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Mottó: Együtt, Egymásért, Magunkért!
Az egyesület sikeresen pályázott a MOL
Alapítvány „Helyi értékek” pályázatán és
500 ezer forint vissza nem térítendő támoga-
tás nyert a rendezvény lebonyolításához. 
– Adj lendületet a helyi közösségeknek –
elnevezésű rendezvény Bala ton fűzfőn, a Vá -
rosi stadion és a Balaton Csillagvizsgáló LEA-
DER Kultúrközpont területén került meg-
szervezésre és lebonyolításra június 1-jén,
szombaton délelőtt 10 órától délután 16
óráig. A rendezvényt Gerebics Roland bala-
tonfűzfői trapplövő olimpikon nyitotta meg,
aki örömét fejezte ki, hogy olyan eseményre
kérték fel a szervezők, amely a helyi közösség
tagjainak szól a helyi közösség tagjainak szer-
vezésében. Hangsúlyozta a mozgás fontossá-
gának szerepét, hiszen a rendszeres edzés
nemcsak a testi, de a mentális egészség megőr-
zésére, karbantartására is kiválóan alkalmas. 
Rendezvény programjait a szervezők úgy
állították össze, hogy minden korosztály

megtalálja a számára legideálisabb testmoz-
gást, illetve az érdeklődők kipróbálhassanak
olyan új mozgásformákat, amelyeket később
különösebb megerőltetés nélkül beépíthet-
nek a mindennapjaikba.
A programok között szerepelt a fiatalabbak
és iskolások számára különféle labdajátékok,
például labdarúgás, kosárlabda, illetve
különböző ügyességi feladatok, amelyeket
szakemberek, testnevelő tanárok segítségével
próbálhattak ki a gyerekek, de össze is mér-
hették tudásukat és ügyességüket értékes
ajándékokért. A kellemes kora nyári időben
az érdeklődők fitneszedzésen, ezen belül a
manapság nagyon népszerű alakformáló tor-
nán vehettek részt helyi fellépőkkel, de volt
taekwondo-edzés, illetve az idősebb és
„kevésbé idősebb” korosztály körében egyre
nagyobb népszerűségnek örvendő kondicio-
náló táncbemutató is. A helyi nyugdíjasok
megmutatták, hogy nemcsak a húszéveseké a
világ, a „3-1-2 Meridián tornájukkal” sok új

támogatót szereztek. A rendezvényekkel egy
időben a csillagvizsgálóban ismert előadók
az egészséges életmódról tartottak sok
újdonságot tartalmazó érdekfeszítő előadá-
sokat, míg a vállalkozó kedvűek holisztikus
gyógymasszázson vehettek részt. A teraszon
eközben csillagász segítségével naptávcsöves
bemutatót tartottak. Nemcsak előadások
voltak a nap folyamán, de egy fűzfői méhész
mézet, más termelők pedig egészséges gyü-
mölcsleveket, ételeket kínáltak és árusítot-
tak. 
A legkisebbekről sem feledkeztünk meg,
nekik az ugráló vár jelentette a felhőtlen szó-
rakozást és a testmozgást, miközben a szülők
más programokon vehettek részt. 

A rendezvény megvalósulásához a EFOP-
1.5.2-16-2017-00015 számú pályázat is hoz-
zájárult.

KONTICS FERENCNÉ

Sajtóközlemény a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület 2019. június 1-jén
megrendezett Család-Baráti Sportnapról

Egy lakás vagy családi ház biztonsága min-
denki számára fontos, hiszen vagyontárgya-
ink eszmei értékkel is bírnak, de azt sem sze-
retné senki, ha idegen lépné át kéretlenül
lakása küszöbét. De vajon mindent megte-
szünk lakóhelyünk biztonsága érdekében?
Nyugodtan hagyhatjuk el reggelente, nap-
közben lakásunkat? 
Napi rutinunk része, hogy mielőtt elindul-
nánk otthonról, amellett, hogy végiggondol-
juk, kikapcsoltuk-e az elektromos berende-
zéseket vagy elzártuk-e a gáztűzhelyet, ellen-
őrizzük azt is, hogy becsuktuk-e az abla ko -
kat. Miután gondosan bezártuk az ajtónkat
is, már nyugodtan indítjuk a napot. Sok eset-
ben ez azonban nem elég, hiszen a nyílászá-
rók gondos zárása mellett azok minősége és
betörésbiztonsága is fontos szempont. 

Kulcs a biztonsághoz – milyen a jó zár?
A legtöbb bejárati ajtóban hengerzár-
betéteket alkalmaznak, így ez a zártípus
a leg elterjedtebb. „A hengerzárak szerkezeté-
ben a legsérülékenyebb rész a betét könnyí-
tett része, amelynek eltörésével a betörők
könnyedén be tudnak jutni a lakásba. Éppen
ezért fontos, hogy úgy alakítsuk ki a zárbetét
elhelyezését, hogy az ne álljon ki az ajtólap

síkjából, így ne tudják egyszerűen, egy moz-
dulattal kitörni a betétet. Általános tapaszta-
lat, hogy a lebukás veszélye miatt a betörők
öt perc után feladják a behatolási kísérletet.
Ne könnyítsük meg a dolgukat! 
• Annak érdekében, hogy elkerüljük a be -
törést, érdemes törésmentes, 7-8 milliméter
vastagságú alumínium öntvény címkét sze-
relni a bejárati ajtóra a zár köré. Így a betét a
címke síkjából nem áll ki, nem lehet eltörni.
A korszerű, mai gyári ajtók már rendelkez-
nek ilyen betéttel, betét-védelemmel, címke
kialakítással, így a zárszerkezet elhelyezése is
megfelelő, ezért ezek az ajtók alapvetően
megfelelnek ennek a biztonsági védelemnek. 
• Érdemes ügyelni arra is, hogy a betörők né -
hány esetben a betét kifúrásával jutnak be a
lakásba, így érdemes olyan zárbetétet vásárol-
ni, mely fúrásmentes kivitelű. A zárszaküzle-
tekben vásárlás előtt érdemes rákérdezni erre.

Általános szabályként, hogy ne váljon be -
törés vagy besurranás áldozatává, célszerű
betartani az alábbi szabályokat:

• Mindig zárják be a lakás-, nyaraló-, vagy az
udvaron parkoló gépjármű ajtóit is, ablakait,
bármilyen meleg van, különösen éjszaka!

• Ha napközben pihennek, alszanak – a nya-
ralóhelyen is – az ablakokat, kertkaput zár-
ják be!
• Nyaraláskor se tartsanak sok készpénzt,
értékes tárgyakat, ékszereket egy helyen,
akár a család több tagjánál legyen elosztva!
• Legyenek bizalmatlanok az idegenekkel!
• Legyenek határozottak, ha gyanúsnak
találnak valamit, ne tegyék meg, amit kérnek
Önöktől!
• Ha gyanús dolgot észlelnek közterületen,
magánterületen, hívjanak rendőrt, a szállás-
helyen pedig értesíthetik a szállásadót vagy
a recepcióst!
• Gépkocsijukban ne hagyjanak az utastér-
ben értékes dolgokat!
• Táskájukat, mobiltelefonjukat ne hagyják
a bejárati ajtó közelében!

Nem lehet elégszer elmondani,
óvatossággal, egy kis

bizalmatlansággal megelőzhetjük,
hogy bűncselekmény áldozatává

váljunk.
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A vagyonvédelem elsősorban saját felelősségünk!


