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és vizsgálja meg a kutyafuttató létesítésének jogszabályi előírásait.
Mint kiderült, a kutyafuttatók létesítésére,
műszaki kialakítására vonatkozó jogszabályi
előírás nincs. Jó példa lehet előttünk
a környező településeken már kialakított
kutyafuttatók, vagy akár a hivatalosan kutyafuttatásra kijelölt területek is. A javasolt terület
a 1495/404 helyrajzi számú (Öveges Iskolával
szembeni fás terület), önkormányzati tulajdonban lévő legelő művelési ágú ingatlan. Itt
egy 25x30 m-es területen lehetne megvalósítani, figyelembe véve a helyszíni adottságokat,
a tervezés alatt álló parkolót, árkot, és az Idősotthon által használt telekrészt.
Az Önkormányzat egyelőre nem vállalja
föl a kutyafuttató kialakításának sem a teljes anyagi költségeit, sem pedig egyéb háttérmunkálatait, azonban a fent nevezett
Civil Társaság megfelelő támogatottsága
és motiváltsága láttán hajlandó bizonyos
összeget elkülöníteni erre a célra, hiszen
a kezdeményezés Balatonfűzfő lakosságának közös érdeke, így az Önkormányzat
támogatása is szükségszerű.
A jól lemozgatott, más kutyákkal szocializálódott eb kiegyensúlyozottabb, mint az
a kutya, aki nem kap lehetőséget a szabad
mozgásra. A kutyafuttató létesítése számos, a
lakosság közötti konfliktus orvossága lehetne.
Legfontosabb feladataink között fogal-

maztuk meg azt, hogy segítsük a Balatonfűzfő természeti adottságainak megtartását,
illetve a lakosság körében egy olyan felelős
állattartói attitűd kialakítását, mely a 21.
század emberének alapvető szemlélete kell,
hogy legyen. Céljaink között szerepel a madárvilágunk védelme, illetve környe zetvédelmi törekvések. Komoly probléma a kutya és macskapiszok városunkban. Ugyancsak elgondolkodtató a rengeteg gazdátlan,
utcán élő macska etetése, azok szaporulata,
illetve a gyakran elkóborolt kutyák. Ennek
orvoslására való törekvéseink ugyancsak
a legfontosabb céljaink között szerepelnek.
Tervezünk különböző ismeretterjesztő
előadásokat, interaktív programokat, óvódásoknak, iskolásoknak és a felnőtt lakosságnak is, illetve nyitott klubdélutánokat és
vetélkedőket.
Meggyőződésem, mint magánemberként,
mint neveléstudományi és gyermekvédelmi szakemberként, hogy az állatok és
a természet szeretete és tisztelete kisgyermekkorban kell, hogy bevésődjön.
Az a gyermek, aki a családban, az óvodában és az iskolában elméletben és
gyakorlatban is megismerkedik az állatok
életével, szokásaival, ösztöneivel, megtanulja, hogyan bánjon velük helyesen,
meglátja a természet szépségeit, kialakul
benne a tisztelet, így egészen biztosan fel
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fogja emelni a szavát a természet
pusztításáért, és a helytelen állattartásért.
A természetvédelmi és állatvédelmi nevelés az erkölcsi nevelés kiváló eszköze.
Nemcsak az állatok és a természet iránti
szeretetre és tiszteletre nevel, annál sokkal
többre. Többek között a kiszolgáltatottak
jogainak elismerésére, segítésére, a másokkal való törődésre, felelősségvállalásra
és kötelességtudatra.
Azt gondolom, az állatokkal kapcsolatos
bánásmód, a környezettudatos szemlélet
visszatükröződik az emberek egymás közötti
kapcsolataiban is. Amennyiben szeretettel
gondoskodunk állatainkról, meglátjuk
a természet szépségeit, minden bizonnyal
másképp tekintünk embertársainkra és
körülöttünk lévő szűkebb és tágabb világra is.
Fontos feladat a kisállattartók és a nem
kisállattartók, illetve az állatbarátok és
a nem állatbarátok közötti szakadék
áthidalása, hiszen mindannyiunk közös
érdeke a békés, konfliktusmentes együttélés. Ehhez pedig paradigmaváltás kell.
Mindkét oldalról.A Balatonfűzfői Felelős
Kisállattartók Társasága gyerekcipőben
jár még ugyan, de megalakulásával
megtette az első lépéseket a közös szemléletváltás felé.
CSEH BOGLÁRKA

