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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2017. május 10-től 2017. július 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Június 9. 19 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
- néptánc gála
Június 6–9. Ünnepi Könyvhét programjai
– Június 6. 13–16 óra Könyv- és folyóirat
börze
– Június 7. 14–16 óra Ajánld kedvenc
könyveidet az olvasóknak
– Június 8. 15–18 óra Könyves játszóház és
kézműves foglalkozás
Egész héten a Szalay Könyvkiadó kedvezményes könyvvására!
Június 10. 9 óra XVIII. Fűzfői Körtúra
Indulás és érkezés: Fűzfőgyártelep – Turista
Bázispont
Június 10. 10 óra XIV. Hagyományőrző
Diáktalálkozó és rendkívüli Pedagógusnap
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Június 10. 15 óra Dalos találkozó
– a Balaton Dalkör szervezésében
Június 12. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 12. 17 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kisépület
Június 13. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Június 14. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 17. 15 óra Jókai Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Parti sétány, kilövőnél lévő pihenőpont

Június 28. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Júliusi előzetes
Június 19. 16 óra Kártya klub

Június 21–25. Beach Fesztivál
Helyszín: Fövenystrand melletti terület

Július 1. Balatonfűzfői Horgász Egyesület
– 5–9 óra nyílt nyári horgászverseny
– 9 órától Családi nap
(8 órától Lacipecsenye, ebédre előjegyzés
halászlére és csülkös babra a gondnoknál
06-30/295-0092)
Helyszín: Horgásztanya

Június 23. 18 óra Új színházi évad – IV. előadás
– Nyáresti operett parádé
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 1. 17 óra Szent László-templom
búcsúünnepe
Helyszín: Balatonfűzfő-Gyártelep, Szent
László-templom

Június 24. XX. Cseberei Juniális
– 9 órától Grundfoci
– 10 órától Gulyásfőző verseny
– 13–15 óra Jó ebédhez szól a nóta Tóth
Istvánnal
– 14 óra Eredményhirdetés
– 15 óra Interaktív zenés koncert a
Mézengúz gyermekzenekarral
– 16 óra Kid Rock and Roll SE fellépése
– 17 óra Fűzfő Hagyományőrző és
Nosztalgia Táncklub és a Yildizlar
Hastánccsoport fellépése
– 18 óra Rock and Roll Party örökzöld
dallamokkal
– 19 óra Conestoga Country Linedance
– 19.30 óra Zenés műsor
– 20–23 óra Bál Németh Tamással és
Németh Patríciával
Jelentkezési lehetőségek:
Grundfoci: Csempesz Attila 06-70/ 321-2678
Gulyásfőző verseny: Művelődési Központ
06-88/451-056, 06-20/224-2844
Helyszín: Tobruki Strand

Július 3. 17 óra Jókai Közszíntér Kézműves
Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kisépület

Június 21. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 3. 14–15 óra Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Július 3. 16 óra Kártya klub
Július 3. 17 óra Jókai Közszíntér Kézműves
Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kisépület
Július 4. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután – I. féléves névnapok közös
ünneplése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 25. 10 óra Jézus Szíve Plébániatemplom búcsúünnepe
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plébániatemplom

Július 4. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Június 26. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubdélután

Július 5. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
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Július 7. 17 óra Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 12. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 7. 17 óra Képzőművészeti kiállítás
megnyitó

Július 14–15. Utcazene fesztivál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház és Béke tér

2017. június

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 képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2017. május 16-án tartotta
soron következő testületi ülését, melyen a
következő határozatok születtek a teljesség
igénye nélkül:
– A testület
1. felkérte a főépítészt, mutassa be, hogy
milyen előírások alapján kéri a nagyobb
épülettömegű építmények elhelyezését a
Balatonfűzfői Vízisport Centrum által
használt területen.
2. tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a
sporttal érintett civil szervezetek (FAK,
Tenisz) milyen konstrukcióban és milyen
bérleti díjjal, milyen feltételek mellett bérlik az az önkormányzati ingatlanokat,
mekkora területen.
– A vízisí pályára vonatkozó áprilisi határozat az alábbiakkal egészült ki:
Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete szándékát fejezi ki az
5 éves bérleti szerződés megkötésére.
Ehhez felkéri a Design-Wood Kft.-t, hogy
a 2017. júniusi képviselő-testületi ülésre
részletesen mutassa be a Balatonfűzfő
Fövenystrandra tervezett fejlesztési elképzeléseit és a hozzá kapcsolódó üzleti tervét.
A szerződéskötés további előfeltétele az
50/2002. (XII. 29.) GKM rendeletben
meghatározott jelenleg – 2017. július
25-ig – érvényes hatósági engedély eredetiben történő bemutatása, illetve meghoszszabbítása. A bérleti szerződés kezdő időpontja 2017. május 22. napja, a bérleti szerződés lejártának időpontja legfeljebb öt év,
azzal, hogy a bérleti szerződés lejáratának
időpontja nem terjedhet túl a hatósági
engedély érvényességének időpontján
abban az esetben, ha a bérlő működési
engedélye meghosszabbításra nem kerül.
A szerződéskötés határideje: 2017. május 22.
– A testület a 2017. júniusi képviselő-testületi
ülésre tájékoztatást kért Balatonfűzfő címjegyzékének megjelölésével, hogy hol, milyen

