyakran értékes tárgyakat
visznek magukkal, amely csábítja a tolvajokat, kimelegedve, alkohol
hatása alatt indulnak fürödni, vízibiciklizni, csónakázni. A korral járó
„lazaság” mellett a nyárral járó óvatlanság, figyelmetlenség a legfőbb
veszélyforrás.

Persze ezek a dolgok a kikapcsolódó felnőttekre is jellemzők! A nyit-
va hagyott nyaralóajtók, -ablakok, amíg strandol a család, a nyitott
gépkocsi az udvaron, a parkolóban a csomagtartóba átrámolt holmi,
a strandon őrizetlenül hagyott cuccok mind mágnesként vonzzák a
besurranókat, tolvajokat.

Az idegenforgalmi szezonra a rendőrség mindig megerősítéssel
készül. Így van ez ebben az évben is. Segítséget kapunk más rendőri
egységektől, rendőr-hallgatóktól, diáktolmácsokat alkalmazunk,
kerékpáros és motoros járőrszolgálatot szervezünk, fokozzuk a rend-
őri jelenlétet nemcsak a közterületeken, hanem a rendezvényeken,
akár figyelemfelhívó megelőzési programokkal is. Tájékoztató anya-
gokkal szólítunk meg állandó lakosokat és vendégeket egyaránt, hogy
a megelőzzük az áldozattá válást. Rendszeresek lesznek a közbizton-
sági és közlekedésbiztonsági ellenőrzések nemcsak a közterületeken
és közutakon, hanem a szórakozóhelyeken és rendezvényeken is.

Bízom benne, hogy a fokozott rendőri jelenlétet nem zaklatásként,
hanem az Önök jó közérzetének biztosítása érdekében tett

intézkedésekként fog ják értékelni.
Szép és kellemes nyarat kívánok kollégáim nevében is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Hasznos tanácsok hőségben
A nyári hőség nagyon megviseli minden ember, de elsősorban az idő-
sek, a betegek és a gyermekek szervezetét. 

A legfontosabb tanács: környezetünk hűtése! Próbáljuk meg a lakó-
szoba belső hőmérsékletét legfeljebb 27 fok körül tartani: az ablakot
csak éjszaka és hajnalban nyissuk ki, nappal sötétítsünk be. A leg-
jobb erre a külső ablaktábla, a zsalugáter, de ha ez nincs, húzzuk el a
sötétítő függönyt, csukjuk be a spalettát! Célszerű, ha van otthon
egy szobahőmérőnk, amivel ellenőrizni tudjuk a belső hőmérsékle-
tet. 

Ha van légkondicionáló, időnként kapcsoljuk be, de a hőmérsékletet
ne állítsuk 25–27 foknál hűvösebbre, és figyeljünk arra is, hogy a
hideg levegő befúvása ne legyen túl erős. A készüléket szakaszosan
használjuk, ellenkező esetben ugyanis megfájdulhatnak az ízületek. 
A ventillátort – ha van otthon – szintén szakaszosan kell üzemeltet-
ni. Fontos tudni, hogy a lapátok csak a belső meleg/forró levegőt for-
gatják, ami még jobban kiszárít bennünket, ezért még több folyadé-
kot kell fogyasztani. Párologtatót is elhelyezhetünk a szobában, a
kicsit magasabb páratartalom hűvösebb érzetet kelt. 

Tegyünk egy-egy alkalommal maximum fél órára nedves törölközőt a
homlokunkra, nyakunkra, csuklónkra.  Jó hatású az is, ha lábunkat
20–22 ºC-os vízben hűtjük, illetve langyos vízzel lezuhanyozunk.
Viseljünk szellős, természetes alapanyagú ruhát, ami segíti a test hőle-
adását. 

Fogyasszunk elegendő mennyiségű folyadékot! Igyunk akkor is, ha
nem érezzük magunkat szomjasnak! Óránként legalább egy pohár
folyadék fogyasztása szükséges. Aki vízhajtó gyógyszereket szed, szin-
tén fogyasszon a napi megszokott mennyiségnél egy-másfél literrel
több folyadékot. Fontos, hogy ne csak alacsony sótartalmú vizet, limo-
nádét, teát igyunk, hanem az izzadással elveszített sót is pótoljuk. Egy
liter vízbe tegyünk egy fél mokkáskanálnyi sót. Fogyaszthatunk köny-
nyű zöldségleveseket, amit szintén enyhén sózzunk meg. 

Különösen figyelniük kell azoknak, akik vérnyomáscsökkentőket
szednek. Esetükben szükséges lehet a gyógyszeradagjának csökkenté-
se abban az esetben, ha nem pótolják a sóvesztést, ellenkező esetben
ugyanis a szokásos adag nagyobb mértékben csökkenti a vérnyomást,
ami rosszulléthez vezethet. 
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A nagy melegben csak minimális fizikai munkát végezzünk!
Melegben általában fáradékonyabbnak, bágyadtabbnak érezzük
magunkat akkor is, ha alig mozgunk, hiszen szervezetünk a hőleadás-
sal jelentős munkát végez, ami elsősorban a szívműködést terheli
meg. A kánikulában még az olyan egyszerű hétköznapi tevékenységek
is rendkívül megerőltetők lehetnek, mint a bevásárlás, a gyógyszerek
kiváltása, ezért az időskorúak ezekhez kérjenek segítséget. 

Ügyeljünk az élelmiszerek megfelelő hűtésére! Ne fogyasszunk tejes,
krémes ételeket. A megmaradt ételeket minél előbb hűtsük le, újra
fogyasztás előtt forraljuk fel vagy süssük át, megelőzendő a gyomor-
fájást, hasmenést, émelygést, verejtékezést, rossz közérzetet, amelyek
az ételmérgezés legjellemzőbb tünetei.

NEMESINÉ BUCSI ANIKÓ

Piramistól piramisig
A nagy sikerrel lebonyolított, az egyiptomi piramisok építéséről tar-
tott előadás még mindig a fülünkben csengett, amikor a Balaton -
fűzfő–Litér Turisztikai Egyesület már nagy örömmel készült egy
újabb feladat elvégzésére, vagyis inkább egy kellemes beszélgetésre.
Riportra, személyes találkozóra sietett a városunk egyik névjegyének
számító Kék Öböl étterembe, ahol már várt egy úriember.

