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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2017. április 10-től 2017. május 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Április 8–9. Agykontroll tanfolyam 10–14
éveseknek
– előadó: Hoffer Éva oktató
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Április 20. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 10. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – Költészet napja, legkedvesebb verseink

Április 21. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– szalonnasütés
Helyszín: Natúrkert vendéglő melletti telek

Április 10. 16 óra Kártya klub

Április 21. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– irodalmi est

Április 11. 17 óra Költészet napi városi szavalóverseny
– döntő és gálaműsor
Április 12. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 13. 7 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– buszos kirándulás meleg vizes fürdőre
Április 13. 18 óra Új színházi évad – II. előadás
Kálmán Imre: Cirkuszhercegnő – operett
– a Fogi Színház előadásában
Április 15. Balatonfűzfői Horgász Egyesület
– tavaszi évadnyitó horgászverseny és küldöttgyűlés
Helyszín: Horgásztanya

Májusi előzetes
Május 1. 15 órától Vidám május 1.
– színpadi programok, kirakodóvásár,
vidámpark, büfé
Helyszín: Városi Stadion, parkoló
Május 2. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután – Anyák napi megemlékezés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 2. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 22. 10 óra Járási ulti verseny
Április 22. 10 óra Madárodú készítés, barkács délelőtt
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 23. 14.30 órától a Népviselet napja,
látványos tánckavalkád a Parti sétányon
– indulás 14.30-kor a Fövenystrandtól és a
Tobruki Strandtól
–érkezés 15.30-kor a Béke téri postaparkolóba – táncház
– 16 órától műsor, kirakodóvásár, viselet
bemutató, eredményhirdetés a Közösségi
Házban
Rossz idő esetén minden program 15 órától a
Közösségi Házban

Május 3. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 5. 10 óra Vágfalvi Ottó rajzverseny
és kiállítás a járás általános iskolásainak
Május 8. 14–15 óra Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 8. 16 óra Kártyaklub
Május 8. 18 óra Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Április 24. 16 óra Kártya klub
Április 15. Tojáskereső túra
a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
szervezésében
– 10–11 óra regisztráció és indulás
Helyszín: Balaton Secreto Szabadulószoba és
Játszóház (volt Jókai iskola, Balatonfűzfő,
Jókai u. 21.)
Április 19. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közösségi Ház
Április 21. 14 óra Virágültetés
– a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében
Helyszín: Parti sétány, kerékpáros pihenőpont

Április 26. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közösségi Ház

Május 8. 19 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 28. 10 óra Emlékezés az ipari robbanások áldozataira
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Memento emlékmű

Május 10. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 28. 17 óra Kiállítás megnyitó

Május 12. 9 óra Madarak és Fák napja
– a Balatonfűzfői Horgász Egyesület és a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár közös szervezésében
Helyszín: Horgásztanya

Április 29. 10 órától 14. Tobruki majális
– főzőverseny, délután játékos vetélkedők,
este zene, tánc
– a Tobrukért Baráti Társaság szervezésében
Helyszín: Tobruki Strand
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Május 13. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Május 15. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – ismeretterjesztő előadás,
kirándulás

Május 13. 15 óra Városvédő és Fürdő Egyesület
– tisztújító közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 16. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak

A programokat a Szerkesztőségnek a Művelődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenntartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. februári lapzártától a 2017. márciusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Novák Gábort, Loksa Dorinát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 6 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
március 21-én tartotta soron következő testületi ülését, melyen a
következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete értékesíteni kívánja a tulajdonában álló 805/25 és 805/35 hrsz.-ú (Gyári utca
végén lévő) ingatlanokat. Ennek érdekében elrendeli az ingatlanforgalmi szakértői vélemény elkészíttetését.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesülettel az egyesület által 2016.
évben elvégzett idegenforgalmi, TDM feladatok ellentételezése tárgyában – az egyesület „Megegyezés Balatonfűzfő Önkormányzatának tagdíj elmaradásának ügyében” tárgyú megkeresésében foglaltak
alapján – megállapodni nem tud, tekintettel arra, hogy az egyesület a
2016. évben általa elvégzett – az egyesület és az önkormányzat közötti megállapodás-tervezetben szereplő – idegenforgalmi, TDM
feladatokat nem mutatta be, azokat dokumentumokkal, bizonylatokkal nem támasztotta alá.
– Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben a civil szervezetek
támogatására tervezett (civil alap) 5 000 000 Ft összeget átadja a
Balatonfűzfőért Alapítvány részére. Felkérte a Balatonfűzfőért
Alapítványt, hogy az átadott pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestületet 2017. augusztus 31. napjáig tájékoztassa.
– A 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja a
következő:
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde balatonfűzfői tagintézményeiben (Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15., Balatonfűzfő Árpád u. 36.,
Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.)
• 2017. április 24. 8–16 óra
• 2017. április 25. 8–16 óra
Papkeszi tagintézményében (Papkeszi, Fő u. 46.)
• 2017. április 24. 9–15 óra
• 2017. április 25. 9–15 óra
– A testület úgy döntött, hogy a Csebszalto nyugdíjasklub Balatonfűzfő, Széchenyi tér, önkormányzati területen meglévő vendéglátó

épület megvásárlására és nyugdíjasklubbá történő átalakítására
vonatkozó kérelmét nem támogatja.
– Az önkormányzat
1. az Árpád utca jelenlegi forgalmi rendjén nem kíván változtatni, azt
a településrendezési eszközök komplex felülvizsgálata után közlekedéstervezővel megtervezteti,
2. árajánlatot kér be a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai
Tagintézménye elé kihelyezendő korlátra,
3. megvizsgálja a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Balatonfűzfő, Árpád
u. 36. szám alatti tagintézményének a Balatonfűzfő, József Attila
utca 12–13. szám alatt lévő Közösségi Ház ingatlanon keresztül
történő megközelítésének lehetőségét, a felmerülő költségeket,
valamint annak a Közösségi Ház intézményére és környezetére
gyakorolt hatását.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő testülete úgy döntött, hogy
1. Igényt jelent be 2017. évi tagdíj-kiegészítés ellenében további
LEADER támogatási forrás lehívására, az alábbiak szerint:
a) a tagdíj kiegészítés mértéke 2 749 000 Ft, amely 10 966 000 Ft
kiegészítő támogatási forrással jár,
b) a kiegészítő tagdíj és a támogatási forrás az igénybejelentők
között arányosan kerül felosztásra,
c) a településre eső támogatási összeg a közszféra számára meghirdetésre kerülő LEADER pályázati felhívás 1. számú mellékletébe beépítésre kerül.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kialakult aránynak megfelelően a tagdíj megfizetéséről intézkedjen.
3. A tagdíj kiegészítés megfizetésének határideje 2017. április 10.,
melyről a Bakony és Balaton KKKE számlát állít ki.
4. Jelen határozatot 2017. március 31-ig a Bakony és Balaton KKKE
részére megküldi.
– A képviselők a „Balatonfűzfő belterületi útjainak és járdáinak felújítása I. ütem (Fűz, Munkácsy Mihály és Lotz Károly utcák, Balaton
körúti járda)” tárgyú hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárásban készült ajánlattételi felhívásban foglaltakkal egyetértettek, azt
jóváhagyták.
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– Módosult a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint a településképet meghatározó ingatlanok homlokzati felújításához nyújtható önkormányzati támogatásról szóló
önkormányzati rendelet.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2017. április 18-án lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

A hetvenkilencedik hónap a városházán
Kisebb nagyobb közösségekben gyakran megfordulok. Sokat beszélgetünk, természetesen legtöbbet a település gondjairól. Sok szó esik a
környeztünk állapotáról. Sok a szemét, a más ingatlanja elé odahúzott
zöldhulladék, sok az illegálisan lerakott hulladék. A társasházak lakóközösségei nem tudnak megegyezni a közös dolgaikban, és ezek megoldásában kértek segítséget. Sok kutyatulajdonos nem szedi össze a
kutyája piszkát, többen az ételmaradékokat a csatornanyílásba öntik,
vagy éppen az utcára kitett edényekbe. Kis kukák mellett műanyag
zsákokban sorakoznak a kommunális hulladékok, melyek ott léte
bizonyítja, hogy a tulajdonosok nem a megfelelő nagyságú gyűjtő
edényzetet választottak a kevesebb fizetési kötelezettség miatt. Sajnos
itt kell felhívnom a figyelmet arra, mivel járhat az, ha a csatorna rácsai
közül kikandikál a levestészta, vagy éppen a rácsán fennakad a romlott pörkölt maradéka. Odacsalja a nem kívánatos, csatornában
tanyázó állatokat, amelyek elszaporodva betegséget is terjeszthetnek.
Természetes és érthető reakció, hogy ezeket nem szabad hagyni, nem
kívánatos az ilyen viselkedés emberek között. És azonnal jön a következő kérdés, miért hagyja ezeket az önkormányzat, miért nem bünteti meg a rendbontókat. Miért nem járja valaki a telepet, mit régen a
csősz és büntet. Természetesen vannak szabályok, amit be kell tartani
mindenkinek, és nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem mert
az egészséges együttélés ezt követeli meg. Nem igazi emberi élet az,
amikor csak azért tartom be a szabályokat, mert félek a rajtakapáson.
Önkéntesen, belső meggyőződésünk miatt kellene követni az életben
leírt és íratlan szabályokat. Én mélyen hiszek az önkéntes jogkövetésben, mert az önkéntes jogkövetés hiánya feltételez egy olyan szervezetet, olyan eszközöket, amik rákényszerítenek a jogkövetésre. De a
kényszerből végzett cselekvés nem lesz a belsőnké, nem lesz a sajátunk, és csak akkor követjük, ha muszáj. Csak a nevelés és a példamutatás, ami segíthet. Neveljük gyermekeinket a saját példánkon keresztül. És akkor lesz remény, hogy normális lesz egyszer az élet.