méretű, kinek a reklámozását szolgáló reklámtáblák, molinók vannak elhelyezve és ezekért milyen bérleti díjakat fizetnek. A kimutatás terjedjen ki a közterületen elhelyezett reklámhordozók mellett az önkormányzati ingatlanokon elhelyezett reklámhordozókra is,
illetve annak vizsgálatára, hogy van-e lehetőség a reklámhordozó ingyenes kihelyezésére.
– A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Felügyelő
Bizottságának tagjait tevékenységükért tiszteletdíj illeti meg az alábbiak szerint:
a) a Felügyelő Bizottság elnökének havi tiszteletdíjaként 2017. június 1. napjától az
önkormányzati rendeletben a helyi képviselők díjazásaként meghatározott összeget
állapítja meg,
b) a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíjaként 2017. június 1. napjától az
önkormányzati rendeletben az állandó
bizottság nem képviselő tagja díjazásaként
meghatározott összeget állapítja meg.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani:
1. a „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című,
TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívás keretében a „Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig
Balatonfűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok)” című projektjére,
2. a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16
kódszámú
felhívás
keretében
a
„Balatonfűzfő város Fűzfőgyártelep városrészében a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” című projektjére,
3. a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1-16 kódszámú
felhívás keretében a „Kerékpárosbarát
Balatonfűzfő – II. ütem: FűzfőgyártelepTobruk településrészeket összekötő kerékpárút építése” című projektjére,

4. az „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében „A balatonfűzfői
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése” című projektjére és
5. az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-4.1.1-16 kódszámú felhívás keretében „Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfűzfőn a fűzfőgyártelepi rendelők fejlesztésével” című projektjére.
A képviselő-testület elrendelte a támogatási
kérelmek és azok összeállításához szükséges
dokumentumok előkészítését a 2017. évi
költségvetés pályázat előkészítésekre, tervekre tervezett felhalmozási célú tartalék terhére 9 000 000 Ft keretösszegben.
– A testület az elkülönített hulladékgyűjtés
terén kialakult helyzet, valamint a zöldhulladék szállításának, kezelésének áttekintésére
megbeszélést kezdeményez a szolgáltatóval
és az ott megfogalmazódó javaslatok alapján
közmeghallgatást tart a lakosság részére.
– A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. az alábbi,
önkormányzati tulajdonban lévő Hegyalja
utcai ingatlanokat értékesíti:
• 805/25 hrsz.-ú, 1273 m2 térmértékű, részlegesen közművesített beépítetlen terület,
minimálisan bruttó 2 700 000 Ft értékben;
• 805/35 hrsz.-ú, 1000 m2 térmértékű, részlegesen közművesített beépítetlen terület,
minimálisan bruttó 2 300 000 Ft értékben.
– A Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda
Szakosztálya 204 000 Ft támogatásban részesül az alábbi költségeihez: sportorvosi költségek, nevezési költségek, sportfejlesztési
program benyújtásához szükséges igazgatási
díjak. A támogatás forrása a Fűzfői Atlétikai
Klub Kosárlabda Szakosztálya által az
önkormányzat részére 2017. évben befizetett
bérleti díj.

2017. június
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A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk honlapján Önkormányzat

/Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy határozatok) menüpont alatt olvashatják.

A következő testületi ülés 2017. június 20-án lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