A magyar könnyűzenei élet egyik kiválósága, a rockzene fenegyereke
kortyolgatta üdítőjét az asztalnál, ahol elkezdődött a szívélyes, sze-
mélyes kötődésű beszélgetés. Hogy ennek mi köze a piramisokhoz?
Nem sok... de „A” Piramishoz nagyon is...! Balatonfűzfőn ugyanis
sokunk kedvence, a különleges hangú Révész Sándor járt.
A beszélgetés elején rögtön adódik a kérdés, ami most minden olva-
sóban felmerül: „Miért pont Fűzfő?”
Révész Sándor: Először nem a településre vonzott, hanem – mint
annyiszor – az emberi kapcsolat számított. Jó barátom lakik itt.
Fontos, hogy az ő közbenjárásának köszönhetem a veszprémi
zenekaro mat. Emiatt az elmúlt 6–8 évben rengetegszer fordultam
meg ebben a kisvárosban. A barátom telkén található egy kis helyiség,
ahol a veszprémi társaimmal többször próbáltunk, ezért Fűzfő
nagyon-nagyon sokszor otthonomul szolgált. Ezek az alkalmak mind-
mind hozzájárultak, hogy a város és környékének szépségeit bejárhas-
sam, megcsodálhassam.
A Fűzfői-öbölben ring a barátom „kis ladikja”. A kikötőtőben én idegen
embernek számítok, az ő révén mégis részese lehettem ennek a különle-
ges hangulatú világnak, a kibomló vitorlák látványának, a vízi életnek,
amely oly kedves a számomra, hiszen Rák születésű – tehát vizes jegyű –
vagyok, a víz a lételemem! Önmagában a Balaton is egy nagy élmény,
rengeteg örömöt adott eddig is! Kedvenceim a kis utcák, a kedves, öreg
házak, a kis fagyizó vagy akár ez az étterem is, hol most ülünk. Az ilyen
hangulatok, benyomások miatt kedves nekem ez a település.
Szanyi Szilvia: Említetted a veszprémi együttest. Elárulod, kik ők?
RS: Az én nevem alatt fogant a vállalkozás. 63 éves vagyok, a 46, zenei
pályán eltöltött évem során többször kellett zenekart verbuválnom.
Józsinak, a kedves fűzfői barátomnak a segítségével ismertem meg a
mostani zenész társaimat, akikkel a saját nevem alatt működtetünk
egy zenekart. Rock and Roll Közlegényeknek nevezzük magunkat,
ezzel az életérzést és több évtizedes zenei alázatot fogalmaztuk meg,
mert mindhárman elkötelezettjei vagyunk ennek a zenének. Ők tős-
gyökeres veszprémiek, de nagyon gyakran járnak Fűzfőre gyakorolni.
SzSz: Velük milyen zenét játszol?
RS: Ha fogalmazhatok így: a zenénk az én múltam. Felidézzük pél-
dául a Generálos időket, ez egy nagy zenei anyag és a rendelkezésünk-
re áll. Később a Piramis jelentette számomra az újabb jelentős zenei
etapot, ebben az anyagban is nagyon komolyan tallózunk. A zenész-
társaim és köztem mintegy 30 év korkülönbség van, mégis előszere-

tettel válogatnak a régi dalok közül, ízlésesen, de mégis modernül
interpretálják őket, ami számomra nagyon megtisztelő. Időközben 4
szólólemezem is megjelent, ezek is kínálják magukat, általában 16
zeneszámot játszunk el a koncertjeinken, innen-onnan válogatva.
Legközelebb Esztergomban lépünk föl, előzőleg pedig Kaposváron
arattunk nagy sikert a patinás falak között, de több más koncerten is
túl vagyunk már, intenzíven járjuk az országot.
SzSz: Változott-e a stílusotok az évek során? Bikalon hallottalak, ott
másnak tűnt.
RS: Bikalon ketten játszottunk. Azóta lettek az új zenésztársaim,
akikkel mostanában fellépek. Felfogásában hasonlót adunk elő.
Bensőségességében és intimitásában hasonló az említett bikali pro-
dukcióhoz. A velejét tekintve persze, mert annál sokkal vitálisabb,
sokkal izgalmasabb hangképet tudunk produkálni. Hárman
vagyunk, ez nemcsak három, hanem több különféle hangszert jelent
és több énekhangot is, megnőttek, megsokszorozódtak a variációs
lehetőségek. Érdekesebb, színesebb így a hangkép.
SzSz: Mik a terveitek?
RS: Ha „nagyfiúsan” akarnék válaszolni, azt felelném, amerikai meg-
hívást kaptunk. Ez nagyon megtisztelő, örömmel teszünk neki eleget,
a felhangja azonban nem internacionális lesz, hanem magyar, mert az
ottani honfitársainknak fogunk játszani. Vannak erdélyi kilátásaink,
kinéz egy londoni megkeresés is, de a legnagyobb lehetőség mégis-
csak a magyar közönség végiglátogatása, szerte az országban. 
Aminek veszprémi, ezáltal közvetetten fűzfői vonatkozása is lenne, az
az, hogy egykori Piramis-beli zenésztársammal, Závody Jánossal és a
két veszprémi zenész kollégámmal „Piramis-évek” címmel állítottunk
össze zenei blokkot. A zenészek száma és a hangszerbeli lehetőségek
így teljesen más  hangképet tudnak nyújtani, mint a bikali koncert
vagy azok, amelyekről eddig beszéltünk. Ez most igazi, a régi időket
idéző, rockos koncertprogram.
Nem mennék bele a Piramis névhasználattal kapcsolatos hercehurcába,
a lényeg a Piramis-évek megidézése és ezt hogy lehetne méltóbban
tenni, mint a dalainkkal? A Szállj fel magasra, a Ha volna két életem, a
Kóbor angyal, a Szabadnak születtem és az egyéb dalaink szólnak. Ez a
„Közlegények” intim hangulatú zenéjéhez képest egy hihetetlen izgal-
mas rock hangulat. Eddig egy másfél ezres, teltházas, elképesztően lázas
koncerten vagyunk túl, a legközelebbiekre pedig Balatonlellén,
Szegeden, Miskolcon kerül sor, egészen decemberig le vagyunk kötve.
SzSz: Ezek szerint rengeteg koncertnek néztek elébe.
RS: Ha rengetegnek nem is, de lényegesen többet játszunk majd,
mint az eddigiekben.
SzSz: Hogy bírod fizikailag?
RS: Jól! Odafigyelek magamra. Az, hogy vegetáriánus vagyok, hogy
nem dohányzom, az szintén közrejátszik ebben. Fontos, hogy az ital
soha nem játszott szóra érdemes szerepet az életemben, a természetben