A Balatonfűzfőért Alapítvány április 8-án szemétszüretet szervez.
Három helyszínen, mindhárom településrészen várja a környezetért
tenni akarókat. Kérem, minél többen csatlakozzanak az akciókhoz.
A város biztosítja az összegyűjtött szemét elszállítását.
A házhoz menő szelektív hulladékelszállításhoz hamarosan lehet edényeket beszerezni. A szolgáltató minden fogyasztóhoz eljuttat majd
egy tájékoztatót a teendőkről, határidőkről. Most csak annyit, hogy
aki igényt tart otthoni gyűjtőedényekre, annak a megadott módon
regisztrálnia kell majd a szolgáltatónál, megjelölve azt, hogy az edényeket a cég balatonalmádi telephelyén, vagy Balatonfűzfőn, a Közösségi Házban veszi át. Nagyobb számú igénylő esetén a tobruki
óvoda is helyszín lehet.
Ebben az évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatot a
Balatonfűzfőért Alapítvány fogja gondozni. Kérek minden pályázni
vágyót, hogy figyeljék a kiírást, a feltételeket, a határidőket, ügyeljenek a pontos, szabályszerű elszámolásra, mert ezeket itt is éppúgy be
kell tartani, mint a korábbiakban, függetlenül attól, hogy a közpénzt
az önkormányzat átadta az alapítványnak.
Beszéltem, hogy hiszek az önkéntes jogkövetésben. Erről előjön egy
régi tanítás: akinek van hite, akarata, azt a sors vezeti, akinek nincs
hite, akarata, azt csak tereli. Kívánom, hogy mindannyiunkat vezesse
a sors hitünk és akaratunk szerint, mert terelve talán még a birkák
sem érzik igazából jól magukat.
A legközelebbi KT KÁVÉ rendezvény 2017. április 20. csütörtök 17 óra,
Tobruk, óvoda.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A Balatonfűzfőért Alapítvány hírei
Az alapítvány vissza nem térítendő pályázatokat írt ki az önkormányzat által átadott 5 000 000 Ft civil keret felosztására. A pályázati kiírások megtalálhatók a Balatonfűzfői Hírlapban, az adatlapok a
város honlapjáról, www.balatonfuzfo.hu weboldalról letölthetők,
átvehetők a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy Gyurkovics
Ágnestől személyesen 2017. április 10-től.
Az újság megjelenésekor már túl leszünk az április 8-ra tervezett szemétgyűjtési akción.
Bízom benne, hogy aktív részvétellel megtisztíthatjuk városunk főbb
útvonalait, tereit. Kérem a város lakosságát, hogy szűkebb környezetük rendben és tisztán tartására, szépítésére fordítsanak kiemelt
figyelmet.

Április 21-én 14 órától a Pagony Tájépítész Iroda által megtervezett
virágágyások beültetésére várjuk a segíteni szándékozókat. Az eddig
összegyűjtött 134 000 Ft-ot fordítjuk a növények beszerzésére.
Tovább folytatjuk a Parti sétány szépítésére szánt adományok gyűjtését a 11748083-20007140 bankszámla számunkon, s az 1000 Ft-os
támogatói jegyek eladásával.
Kérjük adója 1%-ának felajánlásával támogassa munkánkat: adószámunk: 18915583-1-19
GYURKOVICS ÁGNES
KURATÓRIUM ELNÖKE
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Pályázati felhívás
1. Tegyük szebbé környezetünket, településünket!
A Balatonfűzfőért Alapítvány zöldfelület gondozására lehetőséget
adó pályázatot hirdet a településen működő civil szervezetek, civil
szerveződések, lakóközösségek részére, településünk rendezettebbé és
szebbé tétele érdekében.
Pályázati cél: Környezet
Támogatható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg
min. 75%-át, min. 30 000 Ft-ot a civil szervezet, civil szerveződés,
lakóközösség egy szabadon választott, a település életében fontos szerepet játszó, kiemelt helyen fekvő, min. 25 m2-es közterület zöldfelületének rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül
növényültetésre, növénygondozásra, talajjavításra (indokolt esetben
talajcserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbe tett
terület folyamatos gondozására, takarítására kell, hogy fordítson a
Vagyonkezelővel egyeztetve. A vissza nem térítendő támogatás 25%-a,
max. 10 000 Ft összeg a civil szervezet, civil szerveződés, lakóközösség működésére szabadon választott céllal felhasználható.
A pályázat keretében nem támogatható: Zöldfelület csökkenését
eredményező fejlesztés, gépjármű parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt
okozó tájépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.
Kizárólag olyan méretű terület rendbetételét támogatja az Alapítvány, melynek gondozása ténylegesen megvalósítható a pályázó által
legalább a támogatástól számított öt hónapig.
A pályázati forrás csak olyan közterület rendbetételére, kialakítására
és megtisztítására, használható fel, amely Balatonfűzfő város önkormányzatának tulajdonában van.
A Támogatott az adott előírásokat köteles betartani:
• A támogatás nem használható fel kerti szerszámok vásárlására.
• A keletkezett zöldhulladékot a pályázó köteles a gondozott területről elszállítani.
• A pályázó az adott zöldfelületen haszonnövényt (paradicsom, paprika stb.) nem ültethet.
• A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető.
(Kizárólag kézi gyomirtás.)
• A területen meglévő faállomány gondozására kizárólag a
Vagyonkezelő szervezete jogosult. A pályázó a fákon semmilyen
beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás stb.).
• Pályázó köteles a Vagyonkezelő képviselőjével (Zsinkai Imre
+36-20/396-9408) egyeztetni a helyszínről és tervezett tevékenységről a pályázat benyújtását megelőzően, majd kertépítési terveiről
a megvalósítást megelőzően.
• A gondozott területen fa, cserje csak a Vagyonkezelő jóváhagyása
esetén ültethető.
• A pályázó a gondozott területet a fejlesztést megelőzően, majd azt
követően is köteles fényképes formában megörökíteni, és az elszámoláshoz benyújtani.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb
összeg: 40 000 Ft.
A fejlesztés megvalósításának határideje: Zöldfelület kialakítása,
rendbetétele 2017. 06. 30-ig, a terület gondozása 2017. 10. 15-ig, a
működésre felhasznált összeg 2017. 10. 31-ig.

A támogatás felhasználásának határideje: 2017. 10. 31.
A pályázat pénzügyi elszámolásának határideje: 2017. 11. 30-ig
(Az Alapítvány által megítélt teljes összegre)
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 04. 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 05. 15.
Letölthető dokumentum: Pályázati adatlap
Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve
átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy Gyurkovics Ágnestől személyesen, 2017. 04. 10-től.
A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban (A pályázati cél borítékon való feltüntetésével), Gyurkovics Ágnes Alapítványi
elnök címére, kizárólag postai úton küldve (8175 Balatonfűzfő,
Zrínyi u.60.)
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
• A civil szervezet, civil szerveződés, lakóközösség által gondozni
kívánt terület rövid bemutatását, a helyszínválasztás indoklását
(szükség esetén vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve);
• Az elvégezni kívánt munka leírását (szükség esetén tervrajzzal
kiegészítve);
• Tételes költségbecslést.
A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban
kap értesítést.
Bírálati szempontok:
1. Városképi hatás;
2. Kertépítészeti, kertészeti érték;
3. Pénzügyi megvalósíthatóság.
Támogatási szerződés
A Támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról
telefonon kap tájékoztatást minden eredményes pályázó.
A pályázati összeggel való elszámolás
Az Alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.
A pályázaton kapott teljes támogatás pénzügyi elszámolásának
benyújtási határideje: 2017. 11. 30.
Az elszámolást a Balatonfűzfőért Alapítvány vezetőjének címére kell
benyújtani, postai úton. (Gyurkovics Ágnes, 8175 Balatonfűzfő,
Zrínyi u. 60.)
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi
elszámolását, az Alapítvány munkatársa a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elvégzésére 1 alkalommal van lehetőség és
5 munkanap áll rendelkezésre.
2. Pályázat a helyi közbiztonság segítésére
A Balatonfűzfőért Alapítvány a településen működő civil szervezetek, szerveződések támogatására lehetőséget adó pályázatot hirdet.
Pályázati cél: Közbiztonság
Támogatás feltételei: A pályázat útján elnyert, max. 300 000 Ft értékű vissza nem térítendő támogatás Balatonfűzfő közbiztonság terüle-
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tén működő civil szervezetek és szerveződések 2017. évi működési
költségeire, vagy kis értékű eszköz beszerzésére fordítható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb
összeg: 300 000 Ft
A támogatás felhasználásának határideje: 2017. 11. 30.
A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2017. 11. 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 04. 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 05. 15.
Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve
átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy Gyurkovics Ágnestől személyesen, 2017. 04.10-től.
A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban (A pályázati cél borítékon való feltüntetésével), Gyurkovics Ágnes Alapítványi
elnök címére, kizárólag postai úton küldve (8175 Balatonfűzfő,
Zrínyi u. 60.)