A nyolcvanegyedik hónap a városházán
Június negyedike Magyarországon emléknap. A Nemzeti Összetartozás Napja. Ez az
1920-as trianoni békeszerződés aláírásának
évfordulójáról megemlékező nap, melyet az
Országgyűlés 2010. május 31-én iktatott
törvénybe.
A trianoni békeszerződést Magyarország
1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A
Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem
legsúlyosabb tehertétele volt. A trianoni
békeszerződés az I. világháborút Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia
egyik utódállama) és az Antant (NagyBritannia, Franciaország, Olaszország)
között lezáró békeszerződés, amely többek
között meghatározza Magyarország és
Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-HorvátSzlovén Királyság új határait. (Ausztria
határairól emellett a St. Germaini békeszerződés is rendelkezik.) A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki
békeszerződések rendszerének része. A szerződés Magyarország (Magyar Királyság) új
határainak megállapítása mellett korlátozta a
magyar hadsereg létszámát (35 000 főben),
megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását. Tartalmazta az akkor létrejött
Népszövetség alapokmányát is. 1920. június
4-én írták alá a Nagy Trianon-kastélyban
(egyes – téves – források szerint a Kis Trinanon-kastélyban), a franciaországi Versaillesban. A szerződést nem írta alá a szintén az
Antanthoz tartozó USA, amely akkor nem
lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és
Magyarország később Washingtonban
kötött békét: ez a Népszövetségre vonatkozó
cikkelyek kivételével szó szerint megegyezett
a trianonival. A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi Albert vezette.
Szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt,
az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerűen közölték vele a feltételeket. Ezután átvették a magyar álláspontot tartalmazó dokumentumokat, majd pár
nap múlva – lényegében anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar érveket –
közölték a döntést. Az új határokat elvileg a

Woodrow Wilson amerikai elnök által megfogalmazott nemzeti elv alapján jelölték ki.
Ettől azonban több esetben, stratégiai, gazdasági, közlekedési stb. szempontokra hivatkozva eltértek. Például az összes az új határral párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került (főleg katonai okokból). Például az
Arad–Nagyvárad–Szatmárnémeti út és
vasút, a Csallóköz (a megmaradt, összekötő
utak nélküli sugaras szerkezet máig a magyar
közlekedés egyik gondja). Így kerültek egybefüggő magyar lakosságú tömbök is a határ
túloldalára (Csallóköz a teljes Felvidék déli
része, a Partium, Székelyföld, a Délvidék
északi része).
A magyar tárgyalási stratégia sem volt kompromisszumkész: a teljes integritást célozta
ahelyett, hogy a magyar lakosságú határmenti területek megtartására törekedett volna.
Részben ezért is hagyták figyelmen kívül. A
szerződést végül a lényegében erre kinevezett
Simonyi-Semadam Sándor kormányának
küldöttei, Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli
követ és Benárd Ágoston népjóléti miniszter
írták alá. A szerződést az 1921. évi XXXIII.
törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe – ez volt az egyetlen magyar törvény,
amely fekete keretben jelent meg. A békeszerződés eredményeképpen a Magyar
Királyság elveszítette területének több mint
kétharmadát (az ország területe 282 000
km2-ről 93 000 km2-re csökkent). A Magyar
Királyság lakóinak száma 18,2 millióról
7,6 millióra esett vissza. 1910-ben a Magyar
Királyságban élő magyar népesség az össznépesség kb. 48,1%-át tette ki. Noha az elcsatolt területeken élők többsége nem volt
magyar nemzetiségű, a békeszerződés során
az országhatárok megvonása még nagyjából
sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő
magyar lakosságú területeket is elcsatoltak.
Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új
magyar állam határain, azaz magyarok kerültek szülőföldjükön kisebbségbe. A magyar
nemzetiségűek lélekszáma az elcsatolt területeken az 1910-es népszámlálás alapján: –
Felvidéken (ma Szlovákia): 884 000 fő, a
helyi lakosság 30%-a – Erdélyben (ma
Románia): 1 662 000 – 32% – A Vajdaságban (ma Szerbia): 420 000 – 28% –

Kárpátalján (ma Ukrajna): 183 000 – 30% –
Horvátországban: 121 000 – 3,5% – Muravidéken (ma Szlovénia): 20 800 – 1,6% –
Felsőőrvidéken (Burgenland) (ma Ausztria):
26 200 – 9%. A békeszerződés után a magyar
népesség aránya a népmozgás miatt általában
csökkent, de az elcsatolt területeken ma is
nagy számban élnek magyarok. Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a
termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a
vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak
64,5%-a, a nyersvas 83,1%- a, az ipartelepek
55,7%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a
került a szomszédos országok birtokába.
Romániának és Jugoszláviának részt kellett
vállalnia Magyarország anyagi tartozásainak
rendezésében a fennhatóságuk alá került
területek miatt. A további intézkedések közé
tartozott, hogy nem épülhet Magyarországon vasút egynél több sínpárral.
Magyarország azokról az Európán kívüli
területi előjogokról is lemondott, amelyek a
korábbi Osztrák–Magyar Monarchia területéhez tartoztak. Az elcsatolt területeken az
új rezsimek megbízhatatlannak tartották a
korábbi, többnyire magyar nemzetiségű
értelmiségi, hivatalnoki réteget, és sokukat
elbocsátották. Nagy részük az 1920-as években Magyarországra települt át, ahol komoly
nélkülözések után is csak részben találtak
munkát. Mindez belpolitikai feszültségeket
keltett, felerősítette a magyarországi antiszemitizmust.
Erre az eseményre emlékezni minden
magyar ember kötelessége. Olyan korban
nőttünk föl, ahol nem volt szokás
Trianonról beszélni. De a nemzet fájdalmát
átadták nekünk a nagyszüleink, szüleink. Az
igazságtalan békeszerződésre emlékező
Nemzeti Összetartozás Napján 2017-ben
került rendezvény megszervezésre.
„Én nem tudok nagyobb, mélyebb s szebb
dolgot, mely az igaz ember lelkét hevítené,
mint a munkát. Sokféle mértékkel szokták
megmérni az embereket, azok lelkét és nagyságát: jó cselekedetek, fennkölt szándékok,
nagy gondolatok szerint. Csak arra nem gondolnak, ami a legegyetemesebb, minden
emberhez szól: gyönyörűség szerint.” Ezen
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sorokat Zergi Dezső írta, aki a megyénk
megtisztelt pedagógusa, tartalmas, gazdag
életúttal.
Egy tanító munkássága a legnagyobb szellemi gyönyörűség kútfeje. A tanító csodavilágában a sors, a lélek, a történelem, a hazafiság, elegyedik össze csodálatos világgá. A tanító tanítja meg a közösséget olvasni, teszi
életszükségletté a könyvet. Az igazi tanító a
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tanítványaival, településével együtt viseli a
sors a minden csapását, élvezi annak minden
kedvezését. Ezért is szereti a környezete.
Szeretik, mert érzik, hogy világ életében
gyermek marad. Őszinte gyermek.