14. oldal 2016. július

pedig rengeteget járok, itt Fűzfőn is! Nemrégiben az új Parti sétány
mólóján sétáltam végig, szeretem a békés hangulatot.
SzSz: Jártál a másik oldalán is?
RS: Igen, hogyne! Nagyon szépen alakították ki, dicséretes fejlesztése
ez a városnak, a hangulata magáért beszél. Az olyan lelkületű ember-
nek, mint én, nagyon sok pihentető élményt ad! Arról a mólóról, amit
ti Kilövőnek neveztek, csodásan rálátni a szemközti hegyekre. Ma is
ott ücsörögtem a padon és élveztem a látványt. Nincs szükségem nagy
cirkalomra, hogy nyugalomban lehessek. Mindig van nálam írószer-
szám, papír, azonnal föl tudom jegyezni a szöveg-gondolatokat, inspi-
rációkat. Összegzésképpen elmondhatom, hogy a Balaton-part kreatív
atmoszférát teremt, ugyanezt érzem a barátom utcájában.
SzSz: Ezek szerint új számokhoz is ihletet kapsz?
RS: Igen, új számokat is írok. Szokatlan is ez a számomra, mert a
múltban nem voltam ilyen termékeny zeneszerző. Most sem vagyok
nagyon az, de sokkal többet írok, mint a korábbi időszakban. A 63
évemben már van annyi ülepedettség és annyi esszenciális téma hal-
mozódott fel zenében és mondani valóban, amit meg tudok fogal-
mazni a közönségnek is és azt gyakorlom is. 
Látod az ujjbegyeimet? (nevet) Én énekes vagyok, de látod a sok gitá-
rozás nyomát? Tisztességgel foglalkozom a zenével, 46 vagy 48 éve a
zenevilágnak szenteltem az életemet. A hátralevő életemben is ezt
szeretném csinálni, amennyire csak lehetséges, ehhez azonban az kell,
hogy rengeteget gyakoroljak, rengeteget foglalkozzam vele.
SzSz: Megbeszéltük, hogy a családodról nem beszélgetünk a riport
során, de annyit azért árulj el kérlek, hogy a kislányod inspirált-e vala-
melyik dalod megírásakor.
RS: A családom nem tabu, félre ne értsd, nagyon békés hármast alko-
tunk. Ráhel lányunk nagyon inspirál a maga hat és fél évével. Az
éledő vitalitását, az életörömét ebben a korban énekkel, mozgással,
néha tánccal fejezi ki, így az ő „erőterében” lenni az mindig megúju-
lást, mindig reneszánszot jelent.  Időskori apaként érzem, hogy ez
mennyire vitalizál engem. Nagyon sok örömöt és derűt találok a
lényében, kedves a szívemnek.
Rendkívül jól tudunk egy légtérben „dolgozni”, ő játszik az egyik
sarokban, én a másikban hangszerrel a kezemben alkotok... előfordul,
hogy néha panaszkodik, hogy „apa túl hangos” (nevet), ilyenkor

igyekszem visszafogni magam. Ő koncertekre nem nagyon jár, a
hangerővel nincs kibékülve, szóvá is tette, hogy „apa, ez nekem
nagyon hangos”.
SzSz: Nagyon köszönjük, hogy időt szántál ránk és elmesélted, miért
is érzed oly jól magad a városunkban. Búcsúzóul szeretnél-e még vala-
mit hozzátenni? 
RS: Nagyon szívesen, Fűzfőre mindig örömmel jövök. Talán a termé-
szet az, amiről érdemes lenne még hosszan beszélni. Kívánom, hogy a
természet megnyugtató közelségét még több ember érezze át. Ebben a
rohanó világban olyan jó az erdő mélyét vagy a vízpart közelségét meg-
tapasztalni. A táj szépségében gyönyörködve megtalálni az örömünket.
Mindenkit megnyugtatok, ez egy kreatív atmoszféra! Nem kell attól
félni, hogy ez az idő semmittevéssel telik, hanem egy fajta teljesség.
De nem akarok én lenni a természet szószólója, viszont az is igaz,
hogy az utóbbi 3 napban 50–60 km-t barangoltam be Tolna megyé-
ben, ahol lakunk. A tolnai dombok hihetetlen dolgokra sarkallnak,
az egyiket épp a 6 és fél éves gyerekemmel másztuk meg egy 12 km-es
túra során. Zokszó nélkül, vidáman tette meg, egyetlen nyűgös pilla-
nat nélkül. Remélem, hogy örökli a habitusomat, és rá tudom hagyni
a természet szeretetét.
SzSz: Ezek szerint nem hiányzik a budapesti élet? 
RS: Én már jó ideje nem élek Budapesten, és mondhatom, hogy
egyáltalán nem is hiányzik. A szülővárosom, nagyon szeretem, nem
mondom, hogy élhetetlen, de nem járok messze az igazságtól, ha azt
mondom, hogy rossz a levegője, a zaklatottsága, a zaja... a mindenna-
pi életünk velejárója a zajszennyezettség. Nem mindenki teheti meg,
hogy a budai hegyekben lakjon. 
Emlékszem, egy nagyon gazdag amerikai ismerősöm egyszer házat
keresett Budapesten. A prominens helyeket vizsgálta meg egy NASA-
kimutatásban és kiderült, hogy a Budai hegyek övezete is csak illúzió,
a légszennyezettség mindenhol egyforma az egész városban és kör-
nyékén. Ha megteheti az ember, akkor keveredjen ki a nagyvárosból,
azzal csak jól jár.
SzSz: Úgy hiszem, mindenki figyelmébe ajánlhatom a szavaidat, egy-
ben köszönöm a beszélgetést.
RS: Nagyon szívesen! Máskor is örömmel jövök Fűzfőre, és minden
ismerősömnek csak ajánlani tudom.

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály július havi túraterve

• Július 9. Mencshely–Halom-hegy–Dörgicse–Dörgicsei szurdok-völgy 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Király István
• Július 16. Farkasgyepű–Németbánya–Gyökér-kút–Gát-
hegy–Bakonybél 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 12 km
Túravezető: Lipták Pál
• Július 23. Aszófő–Nyereg-hegy–Csúcs-hegy–Belső-tó–Arany -
ház–Tihany 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Király István
• Július 30. Mencshely–Dobogó-hegy–Fenyves-hegy–Csuk-
rét–Szentantalfa 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.50 óra Táv: 7 km
Túravezető: Lipták Pál
• Augusztus 6. Kislőd, MÁV áll.–Csollányos-völgy–Vörös-szik -