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
• A pályázó 2016. évi tevékenységének rövid összefoglalóját,
• A pályázó Balatonfűzfő városáért végzett aktív szerepvállalását,
önkéntes tevékenységét;
• A támogatás tervezett felhasználását, tételes költségbecsléssel.
A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma
bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést. A támogatott pályázókkal az Alapítvány szerződést köt, amiben
szabályozza a támogatás felhasználását és az elszámolás módját.
Kulturális és sporttémában, valamint a gyermektáborok szervezésében és a gyermekek táboroztatásában Balatonfűzfő Város
honlapján 2017. április 20-ig újabb pályázatok jelennek meg.
GYURKOVICS ÁGNES

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Balatonalmádi Járási Hivatala

Hirdetmény
a Balatonalmádi Járási Hivatal illetékességi területén
működő általános iskolákba történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00–19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00–19.00 óráig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a
szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye
– ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-kártyája,
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra
jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését
követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító
iskola első évfolyamára.
A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/d0/
63000/VJH%20%201_2017%20sz%20hivatalvezet%C5%91i%20re
nd.pdf internetes oldalon megtekinthető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/
kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATALA
8220 BALATONALMÁDI, SZÉCHENYI SÉTÁNY 1.
TELEFON: 88/550-704, E-FAX : 88/550-810,
E-MAIL : BALATONALMADI.JARAS@VESZPREM.GOV.HU

Jelentkezési lap kérhető „A legszebb konyhakertek” versenyhez
Papp Józsefnénél (Böbe) Balatonfűzfő, Kölcsey u. 6., 06-20/520-9428
számon vagy a Hírlap szerkesztőségében 06-20/925-4515 számon
történő egyeztetés után.
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Az égi otthon ragyogásába jutunk
Az emberek közül nagyon sokan keresik a kitüntető címeket, mások
elismerését, amely dicsőség nagyon mulandó.
De milyen örök méltóság az, amiben az értünk életét odaadó, majd
harmadnapra feltámadt Úr részesíti a megkeresztelteket?
Erről ír Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap Szent Péter első leveléhez írt magyarázatában: „Ti választott nemzetség, királyi papság
vagytok (1 Pét 2, 9). Választott nemzetségnek mondja őket a hit miatt,
hogy megkülönböztesse azoktól, akik az élő követ elvetve maguk is
elvetetté váltak.
Királyi papságnak is mondja, mert annak testéhez tartoznak, aki a
legfőbb király és igaz főpap; mint király, övéinek birodalmat ad, és
mint főpap, megtisztítja őket bűneiktől saját vérének az áldozatával.
Királyi papságnak nevezi őket, hogy mindig reméljék az örök birodalmat, és ne felejtsék el szeplőtelen életmódjuk áldozatát Istennek szünet nélkül bemutatni.
Szent nemzetnek és tulajdonul kiválasztott népnek is nevezi őket, ahogy
Pál apostol is mondja a próféta szavát magyarázva: Az igaz ember a
hitből él; de ha elpártol, nem telik benne kedvem. Mi nem tarozunk
azok közé, akik elpártolnak és elkárhoznak, hanem azok közé, akik
hisznek, és megmentik életüket (Zsid 10, 38). Az Apostolok cselekedeteiben pedig így olvassuk: Benneteket a Szentlélek rendelt az élre elöljárókul, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vére
árán szerzett meg magának (ApCsel 20, 28).
Megváltónk vérében lettünk tehát Tulajdonul kiválasztott nemzetség
(1 Pét 2, 9), amint egykor a bárány vérében volt Izrael is kiváltva
Egyiptomból.

Ezért a következő versben megemlékezik szent titokként a régi történetről, és Isten új népe számára ezt a lelki értelemben megvalósítandó feladatot írja elő: Dicsőségét hirdessétek (1 Pét 2, 9). Amint ugyanis azok, akik Mózes által megszabadultak az egyiptomi szolgaságból,
a Vörös-tengeren való átkelés és a fáraó seregének elmerülése után
győzelmi éneket énekeltek az Úrnak: éppen úgy kell nekünk is méltó
hálát adnunk a mennyei javakért, miután a keresztségben elnyertük
bűneink bocsánatát.
Az Isten népét sanyargató egyiptomiak ugyanis, akiknek neve sötétség vagy sanyarúság jelentéssel is bír, alkalmas módon jelképezik a
minket követő, de a keresztségben megbocsátott bűnöket.
Izrael fiainak megszabadítása és a hajdan megígért hazába való bevezetése találóan jelzi a mi megváltásunk titkát, amely által az égi otthon ragyogásába jutunk Krisztus megvilágosító kegyelmének vezetésével. Ennek a kegyelemnek fényét az a felhő és az a tűzoszlop is
mutatta, amely egész vándorlásuk alatt megvédte őket az éjszaka
sötétjétől, és csodálatos úton elvezette őket az ígéret földjére.”
Húsvét misztériumában elmerülve mi mást is kérhetnénk, mint
Krisztusnak ezt a megvilágosító kegyelmét, amely képes elvezetni mindazokat, akik együttműködnek vele, az égi otthon ragyogásába, a
Krisztussal való feltámadásra. Ez lesz a mi el nem múló megdicsőülésünk.
A Feltámadt Krisztus világossága űzze el a bűn sötétségét mindannyiunk lelkéből, és töltse el lelkünket a feltámadás örömével! Ezt kívánom minden balatonfűzfői testvéremnek:
FERENC ATYA

A Római Katolikus Egyház liturgiáinak időpontja
és helye Balatonfűzfőn a Húsvéti szent háromnapon,
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn
Április 13-án, Nagycsütörtökön:
• 19.00 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje a Jézus Szíve
plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
• 20.00–22.00 virrasztás a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
Április 14-én, Nagypénteken:
• 15.00 órakor Keresztút a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
• 19.00 órakor az Úr szenvedésének emlékünnepe a Jézus Szíve
plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
Április 15-én, Nagyszombaton:
• Délután Szentsír látogatása a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
• 21.00 órakor Vigília szertartás szentmisével a Jézus Szíve
plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
Április 16-án, Húsvétvasárnap:
• 11.00 órakor Ünnepi szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, körmenettel Fűzfőfürdőn.
• 19.00 órakor Ünnepi szentmise a Szent László-templomban,
Balatonfűzfő-Gyártelepen.
Április 17-én, Húsvéthétfőn:
• 11.00 órakor Szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.

„Lógj Velünk”
• 2017. április 13. 10–13 óráig
Húsvéti játszóház
• 2017. április 18. 9–12 óráig
Mozi délelőtt
• 2017. április 19. 9–12 óráig
Játékos fejtörők, totó
Helyszín: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u 1.
A programjainkon való részvétel ingyenes!
Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI
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Húsvéti üzenet – 2017.
Húsvét reménységet ébresztő, szívet melegítő üzenetével köszöntjük
az ünnep alkalmából keresztény testvéreinket: Jézus feltámadt! Jézus
él! Élő Jézus Krisztusunk van! Ezen az ünnepen is bejárja az egész
világot ez a jó hír. Kilép ismét a templomok, az imaházak kapuján,
hogy megszólítsa a városokban és falvakban élőket, fiatalokat, öregeket. Szeretjük az életet, ezért hirdetjük, hogy Krisztust nem a temetőben, a holtak között kell keresni, hanem élő Jézus Krisztusunk előttünk megy az úton. Az élet útján haladók élén élőként vezeti övéit.
Ezért a húsvét reggelén tanúskodó asszonyokkal és a hozzájuk csatlakozott tanítványokkal együtt megtapasztalhatjuk, hogy: Jézus él s
Krisztus maga az élet, és mi mai keresztények is csatlakozhatunk a
tanúkhoz.
Az Egyházra bízta Isten ennek a hírnek hirdetését, terjesztését.
Hangozzék hát 2017 húsvétján is mindenfelé, – mindenki felé –
örömhírként: Jézussal életünk van! Örömünkben nem feledkezhetünk meg ennek az örömnek az áráról: nagypéntekről érkezünk húsvétra! A halál helyéről az élet helyére. Ha együtt tudtunk a kereszt
közelében sírni, akkor sírásunkat húsvét fogja elcsendesíteni, s felragyog a fény: Jézus feltámadt! Jézus él! Ő kormányoz! Általa van életünk, örök életünk!
Időszerű napjainkban a bibliai felhívás, hogy örvendezzen Isten
népe! Ezzel csatlakozik húsvét ünneplése révén az ég öröméhez
(Zsolt 96,11), mert a nagy csoda láttán hangzik a csatlakozásra hívó
szó is: „Örvendezz Istennek egész föld” (Zsolt 66,1). Szálljon hát a jó
hír a legtávolabbi földrészre, a legelhagyatottabbnak tűnő otthonokba, hadd hallják mindenütt: az Úr feltámadott, Jézus ezzel örök életet hozott!
Legyen ez az öröm a szívekben lévő félelmek kiűzője, a reménység
megerősítője. Higgye el az egyház népe és élje, hogy Jézus
Egyházának és egyháza népének életet szerzett, hiszen élő Jézus
Krisztusunk van!
Azt kérjük Istentől az Egyház népére, hogy húsvét jó hírével tegye

örömtelivé, megáldottá minden keresztény testvérünk húsvéti
ünneplését, hogy tovább vihesse ennek mindenre kiható nagy értékét: Jézus él! Én is vele élek!
Húsvét, 2017.
DR . VERES ANDRÁS S.K. PÜSPÖK, ELNÖK
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA
STEINBACH JÓZSEF S.K. PÜSPÖK, ELNÖK
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA
DR . FISCHL VILMOS S.K. FŐTITKÁR
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:
DR . SZABÓ ISTVÁN S.K. REFORMÁTUS PÜSPÖK,
A ZSINAT LELKÉSZI ELNÖKE

GÁNCS PÉTER S.K. EVANGÉLIKUS ELNÖK-PÜSPÖK
PAPP JÁNOS S.K. BAPTISTA EGYHÁZELNÖK
PATAKY ALBERT S.K. PÜNKÖSDI EGYHÁZELNÖK
DR . KHALED A. LÁSZLÓ S.K. METODISTA SZUPERINTENDENS
DR . FRANK HEGEDŰS S.K. ANGLIKÁN ESPERES
ARSZENIOSZ KARDAMÁKISZ METROPOLITA S.K.
MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS
T YIHON PODOLSZKI PÜSPÖK S.K.
OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE
SILUAN MANUILA PÜSPÖK S.K.
MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ
PANTELIC LUKIJAN PÜSPÖK S.K.
BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE
KIRKOV VLADIMIR ELNÖK S.K.
MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ

Felvétel a Szivárvány Bölcsődébe
Értesítjük a Kedves Szülőket,
hogy a balatonfűzfői Szivárvány Óvoda
2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2017. április 24-től–április 25-ig
Az óvodába a 2017–2018-as nevelési évre
a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
Az ezen határnapig született gyermekek
2017. szeptember 1-jétől óvodakötelesek.
(A 2014. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége
2018. szeptember 1-jétől kezdődik.)
A beiratkozások helye:
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
• Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15.
Tel: 88/451-872 • 8.00–16.00-ig

• Balatonfűzfő, Árpád u. 36.
Tel: 88/451-651 • 8.00–16.00-ig
• Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.
Tel: 88/451-860 • 8.00–16.00-ig
• Papkeszi, Fő u. 46.
Tel: 88/484-183 • 9.00–15.00-ig

Szükséges dokumentumok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímigazolványa és TAJ kártyája.
• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
• Esetenként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat.

• Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén szakértői vélemény.
• Tartósan beteg gyermek esetén Magyar
Államkincstári Igazolás.
• Nem magyar állampolgárságú gyermek
esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító
engedélye (kártya), regisztrációs igazolása és a szülők munkáltatói igazolása.
SALAMON TAMÁSNÉ, INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot
a Balatonfűzfői Család és Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett

Húsvéti játszóházba
2017. április 13. (csütörtök) 10.00–13.00-ig
Helyszín: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1.
A részvétel minden érdeklődő számára ingyenes!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Szakmai Fórum Balatonfűzfőn
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület rendezésében március
28-án „Együtt a sikeres helyi turizmusért” címmel turisztikai fórumot
tartottak Balatonfűzfőn. A program célja, hogy minden turizmusban
érdekelt szereplő számára olyan ismereteket nyújtson, mely segíti a
további sikeres munkáját. A jelenlevőket megnyitó beszédükben
Marton Béla Balatonfűzfő város polgármestere és Revuczky Karion, a
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület elnöke köszöntötték.
Mindketten kiemelték, az összefogásban, partnerségben és szoros
szakmai együttműködésben látják a jövőbeli sikerek kulcsát. Elnök úr
beszédében hangsúlyozta a Balaton keleti partjának települései
turisztikailag egységet alkotnak, a további működés során ennek erősítése a cél. Ezt követően Holczer Ágnes, a Honifo Turisztikai
Tanácsadó Kft. marketing tanácsadója tartotta meg előadását, melyben kifejtette a turizmus bonyolult rendszerében az egyes szereplők
egymásra utaltak, a sikeres együttműködés alapja a bizalom. Második
előadóként Magyarics Gábor, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesü-

let menedzsere a tatai példán keresztül mutatta be milyen egy sikeres
TDM szervezet, és hogyan tudja látható fejlesztésekre felhasználni a
rendelkezésére álló forrásokat. Ezt követően Vanyúr Blanka, az egyesület menedzsere beszélt a Balaton keleti partjának településeire
vonatkozó kedvezményrendszer kialakításáról, kihangsúlyozva a
turisták számára nem léteznek éles közigazgatási határok, ezért a
turisztikai szereplők csak az összefogás által részesülhetnek a javakból. A rendezvény zárásaként Kerekasztal beszélgetés zajlott, ahol a
résztvevők feltehették kérdéseiket a gondolatébresztő előadásokat
követően. A jövőben számos alkalommal várható ilyen jellegű rendezvény. Amennyiben konkrét kérdése van egy témával kapcsolatban,
a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület munkatársai várják
megkeresésüket.
VANYÚR BLANKA
TDM MENEDZSER

Gondolatébresztő Turisztikai kérdőív
Tisztelt Olvasók! A turisztikai szakmai fórum előadásai után szeretnénk megkérni Önöket, válaszolják meg az alábbi kérdéseket, amivel
nagyban segítik a további sikeres munkát.
1. Kérem, húzza alá, Ön melyhez tartozik:
magánszemély, civil szervezet tagja, szállásadó, vendéglátó,
egyéb turisztikai szolgáltató
2. Véleménye szerint a turizmus mennyire meghatározó
Balatonfűzfőn? (1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben)
1 2 3 4 5
3. Ön szerint mi vonzza leginkább a városba a turistákat?
Kérem, fejtse ki néhány szóban.
.............................................................
.............................................................
4. Ön hogyan értékeli Balatonfűzfő idegenforgalmát?
(1 = jelentősen visszaesett, 5 = jelentősen fejlődött)
1 2 3 4 5
5. Kérem, fejtse ki pár szóban válaszát: Tapasztalata szerint mit
lenne érdemes fejleszteni az alábbiak közül. (többet is aláhúzhat)

programkínálat, látványosságok, szálláshelyek minősége,
szálláshelyek mennyisége, vendéglátóhelyek minősége,
vendéglátóhelyek mennyisége, strandok minősége, város
marketing-tevékenysége, a szolgáltatások ár-érték aránya,
egyéb:
.............................................................
.............................................................
6. Ön szerint milyen változásra lenne szükség Balatonfűzfő
turizmusának fejlődése érdekében?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Kérjük, hogy válaszaikat juttassák el a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőségébe. Cím: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Email: fuzfohirlap@gmail.com vagy a Hírlap szerkesztőségébe (Vág falvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár, I. emelet – 20/925-4515)
Megtisztelő válaszukat köszönjük!
SZERKESZTŐSÉG ÉS A BALATON KELETI KAPUJA
TURISZTIKAI EGYESÜLET
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály áprilisi túraterve
• Április 17. Húsvét! Balatonarács– Koloska-völg y–Sándor hegy
–Lóczy-barlang–Balatonfüred
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.33 óra Táv: 8–10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Április 22. Porva-Csesznek, vá.–Károlyháza–Aranyos-völgy–
Sárga+ – Kis-Zörög-oldalalja– Dóc-árok teteje–Bükk–Vinye, vá.
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 8.15 óra Táv: 11 km
Túravezető: Horváth István
• Április 22. Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont–Bicikli úton Litér,
temető, Bódi Mária Magdolna sírja (10 óra)–Innen Általános iskola
(mise)–Vissza a Turista Bázisponthoz
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.30 óra; Fűzfőgyártelep, Turista
Bázispont 8.10 óra Táv: 13 km
Túravezető: Risányi Mária
• Április 29. Révfülöp–Fülöp hegyi kilátó–Kővágóörs–Kornyi tó
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra
Veszprém, Volán pu., Busz indul Balatonfüredre: 7.28 óra Táv: 11 km
Túravezető: Papp Iván
• Május 6. Veszprém–Keszthely–Zalaszántó, busszal. Gyalog:
Sztúpa–Rezi-vár (várjátékok)– Rezi. Vissza: Rezi–Keszthely–Veszprém
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 6.15 óra, érkezés: 18.45 óra Táv: 13 km
Túravezető: Risányi Mária

• Május 13. Bánd, Esseg-vár–Szentgáli tiszafás–Miklós Pál-hegy
(488 m)–Majer Antal kilátó– Tüses-völgy–Márkó, busszal Veszprém
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Risányi Mária
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

Labdarúgás
Férfi Megyei I.
• Április 15. 16.00 FAK–Devecser SE
• Április 22. 16.00 Péti MTE–FAK
• Április 29. 16.30 FAK–Úrkút SK
• Május 6. 16.30 Ajka Kristály SE–FAK
• Május 13. 16.30 FAK–PV Öskü FC
Női
• Április 23. 10.00 FAK–Pápai ELC
• Április 29. 15.00 Bakonynána SK–FAK
• Május 14. 10.00 FAK–Csetény SE
U–19
• Április 15. 14.00 FAK–Devecser SE
• Április 22. 14.00 Péti MTE–FAK
• Április 29. 14.30 FAK–Úrkút SE

• Május 6. 14.30 Ajka Kristály SE–FAK
• Május 13. 14.30 FAK–PV Öskü FC
U–16
• Április 16. 10.00 FAK–Tihanyi FC
• Április 22.10.00 PV Öskü FC–FAK
• Május 7. 10.00 FAK–FC Zirc
• Május 13. 10.00 Csetény SE–FAK
U–14
• Április 20. 17.00
FAK–Veszprémi Foci Centrum USE
• Április 27. 17.00 Peremarton SC Berhida–FAK
• Május 4. 17.00
FAK–Balatonfüredi Utánpótlás Sportegyesület
• Május 11. 17.00 FAK–Várpalotai BSK

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprő ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprő ipari
tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ – mint kéményseprő ipari szerv –, 2017. augusztus 14. és
szeptember 8. közötti időszakra ütemezte Balatonfűzfő közigazgatási területén a kéményseprő ipari sormunka végzését.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján –
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – érhető el.
SZEKERES PÉTER , MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
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Sportolni jó!
Évtizedek óta szívügyemnek tekintem a diákok sportolását, mindennapos testmozgását,
ami egészséges életünk három legfontosabb
összetevőjének egyike. Hátha még ilyen magas szinten űzik, mint ezek a kedves tanítványaim:

Büszkén tájékoztatom az olvasókat, hogy
Kiss Maja, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
ötödik osztályos tanulója ismét nagyon szép
sikereket ért el a márciusban rendezett versenyeken.
2017. március 4-én Ajkán, a városi sportcsarnokban 22 csapat (216 versenyző) részvételé-

vel rendezett VI. SUN-DOME kupán Maja
csapata a SUN-DOME SE nyerte a csapatversenyt 118 ponttal (2. budapesti SZAC 60
pont, 3. romániai Hayashi Activ 32 pont).
Ezen a versenyen Maja kata (formagyakorlat)
versenyszámban 1. helyezést, kumite (küzdelem) versenyszámban 2. helyezést, csapat kata
versenyszámban 1. helyezést ért el.
2017. március 18-án Szekszárdon, a Városi
Sportcsarnokban, a XXII. Széki Kupa
Országos WKF karate versenyen 34 egyesület 400 versenyzője mérte össze tudását. Maja
csapata összesítésben a negyedik helyet szerezte meg. A rendkívül erős mezőnyben, ahol
a válogatott keret tagjai vettek részt, Maja
katában 1. helyezett, kumitében 3. helyezett
lett. Ezekkel a szép eredményekkel vág neki az
áprilisban megrendezendő romániai Európabajnokságnak.
Másik tanítványom, Barnóczki Bertold
Boldizsár hetedik osztályos tanuló, szintén
nem ismeretlen az olvasók előtt, birkózásban
2017. február 19-én, a Nagysápon megrendezett Területi Kötöttfogású Birkózó Diákolimpián aranyérmet szerzett. Két hét elteltével (március 3-án) Soltvadkerten, az Országos