A tanító az én gondolatomban a nevelésben,
oktatásban valamennyi dolgozó, akik minden napjukat arra teszik fel, hogy a rájuk
bízott gyermekek aznap többek legyenek
általuk.

Köszöntöm a pedagógusokat. Csak bízom
benne, hogy egyre többen érzik majd ezt a
hívatást életcéljuknak. Hogy a hivatásukat
betöltve a magyar nép lámpásai legyenek.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2017.
június 22. 17 óra, Közösségi Ház, Fűzfőfürdő
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. áprilisi lapzártától a 2017. májusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Losonczy Lara Brigittát, Baranyai Dávidot, Németh Botondot.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Felhívás helyi közösségépítő és együttműködési programok, fejlesztések tárgyában
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. május 16-i ülésén
arról döntött, hogy felhívást tesz közzé a
Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló forrásból megvalósítani javasolt
közösségi programok, fejlesztések tárgyában.
Balatonfűzfő város önkormányzatának idén
ősszel lehetősége nyílik bruttó 10 966 000 Ft
vissza nem térítendő támogatás igénylésére a
Vidékfejlesztési Program „Helyi közösségépítő és együttműködési programok
támogatása” című, VP6-19.1-19.2-19.4.
kódszámú felhívás keretében. A helyi pályázati felhívást a Vidékfejlesztési Program
keretében a Bakony és Balaton Keleti
Kapuja Közhasznú Egyesület, mint az
Irányító Hatóság által elismert Helyi
Akciócsoport hirdeti meg.
A helyi felhívás célja a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése. További célok:

– Helyi közösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájának fejlesztése.
– Helyi életminőség javítását szolgáló egészségtudatos projektek megvalósítása.
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:
– A Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési
Stratégiájának 1. intézkedésében meghatározott szervezetek közösség- és helyi vidékfejlesztési tevékenység.
– Közösségi terek kialakítása, megújítása.
– Kapcsolódás a térség 2007–2013-as programidőszakban megkezdett fejlesztési
programjaihoz.
A projekt működtetése során legalább az
alábbi LEADER alapelveknek teljesülni
kell:
– alulról felfelé építkező megközelítés.
– A helyi partnerségek közötti hálózatépítés.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy fogalmazzon meg javaslatokat, írja meg ötleteit,
elképzeléseit a Balatonfűzfőn megvalósítható közösségi programok kialakítására, a
programok lebonyolítására alkalmas helyszín kiválasztására, megújítására, fejlesztésére vonatkozóan.
– javasolt helyi közösségépítő program
(meglévő továbbfejlesztése és/vagy új
kialakítása),
– javasolt helyi együttműködések (civil szervezetek),
– javasolt közösségi tér (helyszín) kialakítása, felújítása, fejlesztése (meglévő helyszín
továbbfejlesztése és/vagy új közösségi tér
létrehozása).
Javaslataikat a noti.attila@balatonfuzfo.hu
e-mail címre várjuk 2017. július 31-ig.
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Balatonfűzfő belterületi útjainak és járdáinak felújítása I. ütem
Balatonfűzfő város önkormányzata a 2015.
évben döntött arról, hogy saját forrásból
megkezdi a város belterületi utcáinak és járdáinak felújítására vonatkozó tervek elkészíttetését, I. ütemben a Fűz utca, a
Munkácsy Mihály (egykori Kulich Gyula) és
Lotz Károly utcák és a Balaton körúti járda
felújításának tervezését. A tervek 2017 februárjáig elkészültek. A kivitelező kiválasztá-

sára vonatkozó közbeszerzési eljárás 2017
áprilisában eredményesen zárult. A kivitelezési munkálatok 2017. május 2-án kezdődtek meg. A beruházás tervezett műszaki
átadás-átvételének időpontja 2017. szeptember 15.
A projekt keretében az alábbi munkák elvégzésére kerül sor.