lák–Üsti-hegyek–Horgásztó– Városlőd, MÁV áll. 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 8.25 óra Táv: 14 km
Túravezető: Horváth István
Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629
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Döbbenet és csalódottság
A minap telefont kaptam: „– Ma reggelre ellopták a Fűzodút a
Fövenystrandról. A harmadik helyen, a postánál pedig ellopták róla a
lakatot.” – hangzott az üzenet. A döbbenettől szóhoz sem jutottam.
Csak a fejemben visszhangzott a pesszimisták reakciója: „Felesleges
volt elkészíteni, úgyis ellopják!”
Másnap reggel jött a másik telefon: „– A Turista Bázispontról is
ellopták a Fűzodút!” – ekkor már szívembe nyilallt a csalódottság.
Valóban? Fűzfőn mindent ellopnak? 
Más településeket járva az országban, a gyönyörű virágos parkok, a
szépen karbantartott közterek, szökőkutak, padok, pihenőhelyek
tucatjai érintetlenek, egyszerűen szépek, mindenki örömmel, vigyáz-
va használja.
Nálunk? Évtizedek óta polgármesterek, képviselő-testületek, civilek
örömmel ültetnek, szépítenek, építenek, gyarapítanak városunkban, s
egyes polgárok szisztematikusan ellopják, tönkre teszik a szépet, a jót.
Ellopták a magyar zászlókat nemzeti ünnep előtt, ellopták a kiültetett
virágokat úgy, hogy a friss locsolás vizét még fel sem tudták szívni a
gyökerek. Ellopták a friss padok deszkáit, a parkban összehajtogatták
a Millenniumi szobrot, majd szerették volna elvinni. Mikuláskor a

kitett szekérről ellopták a becsomagolt ajándék dobozokat.
Megrongálnak, tönkretesznek buszmegállókat, táblákat. A közkedvelt
Vadkörtefánkat is örökre „elintézték”. Csak néhány régebbi eset zaka-
tol a fejemben. Hát valóban? Itt nem érdemes semmit sem csinálni? 
Mi, városlakók, pedig nem láttunk, nem hallottunk, nem tudunk
semmit sem!!! Vagy nem is érdekel bennünket!? Nekünk nem kell a
szép, a jó?
A gyerekeket, akik lelkesen, a jó cél érdekében készítették az egyedi
tervezésű, egyedi festésű kedves Fűzodúkat a városnak, rendkívül
rosszul fogadták:,, – Inci néni, olyan mintha minket loptak volna
meg! Nagyon sajnáljuk!”
Igen, minket loptak meg, mindnyájunkat!
Az iskolában, amíg gyerekek vagyunk, a szépet, a jót tanuljuk. Na, de
utána? Már nem kell nekünk a szép, a jó?! A két eltűnt Fűzodú már
nem tudja fogadni a kedvességeket, „eltűnésük” volt a kedvesség
felénk! Már csak kettő Fűzodúnk maradt, talán ... megmaradnak ere-
deti funkciójuknak.

HORVÁTH IRÉN

Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Emlékverseny az Irinyiben
Vágfalvi Ottó, városunk díszpolgárának emlékét általános iskolánk is
szeretné ápolni.  Ebből a célból hirdette meg a Balatonfűzfői Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idén első alkalommal, de
hagyományteremtő szándékkal, képzőművészeti versenyét általános
iskolák 3–8. évfolyamán tanuló diákoknak.
A verseny két részből állt. Az első feladat bármely Vágfalvi Ottó fest-
mény átiratának, parafrázisának elkészítése. Több mint 60 diák, 4
iskolából vállalkozott arra, hogy saját képére formál egy Vágfalvi alko-
tást. A beérkezett munkák közül zsűrizés után a legszebb 25 képpel
pályázó alkotó érkezett a döntőre, akik 3 korcsoportban mérték össze
tudásukat 2016. április 22-én az iskola Dísztermében. A döntő felada-
tának ismertetése előtt iskolánk énekkara és igazgatója köszöntötte a
versenyzőket. A Litéri Református Általános Iskola, a veszprémi
Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola, a
jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és a házigazda „irinyis” diákok feladata egy választott
képrészlet továbbgondolása, folytatása volt. A jó hangulatban eltöltött
közel két órás alkotó munka után ebédelni, majd bobozni indultak,
miközben a zsűri megkezdte munkáját. A rendezvény fővédnöke,
Vágfalvi Katalin, Nemesiné Bucsi Anikó önkormányzati főmérnök és a
zsűri elnöki feladatát vállaló Jáger István grafikusművész egyaránt arra
panaszkodott, hogy nehéz döntést kellett hozniuk, még akkor is, ha
„csak” a művészeti versenyeken alkalmazott arany, ezüst és bronz
helyezést kellett kiosztaniuk a versenyzők között. 
Az eredményhirdetésre visszaérkező alkotókat művészeti iskolánk
zenekara lepte meg egy kis műsorral, majd Jáger István számolt be a
zsűriben megfogalmazódott gondolatokról. Dicsérte az elkészült
munkák alaposságát, kidolgozottságát, a kreatív ötleteket és a megva-
lósításhoz választott technikákat egyaránt. 
A verseny méltó emléket állít és segít megőrizni Vágfalvi Ottó hagya-
tékát, megismertetve munkásságát egyre több diákkal, ezért remél-
jük, hagyományt teremtettünk megrendezésével. Lehetőséget adha-

tunk a képzőművészet terén tehetséges tanítványainknak egy olyan
megmérettetésre, amely nem csupán a beküldött pályamunkák alap-
ján hirdet eredményt, hanem személyes megjelenést, helyi alkotást is
vár a versenyzőktől.
Szeretnénk a szervezők és résztvevők nevében köszönetet mondani a
verseny támogatóinak: Automatizálunk.hu Kft. , Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár, az „irinyis” Szülői Munkaközösség 

Az Irinyi János Általános Iskola és AMI tanulóinak eredményei:
7–8. évfolyam: Szombathelyi Réka 2., Sevinger Laura 1., Káldosi
Rebeka Zoé 1.
5–6. évfolyam: Melhart Alíz 3., Hudra Eszter 3., Marton Regina 3.
3–4. évfolyam: Kovács Levente 2., Horváth Virág 1., Papp Tamás  3.,
Erdősi Janka 1.