Kötöttfogású Birkózó Diákolimpiáról az
ezüstérmet hozta el a +85 kg-os kategóriában,
edzői, Rupp Sándor és Nasó Sándor legnagyobb büszkeségére. Jó előjel ez a következő,
tavaszi versenysorozatra: a területi bajnokságra (április 22.), a Sillai László Nemzetközi
Emlékgálára (április 29.), s a magyar bajnokságra (május 20.).
Gratulálunk a szép eredményekhez, szorítunk
a további sikeres küzdelmekhez!
HORVÁTH IRÉN

A Balatonalmádi karatékák sikere az Ajkán megrendezett Shotokan Karate versenyen
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S. E. tizenhárom versenyzővel
vett részt az ajkai Sun-Dome Kupán. A versenyen húsz egyesület
nevezett, ezek között Romániából is érkeztek csapatok, több mint
kétszáz volt a résztvevő versenyzők száma.
A nagyszerű, nehéz mezőnyben valamennyi Almádi versenyző eredményesen szerepelt, összességében tizenhárom érmet (kettő ezüstöt
és tizenegy bronzot) szereztek.

Az Almádi egyesület gyakorlott versenyzői között voltak úgynevezett elsőversenyes gyerekek, akik nagyszerűen helytálltak, Marton
Dorina Kumite (küzdelem) versenyszámban korosztályában harmadik helyezést ért el.
Farkas Bence, az egyesület legeredményesebb versenyzője Kumite
(küzdelem) és Kata (formagyakorlat) versenyszámban is ezüstérmet
nyert.
Szombathelyi Klaudia, Szabó Natália és Csontos Tamás egyéni
Kumite (küzdelem) versenyszámban bronzérmet nyert.
Varga Orsolya a felnőtt nők között egyéni Kata (formagyakorlat) versenyszámban bronzérmet nyert.
Az egyesület versenyzői csapatversenyszámokban is jól szerepeltek,
hiszen a felnőtt női csapatunk (Varga Orsolya, Rézmüves Mónika,
Dezső Réka) harmadik helyen végeztek. Kadett korosztályban pedig
Szabó Natália, Szombathelyi Klaudia és Rézmüves Miklós szerzett
még az egyesületnek csapatban bronzérmet.
Az egyesület versenyzői készülnek az áprilisi Országos Diákolimpiára, valamint a májusban megrendezendő szerbiai Európa-bajnokságra.
RÉZMÜVES MIKLÓS 5. DAN
S. E. ELNÖK
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Visszatekintő
A tavasz az újrakezdés időszaka. Habár a tél
is rengeteg szépséget rejt magában, mégis
ahogy a természet kezd újjáéledni, nő a
napos órák száma, úgy kezd az emberek lelke
is örömmel megtelni.
Ahhoz hogy egy új korszakot teljes erőbedobással el tudjunk kezdeni, illik előtte lezárni a
múltat. Ennek tükrében köszöntünk el az idősekkel az idei, hosszúra nyúlt téltől vidám
kabaré jelentekkel, fánkkal, tombolasorsolással és sok-sok zenével. Színjátszókörös lakóink
már hetek óta lelkesen készültek az előadásra,
mégsem ők izgultak a legjobban a szereplés
előtt, hanem azok a dolgozóink, akik most
debütáltak az Otthon színpadán. A „Hivatalban” című epizódban az Intézményvezető és a
Gazdasági vezető színesítette a lakók játékát.
Az orvosi jelenetben, amelyben nincs nagy
baja a betegnek, csak egy kicsit viszket a
háta..., ott az asszisztenciát egyik mentálhigiénés kollégánk biztosította. Tangóharmonikán
játszott Nádasi Elemér, akit mindig nagy
örömmel fogadnak lakóink, hiszen igyekszik
„elhúzni” mindenki nótáját.

A hangulatról árulkodik, hogy nagyon
sokan táncra perdültek a közönség soraiból.
Nem lett volna a farsang az igazi, ha nem
jelentek volna meg a maskarások: tiszteletét
tette köreinkben Kleopátra, Egyiptom királynője, egy valódi Angyal, egy friss diplomás
Doktor úr és egy asszony a messzi Indiából.
Vidám hangulatban köszöntöttük a hölgyeket nőnap alkalmából. A férfi lakóink közül
hárman verssel, elismerő és méltányló gondolatokkal kedveskedtek. Vendégelőadóként
a balatonfűzfői VIFI, azaz Vidám Fiúk csapata egy humoros táncos produkcióval csalt
mosolyt az ünnepeltek arcára. Az ünnepség
végén egy-egy szál szép virágot kaptak a hölgyek!
Színjátszókörös és énekkaros lakóink adtak
műsort az 1848. március 15-i eseményekre
emlékezve. A megemlékező ünnepségre
sokan voltak kíváncsiak, a közönség együtt
szavalta és énekelte a Nemzeti Dalt és a verbunkos dalokat a szereplőkkel.
Egyik hétfői klubdélutánunkra Molnár
Enikő mesemondót láttuk vendégül, aki

Hogy is volt? Tudta-e?
Elérkeztünk a 2000-es évekhez, melyek bőven hoztak izgalmat a
városunk életében, s most kiemelek belőle néhány momentumot,
hogy híreljem, milyen gazdagok vagyunk mi, fűzfőiek.
Tudta-e, hogy
– 2004. november 15-én érkezett Ernan McGettigan, Donegal város
polgármestere vezetésével városunkba egy tizenöt fős delegáció?
– 2006-ban Donegal város és Balatonfűzfő között testvérvárosi
szerződés aláírására került sor?
– 2006. július 2-án volt a Támasz Idősek Otthonának beüzemeltetése,
megáldották és felszentelték az épületben kialakított ökumenikus
kápolnát, melynek bútorzatát M. Nagy József fafaragó készítette?
– a 2005-ös év második felében kezdődött el a Balatonfűzfőt és
Balatonkenesét elkerülő, tehermentesítő út építése, melynek
átadása 2008-ban volt?
– 2005-ben kezdődött meg a Jókai utca felújítása?

három népmesével örvendeztette meg az
érdeklődő hallgatóságot. A fordulatokban
bővelkedő, ékes tájszólással tarkított történeteket örömmel fogadták az időseink.
A városi Költészet Napi szavalóversenyre két
lakónk is jelentkezett, akik sikeresen túljutottak az elődöntőn, így izgatottan várják a
döntőt. Intézményen belül is készülünk erre
a napra, ahogyan az április legnagyobb ünnepére a húsvétra is.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónak!
MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS

Új rovat

– 2006. április 1-jétől az egykori Nitrokémia igazgatási épülete
Balatonfűzfő városháza?
– 2007. július elsejével megszűnt a Jókai Mór Általános Iskola, s
azóta a településen egy általános iskola működik, a Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mely
2017. január elseje óta állami tulajdonba került?
Tíz évvel ezelőtt meghatározó döntés született a városházán, a
település már nem tudta eltartani két általános iskoláját, s így, egy
nagy múltú, fontos intézmény bezáratott. A kényszerűség szülte
intézkedés, a város megmaradt, egyetlen általános iskolájának biztosította a folytonosságot, s 2017-ben ünnepli a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 90. évét.
(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN
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Turisztikai híreink
Március 29-vel megkezdődött a Tojásfa projektünk, ami a fűzfőfürdői postánál található. Ennek a fának a különlegessége, hogy
a tojásokra sokan felírják a nevüket, az évszámot, és a településük nevét. Így megtudtuk,
hogy az ország számos részéről érkeztek
vendégek. Többek között Debrecenből,
Inárcsról, Nagycétényből és Budapestről is.
Köszönjük az elmúlt évek összefogását!
Sokan segítettétek, hogy egy ilyen civil
kezdeményezés országos hírűvé váljék. Azt is
köszönjük, hogy a fűzfőiek sajátjuknak

érezték ezt a fát, és ha lesodort néhány tojást
a szél, akkor visszaakasztották!
Az április 15-i vidám feladatokkal tűzdelt
Tojáskereső túrával szeretnénk még izgalmasabbá tenni ezt a látványosságot. Indulás
és regisztráció 10-11 óra között a Balaton
Secreto Szabadulószoba és Játszóháztól
(volt Jókai iskola, Balatonfűzfő, Jókai u. 21.).
A túra hossza kb. 5 km, a Parti sétány vonalán halad és a Tojásfánál végződik.
Ennek a túrának a pecsételő pontjaihoz
várunk Önkénteseket! Szerződésben állunk
több középiskolával, így igazolást tudunk
kiadni az érettségihez a közösségi munkáról.

ingyenesen mehetnek be a vendégek a strandokra, további kedvezményekkel és nyereményjátékokkal szeretnénk vendégeinket
településünkön tartani. Felhívjuk a balatonfűzfői szállásadók figyelmét, hogy keressék
irodánkban a mellékelt plasztikkártyát!
Elérhetőségeink:
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Balatonfűzfő, Jókai u. 21. (volt Jókai iskola)
Email: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel: +36-20/341-5504
SZANYI SZILVIA, ELNÖK

Idén is lesz Fűzfőkártya!
Az Önkormányzat még nem döntötte el, hogy
ad-e strandkedvezményt a befizetett idegenforgalmi adóra vagy sem, viszont a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület vállalkozói,
szolgáltatói kedvezménye idén is lesz, és bővül.
(Turisztikai attrakciók, éttermek, üzletek kedvezményei.) Mivel Kenesén és Akarattyán