1. Balatonfűzfő város, Fűzfőgyártelep városrész, Fűz utca itatott aszfalt makadám
utca gyűjtő és lakó utcai ágának aszfaltos
felújítása.
2. Balatonfűzfő város, Tobruk városrész,
Munkácsy Mihály (egykori Kulich
Gyula) és Lotz Károly utcák sarokívének
aszfaltos felújítása és forgalomtechnikai
fejlesztése.
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3. Balatonfűzfő város, Fűzfőfürdő városrész,
Balaton körút betonlap járda aszfaltos
felújítása 1,5 méter szélességgel 385 méter
hosszon a 71-es főút mellett a 16+70017+085 kilométerszelvény között jobb
oldalon a vasútállomástól a Jókai utcáig
(71-es büféig).

Kivitelező a munkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett végzi, de ideiglenes
forgalomkorlátozásokra fenti útszakaszokon
számítani kell. Az út- és járdafelújításokkal az
önkormányzat célja, hogy a helyi lakosság és az
ide látogató turisták számára a helyi közterületeken kulturáltabb, kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételeket biztosítson.

A belterületi utak és járdák korszerűsítésének tervezése tovább folytatódik és az
önkormányzat saját forrásából hamarosan
újabb utcák (pl. Zombor köz) újulhatnak
meg Balatonfűzfőn.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Balatonfűzfő Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Balatonfűzfő város önkormányzata 2017.
március 1-jén támogatási kérelmet nyújtott
be az önkormányzat ASP központhoz való
csatlakozására, amelynek eredményeként
6 990 699 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert a Széchenyi 2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési
Operatív Program (KÖFOP) „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című,
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázatán.
Balatonfűzfő város önkormányzata az
önkormányzati ASP rendszerhez a keretrendszer és a 7 kötelező szakrendszer igénybevételével, azaz rendszercsatlakozással
kíván csatlakozni a Balatonfűzfői Közös
Önkormányzati Hivatallal és annak Papkeszi
Kirendeltségével.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.
Projektünk során 8 db, az ASP szolgáltatás
igénybe vételéhez szükséges, személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó
beszerzése történik üzembe helyezéssel. A 8
db kártyaolvasó eszközből 6 db-ot a

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal székhelyére, 2 db-ot a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi
Kirendeltségre vásárolunk.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához a következő eszközök beszerzését tervezzük üzembe helyezéssel. A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal székhelyére 6 db munkaállomást MS
Windows környezetben, 1 db multifunkciós
nyomtatót és 1 db switch eszközt vásárolunk. A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségre 2 db munkaállomás MS Windows környezetben és 1
db multifunkciós nyomtató kerül.
Az ASP működési rendjéhez igazítjuk a jogszabály által kötelezően előírt, a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát és a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát.
Az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási
folyamat során felülvizsgáljuk az önkormányzat belső folyamatait, működési rendjét és a
belső szabályozó eszközeit és hozzáigazítjuk
az ASP-ben biztosított szakrendszerek
működési rendjéhez. A belső szabályozásokat
aktualizáljuk, szükség esetén elkészítjük az új
szabályzatokat, valamint a helyi adókról
szóló önkormányzati rendeletet.
Csatlakozunk az ASP elektronikus ügyinté-

zési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatást
nyújtunk az állampolgároknak és a vállalkozásoknak az ASP tájékoztatási portálon
megjelölt módon. Kialakítjuk az iparűzési
adóbevallás ügytípus elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételeit.
A migrációt az ASP központ által, központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével végezzük el,
valamint olyan minőségű adatok kerülnek
migrálásra, amelyek megfelelnek a beépített
ellenőrző rendszernek. 4 szakrendszer (iratkezelő, gazdálkodási, ingatlanvagyon-kataszter és önkormányzati adó rendszer) tisztított
adatállományai alapján megtörténik az adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés. A migrálni
kívánt rendszerek: Corir Iktatóprogram,
DMSONE Professinal Public Edition
Iktatóprogram (Papkeszi), EcoStat, KATAWIN és az ÖNKADÓ adatai.
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás
során a belső erőforrásaink felhasználásával
teszteljük, ellenőrizzük a számunkra kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük
megfelelőségét. A tesztelési tevékenység a
rendszerek élesítésével, valamint a
Szolgáltatási Szerződés megkötésével zárul.
NÓTI ATTILA
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A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése
Balatonfűzfő város önkormányzata 2016.
június 30-án támogatási kérelmet nyújtott
be a balatonfűzfői Városháza energetikai
korszerűsítésére, amelynek eredményeként
110 841 657 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.115 kódszámú pályázatán.