SZABÓ ERZSÉBET
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Támasz Idősek Otthona – júniusa
Intézményünk fontosnak tartja a generációk közötti kapcsolatot,
hiszünk abban, hogy a különböző nemzedékek kölcsönösen tudnak
egymástól tanulni. Ez az oka, hogy rendszeresen invitáljuk
a szomszédos középiskola diákjait kézműves foglalko-
zásokra, hogy az általuk kitalált dekorációs eleme-
ket eltanuljuk tőlük, közösen alkossunk.
Most az az ötlet merült fel intézményvezetőnk-
ben, hogy az időseink „adnának” valamit a fiata-
loknak. Az általuk megélt idők, élményeik,
tapasztalataik közelebb hozhatják számukra, az
amúgy csak történelemkönyvekből ismert 20. szá-
zadot. Két rendkívüli osztályfőnöki órára hívtuk az
Öveges Szakképező Iskola 10. évfolyamosait. Első ízben a
régi idők családmodelljeiről, a szülő- gyermek kapcsolatáról, az
akkori iskolákról, tanárokról meséltek lakóink. Két héttel később már
a diákok javaslatára a 1940–1960-as évek divatjáról, mindennapi,
illetve ünnepi viseleteiről beszéltek az „előadók”. Mindkét alkalom
interaktív találkozóvá alakult, hiszen a diákok feltették időseinknek az
őket érdeklő kérdéseket, melyekre szívesen és őszintén válaszoltak.
Természetesen a fiataloknak ma már például elképzelhetetlen, hogy
annak idején milyen korán kellett, hogy véget érjen egy esti program,
amibe nemcsak hogy a szülő, de az iskola beleegyezése is nélkülözhe-
tetlen volt. Azért lakóink nem restellték elmondani gyermekkori csín-
tevéseiket, botlásaikat, így szemléltetve, hogy habár igen sok minden
változott az elmúlt ötven-hatvan évben, de az emberi természet örök.
Kisebb kirándulásra is vállalkoztunk a lakóink egy kis csoportjával, és
ellátogattunk a gyártelepi Szent László templomhoz. Ennek apropó-
ját az adta, hogy hosszú hónapokon keresztül képzeletbeli búcsújárá-

son vettek részt foglalkozásainkon az érdeklődők, megismerve Mária
út elnevezésű nemzetközi zarándokút magyarországi szakaszát.

Időseink életkorára való tekintettel valóságos és messzi-
ben lévő búcsújárásra már nem tudunk vállalkozni,

ezért a helyi templomunkat látogattuk meg.
Meghallgattuk a gyár, a Gyártelep keletkezésé-
nek és a templom építésének történetét, majd
a mártírhalált halt gyári munkáslány, Bódi
Magdolna boldoggá avatásáról is szó esett.

Kicsit elcsendesedtünk ennek a különleges,
torony nélküli templomnak hűvösében, utána

elénekeltük a „Boldog asszony anyánk…” régi him-
nuszunkat és nekivágtunk a visszaútnak. Köszönjük

Ferenc atyának, hogy támogatta kis zarándoklatunkat és áldását
adta ránk, valamint köszönet a kedves sekrestyésnek, hogy szeretettel
és kitárt ajtókkal várt bennünket. 
A nyár első hónapjában tartottuk hagyományos juniálisunkat is. Igazi
nyári időben, az árnyas parkban rendeztük meg kora délutáni progra-
munkat. A bográcsban főtt paprikás krumpli. Romhányi József humo-
ros versei, a közös éneklés, az asztaltársaságok között folyó szellemi
totó adta a gerincét ennek a rendezvényeknek. Az igazi nyeresége
azonban ezek mellett az ilyen típusú összejöveteleinknek a szabadban
való kötetlen beszélgetés, a jókedv, a társaság és a kikapcsolódás lehe-
tősége. Több hasonló vigassággal készülünk még ebben a szezonban,
melyek reményeink szerint ugyanilyen kellemesre sikerülnek.

MANDL VERONIKA
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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: 06-88/450-388

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: 88/596-928

Adóügy:
adósság, hátralékkezelés: 88/596-917
építmény-telekadó: 88/596-941

iparűzési-talajterhelési adó: 88/596-916

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

Kézműves játszóházzal egybekötött eredményhirdetés a Könyvtárban
Rendhagyó módját választotta a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
meseíró pályázatának eredményhirdetésére.
2016. június 9-én a Könyvtár bejárata előtti
területen alkotni hívta a gyerekeket, miköz-
ben megismerhették a pályázatra érkezett
legszebb meséket.A szorgos kezek fűztek
gyöngyöt, készítettek virágos díszeket,
miközben hallgatták a mesés történeteket.

Az időjárás is kegyes volt hozzájuk, elkerülte
a vihar Balatonfűzfőt, így mindenki be tudta
fejezni alkotásait. Az élményen kívül saját
készítésű, dekorgumiból készült virágos bok-
rokkal, gyöngyös karkötőkkel lettek gazda-
gabbak az érdeklődők.

SZABÓ ERZSÉBET
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„Írd Te a mesét!” – meseíró pályázat
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár az
Ünnepi Könyvhét alkalmából meseíró pályázatot hirdetett meg álta-
lános iskolás tanulók részére.  A mesék témája kötetlen volt, így min-
den írni szerető gyerek szabadjára engedhette fantáziáját, hogy papír-
ra vethesse képzelete szülte varázslatos történetét. Sajnos a felső tago-
zatosok nem kaptak kedvet a meseíráshoz, de a kisebb tollforgatóktól
több szép és értékes alkotást kaptunk.  Az eredményhirdetést június
9-én, a könyv heti játszóház keretén belül tartottuk, ahol a három leg-
jobb mesét értékes ajándékokkal jutalmaztuk.  
Az alsó tagozatos kategóriában Slavonics Bendegúz érdemelte ki az első
helyezést Az elbújt plüssök című meséjével. Második helyen végzett
Perényi Hanna Folti elszökik című írása, a harmadik helyet pedig Bazsó
Bendegúz nyerte el Hétvégém Királyszentistvánon történetével.
Minden kedves meseírónak köszönjük a csodaszép történeteket! A
díjazottaknak szívből gratulálunk, meséiket pedig a honlapunkon
(www.mkkfuzfo.hu) olvashatják!

KISS IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?
A II. Világháború nem kerülte el településünket sem, sajnos a lakos -
ság is megérezte a háború borzalmait. Íme néhány érdekesség váro-
sunk történetéből:

Tudta-e, hogy
– 1943-ban a településen több mint 2000 lakos lakott?
– a lakosság megnövekedése miatt 1943-ban a közigazgatási ügyek

helybeni intézésére jegyzői kirendeltséget állítottak fel a Berényi
Szállóban Ott István jegyző vezetésével, mely 1946. július végéig
üzemelt?

– a háborús években, az ipartelepek védelmére az Országos
Légvédelmi Parancsnokság egy légvédelmi tüzérosztályt rendelt ki,
melynek parancsnoksága a Balaton Szállóban volt? 

– a központi gépkocsi-telep a Sirályban, a pincéjében az üzemanya-
graktár, a törzsalosztály konyhája az iskolában volt?

– a település körüli magaslatokon légvédelmi ütegek teljesítettek
szolgálatot, s a németek a Margit-vonalon (Kelet-Balaton) óriási
páncélos erőket vontak össze 1945 elején?

– az 1944–45-ös években Balatonfűzfő a hadműveletek utánpótlási
területéhez tartozott, így az itt állomásozó és átvonuló katonák a
lakosság teljes élelemkészletét felélték?