TOTO 13+1 – 14. TOBRUKI MAJÁLIS
1. Hányadik éve tartják a majálist a Tobruki strandon?
1) 11 2) 14 x) 13 o
2. Mit jelent a TBT?
1) Betegség
2) Tobrukért Baráti Társaság
x) Társadalom Biztosító Társaság
o
3. Hány csapat indult a 2016-os majális főzőversenyén?
1) 13
2) 11
x) 9
o
4. Kinyerte a 2016-os főzőversenyt?
1) Fűzfői Bikák 2) Tobrukért Baráti Társaság
x) Etyeki Bikák o
5. Milyen játék nem volt még a majálison?
1) Foci 2) Ugrálóvár
x) Kötélhúzás

8. Mi szokott lenni minden majális záróeseménye?
1) Tűzijáték
2) Bakelit party
x) Távolba nézés a Balatonba
o
9. Melyik a rendezvény legkedveltebb játéka a gyerekeknek?
1) Körhinta
2) Hullámvasút x) Ugrálóvár
o
10. Mi a kötelező menü a főzőversenyen?
1) Gulyás
2) Tejbegríz
x) Szabadon választott
o
11. Ki a Tobruki Majális hangja?
1) Jenei Sándor 2) Jenei István

o

6. Kik voltak a kezdeményezői az első Tobruki majálisnak?
1) Orosz Kati, Pravicz Tamás, Jenei Sándor
2) Gál Szabina, Süle Attila, Jenei Sándor
x) Pravicz Tamás, Jenei Sándor, Süle Attila
o
7. Milyen nyereményt kap a főzőverseny első három helyezettje?
1) Fakanál, pezsgő 2) Kupa, fakanál
x) Elismerés, meleg hátba veregetés o

x) Orosz Kati

o

12. Mennyit kell fizetni a Majális programjaiért?
1) Amennyit a büfében elköltök
2) Belépő+ugrálóvár+mindenért fizetni kell
x) Minden ingyenes
o
13. TBT-nek hány tagja van?
1) 0–10 fő
2) 10–20 fő

x) 60–70 fő

o

13+1 Kik lehetnek a TBT tagjai?
1) Bárki, aki szívügyének érzi Tobruk sorsát 2) Vállalkozók
x) Tobruki lakosok
o

FIGYELEM! A 13+1 nyertes szelvényekért a helyszínen 1 sörös korsót adunk! A 12-es vagy több találatú szelvények között értékes nyereményeket sorsolunk a helyszínen 2017. április 29-én (szombaton) a Tobruki Strandon a TOBRUKI MAJÁLISON. Kérjük, kitöltve hozzák el szelvényüket és adják le a McCayal’s büfénél!
Név:…………………………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………………………………….
Szervező: TBT
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Ebben nincs változás…
Tudom, nem mindenki vezet gépjárművet, mégis fontosnak tartom
az ismétlést, mikor, hol, hogyan engedi a KRESZ a megállást és a
várakozást.
Először is van két közlekedési tábla, amely a megállást, illetve a megállást és várakozást tiltja. A hatálya a táblával kezdődik és a következő
útkereszteződésig tart, és nem vonatkozik a forgalmi vagy műszaki
okból történő kényszerű helyzetre. Megjegyzem! A „beugrok a boltba vagy patikába egy pillanatra” idejére villogó vészjelzés
használata teljesen szabálytalan, és csekket érdemel! Különböző
kiegészítő táblákkal korlátozható, kiemelhető a táblák hatálya időben, távolságban és gépjárművek kategóriájában. Pl. rakodási időszakban tilos, járdán történő várakozás.
Megállni és várakozni tilos!

Várakozni tilos!

Ezen kívül a KRESZ általánosságban szabályozza ez egyéb helyeken történő megállást és várakozást.
Mi a megállás? A jármű 5 percnél tovább nem tartózkodik az adott
helyen, és a vezetője nem hagyja felügyelet nélkül a járművét.
• Járművel megállni csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén,
vagyis a menetiránynak megfelelően beállva, az út szélével párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállási szándékot minden esetben
jelezni kell!
Tilos megállni! Csak a leggyakrabban előforduló balesetveszélyes
helyeket említve:
• ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza,
• ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest
másik szélén álló jármű között legalább 3 méter széles hely nem marad,
• útkereszteződésekben, be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban, körforgalmú úton, hídon, aluljáróban, alagútban, valamint
ezek be- és kijáratánál, vasúti átjáróban és attól számított 30 méter
távolságon belül, az úttestek széleinek metszéspontjától, vagyis az
útkereszteződések sarkaitól számított 5 méter távolságon belül,

• kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a gyalogos-átkelőhely előtt 5 méter,
nagyobb járművekkel 15 méter távolságon belül,
• más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz, taxi megállóhelyen, illetőleg az azt jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, autóbuszöbölben, járdán, ha nem marad 1,5 méter
széles szabad hely a gyalogosoknak.
Ahol megállni tilos, ott várakozni is tilos!
Javaslom a jó idővel megnövekvő járművel közlekedőknek –
tehát a kerékpárosoknak is! – a KRESZ ismétlését, hogy ne
kerüljenek váratlan helyzetbe.
Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a megromlott családi, partneri viszonyokban élők egyre gyakrabban kezdeményezik a kapcsolatokból történő kilépést. Ez persze nem egyszerű, hiszen egyébként
sem működik a kommunikáció a felek között, így előfordulnak már
bűncselekményt megvalósító megnyilvánulások.
Zaklatás. A kifejezés civil tartalma gyakorlatilag megegyezik a
Bűntető Törvénykönyvben megfogalmazottakkal. Két olyan helyzetet takar, amely az emberek közötti kapcsolatok elmérgesedése, megszűnése következtében alakul ki.
• amikor a testi épség, élet veszélyeztetésére irányuló fenyegetés hangzik el,
• ha rendszeresen, hosszabb időn keresztül a másik fél beleegyezése
nélkül, tiltakozása ellenére beleavatkozik a magánéletébe, keresi a
kapcsolatot telefonon (hívásokkal, SMS-ben), személyesen, interneten.
Az általunk ismert esetek nagyobb része megromlott családi, partneri kapcsolatokban fordul elő, és a szakítást, válást elfogadni nem tudó
fél követi el kortól függetlenül.

Születésnapi meglepetés
A Balatonfűzfői Polgárőr Egyesület közvetítésével jutott el az információ a balatonalmádi rendőrökhöz, hogy egy kislány legfőbb vágya,
rendőrautóba ülni, és megtudni, az mitől más belülről, mint a „rendes” autó.
Nagy meglepetés érte, amikor a 4. születésnapján 2017. március 4-én
délelőtt megállt a házuk előtt egy rendőrautó. Édesapja kezét szorítva, bátortalanságát legyőzve beült a szolgálati gépkocsiba. Érdeklődéssel hallgatta, ahogy a gépkocsit vezető rendőr elmagyarázta neki a
sok gomb között melyikkel lehet megszólaltatni a szirénát és bekapcsolni a „villogót”. Nagy örömére, közreműködésével egy rövid próbát is tartottak, majd tettek egy tiszteletkört az ünnepelttel.
A teljesült kívánság talán egy jövendőbeli rendőr vágya volt.
Mi, rendőrök tudjuk nemcsak a gyerekeknek izgalmas egy rendőrautóba ülni büntetlenül. Ezért is veszünk részt a különböző
szervezett rendezvényeken, megyünk iskolákba, óvodákba, strandra,
fesztiválokra, hogy lehetőséget adjunk a vágyak megvalósulásának.

STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Télbúcsúztató a Horgász Öbölben
A balatonfűzfői Horgász Egyesület az idén március 4-én tartotta az
immár hagyományossá vált Télbúcsúztató családi napját. Rendezvényünkre sokan kíváncsiak voltak, szép számmal megjelentek az érdeklődők, akik „tevékenyen” szerették volna a hideg telet száműzni.
A kellemes, tavaszias időben szalonnát sütöttünk, beszélgettünk és
búcsút vettünk a telet szimbolizáló „égetni való” szalmabábútól.
A szalonnát van aki forralt borral, van aki teával öblítette le. A gyerekek-

nek különösen izgalmas esemény volt a máglya meggyújtása. Amikor
már lobogott a tűz, mindenki szívesen fényképezkedett mellette. A bábu
elégetésével végleg elűztük a telet a horgásztanya környékéről. Kezdődhet
a tavaszi horgászszezon régi és új tagjaink nem kis örömére.
A továbbiakban is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
nyílt rendezvényeinkre!
KÖVÉCS JÓZSEF, ELNÖKSÉGI TAG

Télűző, tavaszváró farsangi mulatság az Övegesben
A farsangi időszak utolsó napján, február 28-án farsangi mulatsággal
űzték el a telet az Öveges Iskola kollégistái.
Farsang, a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot jelenti és bár
manapság is a jelmezbálokról ismert, hajdan ez volt az év talán legvidámabb része. Magyarországon a középkorban honosodott meg, ilyenkor
tartották a mulatságokat, lakodalmakat. A farsang terjedelme évrőlévre változik. Vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig tart. Ez idén
március 1-jére esett.
Az Öveges farsangi partijának kezdetén elsőként elhangzottak a farsangi hagyományokkal kapcsolatos tudnivalók, hogy a diákok ismerete
bővüljön e témában is. Szerveztünk egy kis vendéglátást a kollégisták
részére, pogácsával, süteménnyel és üdítővel vártuk a tanulókat.
A rövid ismeretterjesztő bevezető után mókás vetélkedő vette a kezdetét. A közösségépítés okán nevelőtanáronként alakítottuk ki a csapatokat, így a diákok és tanáraik együtt oldhatták meg a különböző feladatokat. Első körben egy vicces házirend totó kitöltése jelentett kihívást a tanulóknak, hisz mindig kényes kérdés a kollégiumi „törvények”
ismerete. A második feladat zeneszám-felismerés volt. Öt slágerből játszottunk a diákoknak másodperceket, az elhangzott számrészletek

alapján kellett felismerniük, hogy ki az előadó és mi a zeneszám pontos címe. A harmadik feladat lényege jellegzetes farsangi ételhez, a
fánkhoz kapcsolódott. A fánkevő versenyt nemcsak az édesszájú kollégisták élvezhették, a közönség is jól mulatott, hisz nem volt egyszerű
a madzagra felkötött fánkokat elfogyasztani. A negyedik feladat igazi
különlegesség volt a diákok számára. A nevelőtanár-felismerő verseny
keretében kivetített diákon láthatták a koleszosok tanáraik gyerekkori
és fiatalkori képeit.
A vetélkedő után eredményhirdetés, majd karaoke és tombolahúzás
következett. Disco és szívkirály/szívkirálynő választás zárta a farsangi
mulatságot. A tombolanyeremények között kisorsoltunk 2–2 fő
részére belépőt a balatonfűzfői szabaduló-szobába, illetve 1 fő részére belépőjegyet a Sobri Jóska Kalandparkba. Hálásan köszönjük a felajánlásokat és mindenki segítségét.
Bízunk benne, hogy a csapatépítő farsangi rendezvényünkön mindenki jól érezte magát. Reméljük, hogy a sok vidámság elűzte a hosszú
telet és mielőbb köszönthetjük a tavaszt.
PÁLFYNÉ TAKÁCS BERNADETT, KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR

Csebszalto hírek
Rejtvényfejtő verseny, Zirc, március 3.
Az Életet az Éveknek Veszprém Megyei Egyesülete rendezésében a
hagyományosan Zircen március harmadikán megtartott rejtvényfejtő versenyen a Csebszalto nyugdíjasklubot négy fővel képviseltük. A
csapat tagjai voltak: Boa Éva, Madarászné Kajdacsy Ágnes, Portik
Sándor és Szabó Lajos. Az előző évek tapasztalata alapján az egymás
köré ült versenyzők mindig segítették egymást, ezért nemcsak a valós

tudás, hanem a társaktól kapott információk is szerepet játszottak az
eredményben. A rendezők ezt a tényt felismerve ülési rendet készítettek, ahol az azonos csapattársak elkerültek egymás mellől. A százhúsz
perces idő alatt a résztvevő negyvenkettő induló közül huszonhatan
tudták leadni a megoldott rejtvény- feladatokat. A kiadott négy fejtörő közül az olasz típusút törölték, mert hiányosan lett kiosztva.
Csapatunk tagjai megoldották, és időn belül le is adtuk. Az értékelés
alatt sudoku típusú számkombinációkkal lehetett megbirkózni, amit
szintén megoldottunk. Ezután már csak az eredményhirdetésre vártunk. A rejtvényfejtésben Kajdacsy Ágnes második helyen, míg sudoku megoldásában Ági szintén a második, Szabó Lajos a harmadik
helyen végzett. Ezzel az eredménnyel is öregbítettük a Csebszalto és
Balatonfűzfő jó hírnevét.
Nőnapi köszöntő
Március 7-én köszöntöttük klubunk nőtagjait. A köszöntők után két
tagunk, Szabó Lajos és Galambos Tamás egy-egy szép verssel, a többi
férfi virággal köszöntötte a jelenlévő hölgyeket. Ezután kellemes
beszélgetés, jó vacsora, majd tánc tette emlékezetessé ezt az estét.
SZABÓ LAJOS, NÉMETH GÁBOR
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Városnéző HAVIVANDÁL
Az elmúlt hónapokban sokféle gondról
írtam rovatomban, többen is megkerestek új
témákkal, amelyek zavarják a városban élők
nyugalmát, amit ezúton is köszönök, s várom
a további jelzéseket, hátha egyszer eljön az
idő, amikor már nem lesz miről írnom.
A következő bosszantó problémák csak egy
kis odafigyelést igényelnének, s máris nem
lennének.
A város gyártelepi része ligetes, szép fák alatt
éli mindennapjait. A régi fákat, ha elöregszenek, sajnos ki kell vágni, s helyükre új csemetéket kell telepíteni. De nem mindegy,
hogyan! Ha olyan közel ültetjük egymáshoz

őket, nem hagyunk elég életteret teljes kifejlődésükhöz, lombkoronájuk sínyli meg az
emberi gondatlanságot, még akkor is, ha a jó
szándék vezérli. Sajnos, ezeknek a fáknak a
törzsük, másfél, két méteren belül kerültek,
ez nem túl szerencsés, mert felnőtt életükben, pompás lombkoronájuk összepréselődik, megnyomorodik. Gyanítom, az ültetőnek nem ez volt a szándéka.
A ligetes rész csak akkor szép, ha gondozott,
ellentétben a szándékosan szétdobált, szeszes
italos, apró üvegekkel tarkított fűvel, amelyeket hiába szednek össze naponta a városlakók, éjszaka újra pótlásra kerülnek.

Mennyivel barátságosabb megoldás lenne, ha
a szelektív üveggyűjtőkbe kerülnének!
A gyártelepen is elérhetők, jó lenne, ha a
megfelelő hulladék a neki tervezett megfelelő gyűjtőbe, újrahasznosítás céljából kerülne!
HORVÁTH IRÉN

„Pénz7 iskola – a tudatosan gazdálkodó diákokért”
2017. március 6–10-ig hirdették meg a szervezők a Magyarországon már harmadik alkalommal megvalósuló Pénz7 programsorozat
tanóráit, amelyek támogatják diákjaink pénzügyi/gazdasági nevelését. Ehhez az országos
programhoz immár második alkalommal
csatlakozott a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
A hét folyamán a technika, életvitel és gyakorlati órákon a diákok megismerkedtek a
korszerű pénzkezelési formákkal, fogalmak-

kal, gyakorlati megvalósításukkal, változatos, izgalmas, játékos formában „Bankoljunk
okosan!” címmel.
Nagyon hasznos ismeretekkel bővült a
tudásuk, s igazán jó kezdeményezés az átalakult életvitelünkben lévő változások naprakész tanítása. Jövőre tovább bővítjük pénzügyi ismereteinket a tudatosan gazdálkodó
diákokért!
HORVÁTH IRÉN

Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben
Séta népviseletben a Parti sétányon
2017. április 23-án
A program célja:
A Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub tagjai hagyományteremtő céllal
csatlakoznak a ,,Múltunk a jelenben” közösség által meghirdetett ,,Egy nap népviselet-

ben” programhoz. A program célja, hogy a
2016-ban átadott balatonfűzfői Parti sétányon szervezett népviseletes séta, a ,,Viselet
másként” pályázat eredményhirdetése és a
pályaművek ,,divatbemutatója”, majd utána
táncbemutató és táncház során bemutassa a
Kárpát-medence változatos viseleteit, illetve
azt, hogy ezek a ruhák vagy egy-egy viselet-

darab megállja a helyét a hétköznapokban is.
A részletes program plakátjainkon, a
Facebook oldalunkon (Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub) található.
Mindenkit szeretettel várunk!
FENYVESINÉ VARGA JUDIT
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Nőnapi rendezvény
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év
március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős
megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők
egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár idén
sem a demonstratív jellegét kívánta előtérbe helyezni a jeles napnak,
hiszen Marton Béla polgármester dicsérő és elismerő szavai a hölgyek,

mint társak, párok, feleségek vagy akár nagymamák szerepét emelte ki,
hangsúlyozva annak a többféle egységnek a teljességét, ahonnan nem
hiányozhat a női nem lelkülete és szerepvállalásai.
Természetesen a meglepetésműsor sem maradhatott el: Csonka
András énekes, színész lendületes vidám műsora során megénekeltette a közönséget, de a bátrabbak akár a színpadon is táncra perdülhettek.
BÓNA VERONIKA

Városi megemlékezés a nemzeti ünnep alkalmából
„Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik
alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója,
önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része
volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont
lényegében egyedül jutott el a sikeres katonai ellenállásig.”
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

rendezett ünnepségén felléptek a Szivárvány Óvoda kisovisai, majd
Lajkó Frigyes önkormányzati képviselő tartott ünnepi beszédet. Ezt
követően a Teatro Társulat márciusi ifjai léptek színpadra, majd
koszorúzással ért véget a rendezvény, ahol testvértelepülésünk,
Nagycétény is képviseltette magát.

BÓNA VERONIKA

Működött a bűnmegelőzés
A balatonfűzfői körzeti megbízott szolgálati telefonjára érkezett a jelzés 2017. március 16-án, hogy egy idegen férfi házal, és idős emberek
ajtaján kopogtat be.
A bejelentő idős nő elmondta a kiérkező rendőrnek, hogy nála is
kopogtatott paplanárusítással foglalkozó személy, de nem engedte be.
Azt is elmondta, már többször olvasta a rendőrségi cikkekben, felhívásokban, hogy legyen óvatos, idegeneket ne engedjen be az otthonába, és jelezze a rendőrségnek, hogy arra jártak. Így is tett.
Lőrincz Gábor rendőr törzszászlós, körzeti megbízott megköszönte a
jelzést, és azt tanácsolta az idős nőnek, mesélje el másoknak is, okuljanak belőle.
2018. március 18-án reggel ismét jelzést kapott a balatonfűzfői körzeti megbízott – most egy helyi polgárőrtől – vasgyűjtő házalókról.
Ekkor két idegen férfi járta az utcákat, és becsengetés után bekéredzkedett. A körzeti megbízott őket is percek alatt megtalálta a szomszéd utcában, ellenük közbiztonságra veszélyes eszköz birtoklása
miatt tett szabálysértési feljelentést.