A projekt keretében Balatonfűzfő város
önkormányzata tulajdonában lévő Városháza energetikai korszerűsítése (hőszigetelés,
nyílászáró csere) valósul meg.
Az épületegyüttes az 1920-as években épült,
az akkori kor követelményeinek megfelelően. Azóta külső korszerűsítés nem történt,
így a jelenlegi költségoptimalizált követelményszinttől minden szerkezet elmarad.
Az épület fűtési rendszerét az elmúlt évek-

ben korszerűsítették. A megfelelő hatásfok
eléréshez szükséges az épület fajlagos hőveszteségét csökkenteni utólagos hőszigeteléssel
és nyílászáró cserével.
Az épület energetikai besorolása: GG (Átlagost megközelítő), káros anyag kibocsátása
és működési költsége magas. Annak érdekében, hogy az üzemben tartás költségei csökkenjenek, szükséges a projekt megvalósítása.
Szükséges továbbá azért, hogy az 1997-ben
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elfogadott Kiotói Egyezmény alapján az
üvegházhatású gázok (ÜHG) csökkentésének vállalásához hozzájáruljunk. A beruházás megvalósulásával az épület energetikai
besorolása: DD (Korszerűt megközelítő).
A beruházás keretében megvalósulnak az
alábbi tevékenységek:
– Utólagos külső oldali szigetelés:
Az utólagos hőszigetelés a meglévő falazatra
kerül. Az épület homlokképi kialakítását a
pótlólagos hőszigetelése nem változtatja
meg. A jelenlegi díszítőpárkányok a meglévő
állapottal azonos megjelenéssel visszaállításra kerülnek. A projekt keretében kiépítésre
kerül 16 cm-es Grafitpor adalékos EPS homlokzati hőszigetelés, és 24 cm üveggyapot
padlásszigetelés.
– Fa/Fém külső nyílászáró csere / korszerűsítés:

A külső, elavult fa és fém anyagú nyílászárók
cseréje történik korszerű, jó légzárású fa nyílászáróra.
Továbbá megvalósulnak az egyéb járulékos
tevékenységek: külső díszpárkányok, ereszdeszkázat felújítása, párkányok felújítása,
homlokzati színezések szigetelés nélküli
felületeken.
A Városháza fejlesztésének célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása a fűtési energia felhasználásának területén. Az energetikai hatékonyság fokozásának
és az energiatakarékosságnak az indokoltságát alátámasztja, hogy a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve
– a statisztikai adatok szerint – valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerőparitáson mérve pedig mintegy másfélszer
magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban,
mely alól ez az épület sem kivétel.
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Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez
és a környezeti ártalmak csökkentéséhez,
ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.
Konkrét cél az épület hőtechnikai adottságainak javítása, fajlagos hőveszteségek
csökkentése utólagos hőszigeteléssel, padlásszigeteléssel, külső nyílászárók cseréjével az
energia felhasználás csökkentése és költségmegtakarítás.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzata felhatalmazása alapján a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.
elidegenítésre hirdeti meg a következő önkormányzati tulajdonú ingatlant:
• Balatonfűzfő, 918/2 hrsz.-ú, OMV üzemanyagtöltő állomással közös, de önálló telek-

ké alakítható 4441 m2 területű ingatlan gazdasági célú hasznosításra.
Az ingatlanokra történő többes jelentkezés
esetén a meghatározásra kerülő minimum
vételár alapján induló liciten a legmagasabb

ajánlatot tevő lesz jogosult az ingatlan megvásárlására. További részletes információval
személyesen a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. székhelyén (8184 Balatonfűzfő, Nike Krt. 1.)
vagy telefonon a 88/596-932-as telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére.