A háborúban huszonhét fűzfői lakos halt hősi halált, emléküket a
Hősök tábla őrzi a fűzfőfürdői Jézus Szíve templom oldalán. Az utó -
kor minden évben szentmisével és ünnepséggel emlékezik meg hősi
áldozatukról a Hősök Napján.  
(Bővebb információk Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből, és
Veress D. Csaba: A Balatoni csata című könyvekben)

HORVÁTH IRÉN

Új rovat

Megszépül a volt kertmozi!
Akik gyakran látogatják Fűzfőfürdőn a Közösségi Házat, azoknak
feltűnhetett, hogy az elmúlt időszakban lázas munka folyt az
intézmény kerthelyiségében. Eltűntek a teret alaposan beszűkítő
faházak, a funkcióját régen elvesztő vetítőfal is fejet hajtott a felújí-
tási munkának, munkagépek egyengették a terepet. Új színpad
épült, és esztétikus borítást kapott a szomszédos éttermet elválasz-
tó kerítés is. 

A felújítás anyagi hátterét a képviselő-testület biztosította azzal a
szándékkal, hogy a településrészen méltó módon fogadhassuk a nyári
rendezvények látogatóit, többek között az idén már 10. alkalommal
megrendezendő Gombócfesztivált. A rendelkezésre álló keret ugyan
nem biztosította a felsorolt munkák elvégzését, ám a Balaton nyugdí-
jasklub sokadszor is az intézmény segítségére sietett. Több napos tár-

sadalmi munkájuknak köszönhetően határidőre elkészült a felújítás, s
június 17-én egy színvonalas zenés este keretében birtokba vehette a
szépszámú közönség.

Természetesen van még bőven tennivaló, hisz a tetőszerkezet bővíté-
se, illetve a burkolatcsere tenné teljessé az átalakítást. De, hogy jó hír-
rel fejezzem be a beszámolót: A képviselő-testület –  talán értékelve a
jelentős civil összefogást, támogatva a kulturális programok látogató-
it – júniusi ülésén újabb jelentősebb összeget szavazott meg a tető fel-
újítására. Köszönet érte, és kívánom, hogy minél több érdeklődőnek
biztosítson kellemes kikapcsolódást a felújított füzfőfürdői rendez-
vénytér!

GRÓF TIBOR
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Romkerti zenés este 
Mint ahogy hagyományosan minden évben, idén is megszervezte
„Romkerti zenés esték” elnevezésű programsorozatát a balatonfűzfői
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, aminek nyitó ren-
dezvényén, június 24-én este Káplán György énekművész adott
műsort a Jézus Szíve templomban.
Káplán György Balatonalmádiban töltötte gyermekéveit. A Liszt
Ferenc Zeneakadémia után 1978-ban külföldre ment, majd több
mint 35 évig dolgozott egy stuttgarti rádiónál. 
A 24 szólistából álló együttessel bejárták a fél világot.
15 évig tanított a Ludwigsburgi Egyetemen. A hárfa és tenor duóval
több, mint 20 évig koncertezett Olaszországban, Németországban,
Ausztriában. 130 oratórium szólót énekelt, de vonzza a 30-as évek
sanzonja is.
Minden évben zenét tanít Szovátán, a Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes alapította árvaházában, és a zürichi operában vállal énekmű-
vészi szerepeket, tenor szólamban. 3-4 produkciót vállal évente. 
Az este folyamán könnyed nyári hangulatban lehetett része a közön-
ségnek, hiszen fülbemászó dallamokat hallgathattunk meg
Mascagnitól, Zerkovitz Bélától, de felcsendült Eduardi di Capua-tól
az „O sole mio” is.

Romkerti zenés estére legközelebb július 22-én pénteken, 19 órakor
várjuk az érdeklődőket, ami a Klassz a pART!-on programsorozat
keretén belül valósulhat meg. Fellépnek a Mirai Musicans – A jövő
muzsikusai, azaz a Liszt Ferenc Zeneakadémia japán hallgatói. 

BÓNA VERONIKA

Pedagógusnap
Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen
a napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból
álló határozatot. 

Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot,
s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, később
egyes kitüntetéseket az ország legjobb pedagógusainak. 
1993 és 2012 között a tanárok, oktatók kitüntetése január 22-én,
a magyar kultúra napján történt. 
2013-tól ismét e napon adják át az oktatással, pedagógiai munkával
kapcsolatos díjakat, úgy, mint a Szent-Györgyi Albert-díjat,
az Apáczai Csere János-díjat, a Németh László-díjat.
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében megjelent pedagógusokat Marton Béla polgármes-
ter köszöntötte, majd a díjakat Salamon Tamásné óvodavezető és
Polyák István iskolaigazgató adták át. 
Ezt követően a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad könnyed hangvé-
telű irodalmi műsorral szórakoztatta a közönséget.

BÓNA VERONIKA

Városvédő és Fürdő Egyesület – hírek
Egyesületünk június 18-án tartotta házi horgászversenyét. Már régi
óhaj volt ez a tagság részéről.
Nagyon szép időben, jó hangulatban zajlott a verseny.

Eredmények (összsúly): 1. Szántó Tibor, 2. Fejes László, 3. Csiszár
József.
A legnagyobb halat Fejes László fogta.
A többi versenyző – Gál István, Flaszmann Péter, Barabás Gyula – is
szép eredményt értek el.

Folytatás következik!
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A Szent István-napi házi vitorlásver-
senyünk szervezés alatt van. Erről az
újság következő számaiban lesz tájé-
koztatás.

Megtörtént a Balatonfűzfő legszebb
konyhakertjei verseny első kert -
szemléje. A zsűri gyönyörű, szépen
gondozott, harmonikusan kialakított
kerteket látott. A Magyarország leg-

szebb konyhakertjei, a ,,Ker tészkedés éve” szlogennel hirdetett orszá-
gos versenyhez csatlakozó kertjeinkről a zsűri döntését és a fotókat a
második kertszemle után küldjük el a verseny meghirdetőinek. 