Májusban történt
Vidám Május 1.
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt, minden év május
1-jén tartandó ünnepség, hivatalos állami
szabadnap, mely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokat hivatott
megünnepelni. Balatonfűzfőn idén is a városi stadionnal szemközti parkoló adott teret

a vidám május 1-jei rendezvényeknek. Egész
nap vidámpark várta az érdeklődőket, míg a
színpadi műsorok a kora délutáni órákban
kezdődtek el.
Elsőként a Kid Rock and Roll SE tánccsoport
lépett fel, majd vidám hangulatú gyermekműsor szórakoztatta a közönséget Dominek
Anna és Módri Györgyi színművészek

szereplésével. A Stand-up Brigád Éles
Józseffel, Fülöp Viktorral és Ürmös Zsolttal
varázsolta derűssé a délutánt, majd Xantus
Barbara színésznő, Ondrik János előadóművész és a Pesti Zenés Színpad tánckara
zárta a színpadi programok sorát.
BÓNA VERONIKA
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Madarak és Fák napja
2019. május 10.
Ez a nap több mint száz éve a természet és az
élővilág védelmének napja.
Balatonfűzfőn az Öbölben, a Horgászegyesület tanyáján is megtartottuk – immár hagyományosan 10. alkalommal – a Madarak és fák
napját egy vidám összejövetellel. Városunk
mindhárom iskolája részt vett a rendezvényünkön, a gyerekek a legkülönfélébb, szórakoztató ügyességi feladatok végrehajtása mellett játszva tanultak a környezetünkről,
az állatok, növények életéről és megtapasztalhatták a természetvédelem fontosságát.
A programok fontos eleme volt a sütemény
evés, üdítőzés és az ebéd. Minden résztvevő
jutalmat is kapott. Az első három helyezett
csapat díjazásban részesült.

Katonadalos találkozó
Zánka és Tapolca után az elkövetkezendő 5
évben Balatonfűzfő adhat otthont annak
a Katonadalos Találkozónak, amit május
18-án második alkalommal láthatott a közönség a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében. A balatonfűzfői
Balaton Dalkör mellett számos éneklő csoport érkezett hozzánk, többek között
Szentkirályszabadjáról, Papkesziről, Vilonyáról, de a színpadon köszönthettünk fellé-

Az idei évben programunkat a helyi Önkormányzat is támogatta egy EFOP-os pályázat
jóvoltából. A Balatoni Horgászegyesületek
Szövetségének elnöke, Balogh Tibor úr is
hozzájárult a rendezvény költségeihez. Ezt
a napot Marton Béla polgármester úr is megtisztelte jelenlétével, valamint eljöttek
a résztvevő iskolák igazgatói, a Művelődési
Ház képviselői és a Sonkád-i polgármester úr
is jelen volt. A csapatok madarakat ábrázoló
zászlóval versenyeztek, ennek megfelelő
neveket is választottak maguknak.
Eredmények:
Általános iskolai csapatok:
I. helyezés – Harkály (Irinyi iskola)
II. helyezés – Gólya (Irinyi iskola)
III. helyezés – Fekete rigó (Wesselényi iskola)

pőket Tapolcáról, Balatonvilágosról is. Nagy
öröm volt számunkra az is, hogy testvértelepülésünk, Nagycétény is képviselte magát a
Kadarka Férfi Éneklő Csoporttal.
A rendezvény fővédnöke Simon-Jójárt
Sándor János nyugállományú repülő ezredes,
a MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének elnöke volt.
Marton Béla polgármester úr megnyitója
után számos katonadal csendült fel a színpadon. A műsor egyik örömteli pillanata volt
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Középiskolai csapatok:
I. helyezés – Öveges iskola 2. csapata
II. helyezés – Öveges iskola 1. csapata
Versenyen kívül:
a Sonkád-i testvértelepülés diákjai
A diákok nagy kedvvel, örömmel vettek részt
a rendezvényen. A reggel még esőre hajló időjárás is kegyeibe fogadta a programjainkat.
Köszönet Kontics Ferenc úrnak, a Horgászegyesület elnökének, a horgászegyesület tagjainak és minden résztvevőnek a sikeres lebonyolításért, segítőkész munkájukért.
Jövőre is várjuk szeretettel az iskolák tanulóit és
tanárait a következő Madarak és fák napjára!
KÖVÉCS JÓZSEF
ELNÖKSÉGI TAG

a nagycétényi éneklő csoporttal való együtt
szereplés. A program utáni zenés műsorral
egybekötött vendéglátás során a jó hangulat
közben értékes barátságok szövődhettek.
A rendezvény főszervezői munkáját köszönjük Farkas Sándor nyugállományú rendőr
alezredes, a balatonfűzfői Balaton Dalkör
vezetőjének.
BÓNA VERONIKA

Dunántúli Nyugdíjas Úszó Bajnokság
Május 23-án Balatonfűzfőn, a Balaton Uszodában rendezték meg az ,,Életet az éveknek!”
Országos Szövetségének dunántúli úszóversenyét nyugdíjaskluboknak.
Házigazdái voltak a rendezvények a város
önkormányzatán kívül a Csebszalto és a Balaton nyugdíjasklubok.
A megnyitón köszöntötte a résztvevőket
Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere,
Németh Gábor, a Csebszalto nyugdíjasklub
vezetője, Czingler Sándor főszervező. A Ba-
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Madarak, fák napja

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Katonadalos találkozó
Fotók: Árvai László