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

Guruljatok gombócok, viduljatok fesztiválozók!
Kezdő és gyakorlott háziasszonyok és urak! Várjuk a 11. Gombócfesztiválra, augusztus 5-én reggel, a finom, házi készítésű gombócokat!
Aki szívesen felajánl legalább ötvenet, részt vesz az
ARANYGOMBÓC-DÍJ© megmérettetésen! Legyen Ön is bátran
részese ennek a gasztronómiai csodának! Mutassuk meg a fesztiválozóknak, milyen sokrétű ízvilágot rejtenek a gombócok!
A DÍJ ALAPÍTÓI
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Öböl kártya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
balatonfűzfői strandokra érvényes kedvezménykártya igények befogadását az alábbi
helyszíneken és időpontokban végezzük:
Helye: Fövenystrand
Páros heteken:
– Péntek 16:00–19:00-ig
– Szombat 9:00–12:00-ig
Páratlan heteken:
– Szombat 9:00–12:00-ig
– Vasárnap 9:00–12:00-ig
Helye: Tobruk Strand
Páros heteken:
– Vasárnap 9:00–12:00-ig
Páratlan heteken:
– Péntek 16:00–19:00-ig

– Balatonkenesei állandó lakosok utcajegyzék szerint: Balaton körút páros oldalán
108-as házszámtól felfelé, páratlan oldalán
a 233-as házszámtól felfelé
– Balatonalmádi állandó lakosok utcajegyzék
szerint: Uszodai út, Hársas köz, Hársas utca,
Dráva utca, Bükkfa utca, Krisztina utca,
Gesztenye utca, Maros utca, Ipoly utca,
Körös utca, Rába utca, Duna utca Homok
utca, Bartók Béla utca (az Ipoly utcai kereszteződéstől Fűzfő irányába eső szakasza),
Erkel Ferenc utca (Rába utcai kereszteződéstől Fűzfő irányába eső szakasza).

Ügyintéző: Némethné Kocsis Edit
Tel.: 06-30/245-8463

Fontos!
Meglévő Öböl kártya érvényesítése vízhatlan, öntapadós, hologrammal ellátott
matricával történik, amelyet a kártya
bemutatásával, a jogosultság igazolásával
és a kártya éves díjának befizetésével a
strandpénztárakban kezdeményezhetik.

Kártyára jogosultak köre:
– Balatonfűzfői, litéri és papkeszi állandó
lakosok
– Balatonfűzfői nyaralóingatlannal rendelkező tulajdonosok, ingatlanonként 2 db
igényelhető

Új kártya elkészítéséhez szükséges dokumentumok:
Felnőtt (3000 Ft) és Diák (2000 Ft):
– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Személyes megjelenés

Gyermek (4–14 éves korig, 1000 Ft):
– Lakcímkártya
– Személyes megjelenés
– Felnőtt kíséret
Üdülőtulajdonosok (5000Ft, ingatlanonként két főre váltható ki)
– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Személyes megjelenés
– Önkormányzat adóosztályának igazolása
az adótartozás-mentességről
Az adóosztály elérhetősége: Balatonfűzfő,
Nike krt. 1. (Városháza)
Ügyfélfogadás: hétfő–szerda 8:00–12,
13:00–16:00, péntek: 8:00–12:00
Az elkészült kártyák az igénylés helyén
kerülnek kiszolgáltatásra.
Gyártási idő kb. 5 nap, ezen időszak alatt a
befizetésről kapott nyugta és a személyi igazolvány együttes bemutatása jogosít a
strandra történő belépésre.
Kellemes időtöltést kívánunk!
FŰZFŐI VAGYONKEZELŐ KFT.

Ismételjünk! A kerékpáros közlekedésről
Kirajzottak a kerékpárosok is a jó időben. Úgy gondolom, nem árt
egy kis KRESZ emlékeztető, hogy megelőzzük a baleseteket, illetve a
szabályszegés miatt kiszabható büntetéseket.
A kerékpár jármű! A közlekedésben résztvevő szereplőként a kerékpár vezetőjére is vonatkozik minden (a jármű vezetésére alkalmas
állapot akkor is, ha nem vonatkozik rá a zéró tolerancia), a közlekedésbiztonságot szolgáló KRESZ szabály. Például:
a járművel való behajtást tiltó táblák:

A kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek! Gyalogos.
Megjegyzem: gyalogos a gördeszkás, a görkorcsolyás, a rolleres, és a
hasonló eszközökkel járdán közlekedő személy is, valamint az elektromos rokkant kocsi, amely az úttest jobb széléhez húzódva, maximum
10 km/óra sebességgel haladhat.

Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, erre megjelölt autóbusz forgalmi sávon, leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként
megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
A kerékpárúton is érvényesek a „jobboldali” közlekedés, kikerülés,
előzés szabályai.
Lakott területen, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan
vagy tiltott, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és
legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban
szabad haladni.
Kerékpárral lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, a kerékpárútról a vele párhuzamos útra
balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le
kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia. Kerékpárral a kijelölt
gyalogátkelőhelyen gyalogosként, a kerékpárt tolva szabad átkelni.
A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat
10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén.
A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban
az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
előre fehér, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó
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lámpát és fényvisszaverőt (prizmát) helyeztek el, lakott területen kívül
pedig a kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) is visel.
Kerékpárral TILOS:
• főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni
• elengedett kormánnyal kerékpározni
• vontatmánnyal, oldalkocsival közlekedni, kivéve a kerékpár-utánfutót
• a kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hoszszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személyés vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyat szállítani
• állatot vezetni (kutyát sem sétáltatunk kerékpározva).
Kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni tilos, vagyis nem
közlekedhetünk más járműbe kapaszkodva.
Lakott területen kívül, ha az út főút mellett, annak vonalvezetését
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton
kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt
út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és
kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot is kijelöltek – ha
a közúti jelzésekből más nem következik – a kétkerekű kerékpárok az
úttesten is közlekedhetnek.