A közösségi munkáról
Már régóta szeretnénk a Hírlap olvasóinak bemutatni Ács Józsefné
Marikát (Marika nénit), Tobruk városrész lakóját.
Marika hosszú évek, évtizedek óta gondozza lelkiismeretesen, szorgalmasan, minden külön felkérés nélkül Tobrukban a játszótér és a
Kölcsey utcai parkoló találkozásánál azt a területet, melyet akár viccesen a „senki földjének” is nevezhetnénk.
A játszóteret még az 1970-es évek végén alakították ki a „KISZ” lakótelep gyermekei részére a Fűzfői Papírgyár KISZ-esei.
Már a kezdetek óta szívesen „kertészkedett” itt Marika édesanyja, aki

virágokat, bokrokat, cserjéket ültetett az akkor még prérire. S ahogy
múltak az évek, lassan Marika vette át tőle önként ezt a szép feladatot.
Munkája nyomán ma már a városrész orvosi rendelőjének bejáratánál
is cserépnyi virág díszlik tavasztól késő őszig mindnyájunk örömére.
Köszönjük kitartó, szorgos „városszépítő” munkáját, ezúton is kívánva neki jó egészséget a további évekhez.
A KÖLCSEY UTCA LAKÓI
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Évet értékeltek a balatonalmádi rendőrök
2017. február 27-én 14 órakor tartották a 2016. év rendőri tevékenységet értékelő állománygyűlést a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.
Dr. Linczmayer László r. alezredes, kapitányságvezető bűnügyi és
közbiztonsági adatokkal alátámasztott, részletes beszámolójában elemezte a turisztikai időszakban és azon kívül végrehajtott feladatokat,
azok eredményességét, a „látható rendőrség” hatását a közbiztonságra. Kiemelte, hogy a települések vezetőitől és lakosságától érkező viszszajelzések legalább olyan fontosak, mint a szakmai mutatóknak történő megfelelés.
A kapitányságvezető tájékoztatója után a Veszprémi Járási és
Nyomozó Ügyészség vezetője értékelte a rendőrség és ügyészség
együttműködését. Kulmanné dr. Cs. Varga Edit asszony az ügyészség és
rendőrség szakmai szövetsége, a rendőri munka hatékonyságától függő
ügyészi eredményesség hangsúlyozása mellet kiemelte az időszerűsé-

get, mint a nyomozó munka lakossági közérzetre gyakorolt hatását.
Civil hozzászólóként Balatonfűzfő polgármestere, Marton Béla
köszönte meg a rendőrök munkáját, a saját és többi település közösségének jó biztonságérzetéért teljesített, időnként feszített szolgálatot.
Az értekezletet Anda György r. ezredes, mb. rendőrfőkapitány értékelője zárta. Elismerését fejezte ki az állomány felé a 2016. évben elért kapitánysági eredményekért, amellyel jelentősen hozzájárultak a megyei
sikerekhez is. Megköszönte az állomány kitartását, erőfeszítéseit, amelyek eredményeképpen a közterületi feladatokat maradéktalanul ellátták. Visszautalt a kapitányság vezetőjének beszámolójában megfogalmazottakra ,,a siker záloga az együttműködésben rejlik”, ,,a mindennapok küzdelme meghatározó a kitűzött eredmények elérésében”.
A résztvevők az állománygyűlést követően állófogadás közben
beszélhették meg a hallottakat.
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Szakmai munka elismerése
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanárának,
Horváth Irénnek „A katasztrófavédelem
munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként, a Polgári Védelem Napja
alkalmából főigazgató ajándéktárgyat
adományozott” dr. Góra Zoltán, tűzoltó
vezérőrnagy, tűzoltósági főtanácsos, főigazgató 2017. március1-jén, Budapesten.
Gratulálunk a szép elismeréshez, további lelkes munkájához jó egészséget kívánunk!
SZERKESZTŐSÉG
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Balatonfűzfőért Alapítvány –
Városszépítő akció támogatói
Banki átutalással: Astropatika 30 000 Ft,
Szabó Tünde 5 000 Ft, Erdősi Gábor 10 000 Ft,
Lublóy Géza 10 000 Ft, Kiss Dávid 1000 Ft
(Iglói u. 2.), Komáromi–Tamás Emese 1000 Ft
(Gagarin u. 5b), Mohos Katalin 1000 Ft
(Zombor u. 33.), Bodó Veronika 1000 Ft
(Vadrózsa u. 14.), Balog Kincső Csenge 1000 Ft
(Vadrózsa u. 14.), Balogh Boglárka 1000 Ft
(Vadrózsa u. 14.), Balogh Tibor 1000 Ft
(Vadrózsa u. 14.), Neuburger Ildikó 1000 Ft
(Hóvirág u. 54.), Halmos Ábel 1000 Ft
(Hegyköz 5.), Halmos Bálint 1000 Ft (Hegyköz
5.), Halmos György 1000 Ft (Hegyköz 5.),
Kontics Monika 1000 Ft (Hegyköz 5.),
Dr. Varjú Lajos 1000 Ft (Bartók u. 25.), Papp
Józsefné 1000 Ft (Kölcsey u. 6.), Rozmann
Ferencné 1000 Ft (Kölcsey u. 5.), Nagy
Sándorné 1000 Ft (Radnóti u. 11.), Jenei
Sándor 3000 Ft (Jankovich u. 1.), Németh
László 10 000 Ft (Mandula u. 21.), Balaton
nyugdíjasklub 1000 Ft, Szabó Lajos 1000 Ft
(Lotz u. 16.), Balázs Lászlóné 1000 Ft (Lotz u.
16.), Csebszalto nyugdíjasklub 2000 Ft, Balaton
Dalkör 1000 Ft, Szabó Istvánné 1000 Ft
(Krúdy u. 2.), Odor Istvánné 1000 Ft (Bugyogóforrás u 25.), Szabó Péterné 1000 Ft (Nike krt.

1/2.), Dr. Hortobágyiné Matics Ilona 1000 Ft
(Gagarin u. 22.), Szalczer József 2000 Ft (Lotz
u. 2.), Jakli Sándorné 1000 Ft (Gagarin u. 22.),
Szabó Gyuláné 1000 Ft (Gagarin u. 2.), Kiss
Béláné 1000 Ft (Gagarin u. 22.), Marton Béla
3000 Ft (Árok u. 3.), Galambos Tamás 2000 Ft
(Kállai u. 7.), Dr. Frank Beáta 3000 Ft (Kállai
u. 7.), Szabó Sára 2000 Ft (Bugyogóforrás u.
6.), Halasi Csongor 1000 Ft (Aradi u. 17.),
Vajda Attila 1000 Ft (Liszt u. 1.), Burgerné
Austetter Henrietta 1000 Ft (Kilátó u. 72.),
Csempesz Brigitta 1000 Ft (Bugyogóforrás u.
12.), Gyuricza László 2000 Ft (Vadkörte u.
11.), Illés Susan 2000 Ft (Nike krt. 2.), Papp
József 1000 Ft (Ady u. 3.), Papp Józsefné 1000
Ft (Ady u. 3.), Pongráczné Fentős Judit 1000 Ft
(Gagarin u. 20.), Kovacsics Gáborné 1000 Ft
(Kállai u. 6.), Somogyi Eszter 1000 Ft (Ady u.
2.), Gál Andrea 2000 Ft (Hegyalja u. 42.),
Simon Balázs 1000 Ft (Hegyalja u. 42.), Simon
Mátyás 1000 Ft (Hegyalja u. 42.), Göde Petra
1000 Ft (Hegyalja u. 42.), Ács Attila 10 000 Ft
(Nagy L. u. 11.), Szanyi Imréné 1000 Ft
(Vadkörte u. 30.), Pintér Istvánné 1000 Ft
(Vadkörte u. 29.)
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Új rovat

Tegyünk az egészségünkért – fehér fagyöngy
Rendkívül széles körű a felhasználása.
Leginkább vértolulásra, magas vérnyomásra, érelmeszesedésre és szívritmus
szabályozásra használjuk. Az erek áteresztő
képességét javítja, ezáltal jó szédülésre,
fülzúgásra, visszérre, javítja a koncentrációs
képességet. Vízhajtó hatása is van.
Mindenféle vérzést csillapít. Köhögésre,
szamárköhögésre, asztmatikus és egyéb görcsökre jó. Nyugtató hatása miatt epilepsziás
rohamok megelőzésére, fejfájásra is használjuk. Javítja az immunrendszer működését. A méh izomzatát erősíti, növeli a pete
megtapadásának esélyét, a fogamzást. Kis

mértékben csökkenti a vér cukorszintjét,
cukorbetegeknek is ajánlott.
A fagyöngyből soha nem készítünk forró
teát. A szárított növényből 3 grammot, egy
csapott evőkanálnyit leöntünk 2,5 dl desztillált vagy más mészmentes hideg vízzel, és
12 órán keresztül lefedve áztatjuk. Célszerű
este beáztatni, reggel leszűrni és hidegen
vagy langyosra melegítve fogyasztani lehetőleg étkezés előtt.
Magas vérnyomásra, érelmeszesedésre napi
egy csészével reggel éhgyomorra. Szívbetegeknek hetente 1–3-szor egy csészével
lefekvés előtt. Ingadozó vérnyomásra hetente

2–3-szor éhgyomorra. Megelőzésként,
immunerősítésre havonta 2–3 csésze is elegendő, melyet a fent leírt módon kell
elkészíteni és fogyasztani. Méherősítésre
naponta 2x20 csepp fagyöngy alkoholos
kivonatot kell bevenni étkezések között,
kevés folyadékban oldva.
Meleg borogatást készíthetünk leveléből és
összezúzott bogyójából érszűkületre, visszérre, ízületi fájdalmakra.
(forrás: http://gyorgytea.hu)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Áprilisi rejtvény
A márciusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Illan a könnyű derű,
belereszket az égi magasság
(József Attila: Hexameterek)
Könyvet nyert: Szabó Lajos balatonfűzfői
olvasónk.
Gratulálunk!
Áprilisi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2017. április 27.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
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.
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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.

Hirdessen 2017-ben is a
Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com vagy telefonon: 06-20/925-4515
Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással. (06-30/262-2103)
Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–V: 8.00–19.00 óráig

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

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 8.0016.00 Szo: 8.0012.00
Üzletek:
Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Télbúcsúztató a Horgásztanyán

Fotók: Béres Istvánné