Egyesületünk több pályázatot – támogatási kérelmet adott be a
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-hez a kikötő fejlesztésével kap-
csolatosan és a városvédő programunk kapcsán meghirdetett akció-
inkhoz.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Csebszalto nyugdíjasklub
Júniusban az Életet az Éveknek Veszprém Megyei Egyesülete ren-
dezésében két dunántúli és megyei sportos versenyt is hirdettek. A
Csebszalto nyugdíjasklub mindkét alkalommal képviselte
Balatonfűzfőt. Június 2-án a Veszprémi Stadionban rendezték meg
harmadik alkalommal a játékos, ügyességet igénylő tízpróba
vetélkedőt, ami pingponglabda egyensúlyozásából, futball-, kézi-,
tenisz-, kosár-, röplabda, petanque-golyók célba juttatásából, darts
célba dobásából állt. Játék közben izgalommal figyeltük a versenytár-
sak eredményeit, és kezdtünk bizakodni, hogy az általunk gyűjtött
pontok helyezéshez juttatnak bennünket. Az értékelést végző bíró,
amikor minden csapat pontjait véglegesítette már, láttuk, hogy érem-
mel térünk haza. Csapatban 509 ponttal az első helyen végeztünk,
egyéniben Vágfalvi Katalin az első, Szabó Lajos a második helyet
szerezte meg. A csapat többi tagjai: Bogdán Benő, Marton László,

Portik Sándor. Csapatban a második helyen a Jó szerencsét Padrag
434 pontot gyűjtött, a harmadik Bánki 1 csapat 414 ponttal zárta a
versenyt.

A Megyei Egyesület a Dunántúli Nyugdíjasklubok Teljesítménytúra
versenyét XII. alkalommal június 9-én Gyulafirátóton szervezte. Az
induló csapatunkat Balázs Lászlóné, Bogdán Benő, Marton László,
Szabó Lajos és Vágfalvi Katalin képviselte. A kapott térkép alapján
ismerkedtünk Rátót kis utcáival, a lakott területen kívül a dombos
határral, megjártuk a szőlőhegyet, végig mentünk a hadi úton.
Nyitott szemmel, tempósan kellett a terepi viszonyokat magunk
mögött hagyni, mivel a túra időre ment, és a látottakból teszt
kérdéseket kaptunk. A kiinduló állomásra visszaérve 25 kérdésből
álló tesztlapot kaptunk, melyet szintén időre kellett kitölteni.
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Nyárról beszéltek a középiskolásokkal is
A balatonfűzfői középiskola tanulónak tartott órákon a nyár veszé-
lyeiről beszélgetett a rendőrség munkatársa.

Az általános iskolákban a nyári szünet előtt tartott órákhoz hasonlóan
a balatonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium diák-
jainak is tartott interaktív foglalkozásokat 2016. június 1-jén a
rendőrség munkatársa. A májusban és júniusban, 11 osztályban tar-
tott foglalkozás sorozatban kiemelt téma a nyárra való felkészülés volt. 
A tanév végével a diákok szabadideje megnő még akkor is, ha néhány

hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. Az így felszabaduló idő
hasznos, balesetmenetes eltöltésére adott tanácsok között szerepeltek
a vízben, vízparton tartózkodás szabályai, a neten történő kommu-
nikáció, az információszerzés veszélyei, a fiatalkorúakat érintő bűnc-
selekmények, mind elkövetői, mind áldozati szempontból, különösen
a szórakozóhelyeken. Minden órán felhívta a figyelmet az új „dizáj -
ner” drogok használatának büntetőjogi és egészségügyi követ -
kezményeire, és megválaszolta a témák kapcsán feltett, aktív figyelést
tükröző kérdéseket.

Összesítve 250 ponttal fejeztük be a versenyt, de négy csapat 255
ponttal végzett. E négy csapatból került ki az első három helyezett.
Így ezen a viadalon csak az ötödik helyre sikerült felkapaszkodni.

A Balatonfűzfőért Alapítvány „Tegyük szebbé környezetünket,
településünket!” címmel pályázatot hirdetett közterületen levő, mini-
mum 25 m2 terület szebbé tételére, virágosítására, gondozására.
A klub tagjaiból egy lelkes csapat vállalkozott e nemes feladat
kivitelezésére. A városgondnoksággal egyeztetve több helyszínt meg-
néztünk, de végül a Széchenyi utca melletti zöldterület maradt.
A pályázatunk nyertes lett az alapítvány kuratóriuma döntése alapján.
Elsőnek a kijelölt helyet (9x3 m) fel kellett lazítani, a felkerült köveket
eltávolítani, hogy évelős és egynyári virágokat tudjunk ültetni. A kis
kertész brigád összefogással megtervezte (melyben segítségünkre volt
a Faiskola tulajdonosa, Mics Jenő is), és elültettük a vásárolt
növényeket. Igyekeztünk évelő növényeket is beszerezni, de az egy-
nyáriak színkavalkádja sem hiányozhatott. Most már a gondozás, a
locsolás, a gyomtalanítás a feladatunk. Természetesen a növények
fejlődése, a terület szépsége kárpótol bennünket, egy kis virágos
területtel hozzájárulunk Tobruk településrész szebbé tételéhez. A mel-
lékelt fényképről hiányzik a fotós Gyurkovics Ágnes és Dufek Csaba.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Utazás a kutató naszádon
Balatonkenese – Remek élményekkel folytatódott az Öveges és a bal-
atonkenesei honvédségi központ együttműködése. Az iskola kol-
légiumi diákjai közül csaknem húszan jelentkeztek arra a kirándulás-
ra, amelynek csúcspontja volt a balatoni ,,száguldás”.

Czabai Veronika és Novothny Ottó nevelőtanárok vezetésével két
csoportban érkeztek a tanulók a rekreációs, kiképzési és konferencia
központba, ahol már várta őket Gobányi István, illetve a tűzszerész

hadihajó naszád. Mindkettő a kikötőben állt, persze a főtörzszászlós
a parton és azonnal ,,kezelésbe” is vette az ifjakat.
Tájékoztatójában hol komolyan adott át ismereteket, hol viccesen
beszélt az elvárható fegyelemről. A háttérben pedig ott állt a zöldre
festett naszád, amelyről ezúttal hiányoztak az aknakutató búvárok. A
vízi jármű egyébként egész évben Kenesén állomásozik, és amikor
robbanó szerkezetet találnak a Balatonban, azonnal munkába áll és
hatástalanítja azt.
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Ötven éve végeztünk
A balatonfűzfői Állami Általános iskola – a Jókai elődje – 1966-ban
végzett nyolcadik osztálya

június 25-én tartotta 50 éves osztálytalálkozóját. Egykori osztálytár-
sunk, Csomai Laci lelkes szervező munkájának köszönhetően az
akkori 31 fős osztályból mintegy 19 fő képviseltette magát. Kis
részük más irányú elfoglaltság miatt – sajnos –, 5 fő pedig immár az
,,égi találkozón” vett részt.

Volt iskolánknál való gyülekezés után  az iskola egykori öreg diákja tar-
tott rövid megemlékezést, majd együtt vonultunk a közeli vendéglátó
egységbe, ahol ki-ki ízlése szerint fogyaszthatott a változatos menüből.
Ezután baráti poharazgatás és véget nem érő anekdotázás vette kezdetét.
Megfogadtuk, hogy ha hamarabb nem is, de 5 év múlva ismét talál-
kozunk. Köszönet a kellemes napért valamennyi résztvevőnek!

KELEMENNÉ UGRAI ERZSÉBET

Az elméleti tudást ezután felváltotta a tapasztalat, vagyis a hajó két
csoportban tett egy-egy kört az övegesesekkel. A partról lomhának
tűnő járműről kiderült, hogy a vízen remekül érzi magát, nagy
sebességgel hasította a hullámokat, a fiúk pedig élvezettel mustrálták
működés közben a naszád alkatrészeit. A száguldás után még volt idő
strandolásra is.
A tervek szerint a honvédségi oktatás szakkörszerűen indul be a
következő tanévtől a kollégiumban. Az ismeretanyag maximálisan
figyelembe veszi majd a jelentkezők érdeklődési igényeit, vagyis havi

egy alkalommal változatos, élvezetes programokat terveznek a
szervezők. Terepgyakorlat és lövészet is szerepel az elképzelések
között. A kísérleti jellegű honvédség–Öveges iskola együttműködés
célja egyelőre az érdeklődés felkeltése. Később, pár év múlva a hon-
védségi ismeretek alternatívát kínálhat azoknak, akik érettségizni is
szeretnének ebből a tárgyból, valamint az sem mellékes, hogy a hon-
védség karrierépítésre is megfelelő szakág lehet.

NOVOTHNY OTTÓ

Városi gyermeknap képekben
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Képes beszámoló a XVII. Fűzfő körtúráról

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



24. oldal 2016. július

Anyagleadással kapcsolatos tudnivalók
A leadott szövegeket lehetőleg minden formázás nélkül kérjük.
Ha nagyon muszáj, akkor vagy vastagított vagy dőlt betűvel
legyenek a kiemelések. A bekerdézeket sem szóközökkel, sem
tabulátorral nem kell jelölni. A szavak közé mindig csak egy szó-
közt kell tenni. Indokolatlanul ne használjanak temérdek szóközt,
felesleges. Szóközzel ne ritkítsák a szövegeket és ne tabuláljanak
vele! Mellőzzük a több tucatnyi szóközzel és tabulátorral való
„formázást”! Az új bekezdést egy soremelés (enter) lenyomással
jelezzük. A szövegeket, címeket ne írják végig nagy betűvel!
A mondat végére pont kerül. A pont tapad a mondat végi szó-
hoz. Tehát előtte nincs szóköz. Utána viszont kell! Ugyanígy a
felkiáltójel, kérdőjel is tapad. A vessző tapad az előtte lévő szó-
hoz, tehát előtte nincs szóköz, de utána kell!
A zárójel mindkét fele tapad a közötte lévő szóhoz.Per jelet nem
használunk zárójelként. (helyes) /helytelen/
Kettőspont után szóközt teszünk, de elé nem (tapad a szó végéhez).
A magyar nyelvben csak a mondat elején kezdődnek a hónapok
és a napok nevei nagybetűvel.

Az anyagok mellé leadott képeket mindig külön is kérjük. Ne a
Word-be beágyazott képpel kelljen dolgozni. Ezek minősége
sokszor romlik, nem megfelelő a felbontásuk. A képeket jpg
vagy tiff – esetleg pdf – kiterjesztéssel kérjük. A nyomdai felbon-
tás 300 dpi – az internetes 72 vagy 96 dpi –, ha képeket keresnek
az interneten, akkor a keresőben a nagy méretű file-okat ment-
sék csak le! A többi alkalmatlan nyomdai felhasználásra.

KÖSZÖNETTEL: SZERKESZTŐSÉG
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Júliusi rejtvény
A májusi keresztrejtvény helyes megfej-
tése:
Nyári könnyű szellők
lányok közt szökkenők.
(József Attila: Töredékek)

Könyvet nyert: Rutterschmid László
balaton fűzfői olvasónk.
Gratulálunk!

Júliusi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2016. július 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 sárgabarack, rózsa- vagy kajszibarack
(Prunus armeniaca vagy Armeniaca vulgaris)
a rózsafélék családjába tartozó, mandu -
lához hasonló, csak vastagabb húsú csonthé-
jas. Érett gyümölcsének héja narancssárga, a
nap érte fele lilás piros, olykor pöttyök kel
tarkított. Héja az őszibarack szőrénél
finomabb selymes pelyhektől bársonyos
tapintású. Illata jellegzetes, finom aromájú.
sárgabarack gyümölcsének legnagyobb
része víz, mintegy 85 százalék, szénhidrát-
tartalma 8,5 százalék körüli, kevés 1 száza-
léknyi fehérje, nagyjából ugyanennyi rosttar-
talma van, zsírtartalma elenyésző.

100 gramm kajszibarack energiatartalma
44–51 kcal.
A- és C-vitamin-tartalma (10 mg) igen
magas. Két-három szem sárgabarack elfo-
gyasztásával fedezhetjük napi A-vitamin
igényünket. Hasznos niacin- és folsav-forrás.
Értékes sok sárga béta-karotinja miatt is.
A benne lévő kénnek szerepe van jellegzetes
savanykás édes ízének kialakításában.
Káliumban is rendkívül gazdag, napi
kálium igényünket bőven fedezi. Található
benne továbbá kalcium, foszfor és sok más
fontos elem. A-vitaminja késlelteti az
időskori látásromlást, erős rákellenes

hatású, kedvezően hat a zsíranyagcserére,
érvédő hatású, serkenti a máj méregtelenítő
működését. Héját, gyümölcshúsát pako -
lásként a bőrre helyezve segíti annak regene -
rációját. Ugyanannyi aszalt sárgabarack
arányaiban több kalóriát és ásványi anyagot
tartalmaz, fogyasztása enyhe hashajtó
hatású. Manduláshoz hasonlóan feltörhető
magjának beléből készül a marcipánhoz
hasonló, és azt helyettesítő perszipán.
Megerjedt héjából és a gyümölcsből pálinkát
főznek. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

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

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

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

Üzletek:

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

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra

SZ: 7.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

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

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

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

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

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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

Üzlethelyiség kiadó (eladó) Fűzfőgyártelepen, a buszpályaudvarnál!
Telefon: 06-20/457-2558

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

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

Fűzfőfürdő, ABC Tobruki Strand

Fövenyfürdő

Turista Bázispont

Több mint húsz kedves gondolatot, gyer -
mek versikét rejtettek eddig a Fűz odúk,
sajnos két helyen már nem lehet őket többé
megtalálnunk.

ELLOPTÁK!!!!!

ELLOPTÁK!!!!!