2017. június

Kerékpáros közlekedést szolgáló utakat jelző táblák:

Az út végét tábla jelöli.
A közúti közlekedésre alkalmas kerékpár kötelező felszerelései:
műszakilag megfelelő kormány, a két külön működő fék, csengő, lámpák, fényvisszaverők (prizmák) keréken is, láthatóságot biztosító
mellény vagy ruházat.
Ajánlott az egyéb, baleseti sérülést megelőző, enyhítő védőfelszerelés!
Tisztelt bringások! Kirándulók, túrázók, munkába járók!
A közlekedési szabályok betartása nem a rendőri büntetések miatt
szükséges, hanem a balesetek megelőzése, magunk és közlekedő
partnereink érdekében.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Városi gyermeknap
Idén is megtartotta május utolsó vasárnapján a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár a városi gyermeknapot, mely a stadionnal szemközti parkolóban került megrendezésre. Verőfényes
napsütésben ünnepelhettük a neves napot, melynek története közel
száz évvel ezelőtt kezdődött.
Először Törökországban tartották meg 1920-ban, majd később a
genfi Gyermekjóléti Konferencián, 1925-ben. Magyarországon
1931-től ünneplik (akkor még gyermekhétnek hívták), 1950 óta már
csak egy napig tart, május utolsó vasárnapján.
A városi stadionnal szemközti parkolóban kirakodóvásár és vidámpark várta az érdeklődőket. Színpadunkon köszönthettük Tóth István
zenészt, aki ismert dallamokkal szórakoztatta az apró lábú közönséget, majd a „Mi városunk” pályázat eredményhirdetése következett,
amit a Balatonfűzfői Hírlap írt ki óvodás és kisiskolás kategóriában.

Ezt követően a Ramazuri bábszínház Ördöngös mesével, ugyanakkor a tőlük már jól megszokott színes díszletekkel és egyedi tervezésű bábokkal varázsolta el a közönséget. A délután folyamán feltűnt
még Mici mackó, Hófehérke, Manócska, Törpapa és Julien király is,
többen közülük óriásbábok formájában, akik nemcsak megénekeltették a gyerekeket, de akár a tánctudások is megmutatkozhattak a színpadon. Fábián Éva énekesnő saját szerzeményű dalaival zárta a gyermeknapi sokadalmat, aki sokféle ajándékot osztott ki a legaktívabbaknak.
A sok vidám és mosolygós gyermekarc visszajelezte számunkra azt,
hogy idén is eredményes gyermeknapot zárhattunk, egy napot, ami
igazán az övék.
BÓNA VERONIKA
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A Balatonfűzfőért Alapítvány hírei
Az elmúlt időszakban többen kérdezték tőlem, hogy a közadakozásból megvalósult virágágyásba miért ilyen „extra” növényeket ültettünk. Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy a sétány fenntartási
kötelezettségének ideje alatt (5 év) csak a tervezők beleegyezésével
lehet ott bármi változtatást kivitelezni. Így a virágágyást is csak a tervező (Vincze Attila Pagony Tájépítész Iroda) elképzelései alapján
lehetett megvalósítani. A virágágyás költsége: 140 000 Ft volt.
Sajnos a város szépítésére kiírt pályázatunkra csak a CSEBSZALTO
nyugdíjasklubtól érkezett be pályázat: A tobruki városrészben 2 helyen ültetnek az általuk kialakított ágyásokba virágokat. A Széchenyi
utcai kis parkba és a Margit sétány vasút melletti pihenőhelyéhez.
Munkájuk példaértékű!
Szomorú vagyok, hogy a civil szervezetek, lakóközösségek nem éltek
a lehetőséggel, hogy szebbé, virágosabbá tegyék közterületeinket,
lakóházuk környezetét.
Ebben az évben Balatonfűzfő város önkormányzata megbízta alapítványunkat az ez évi 5 millió Ft-os civil keret megpályáztatásával, és
elbírálásával. 9 céllal írtuk ki a pályázati lehetőségeket:
• Kultúra I. Helyi érdekeltségű rendezvények szervezése: 5 pályázat
érkezett
• Kultúra II. Turisztikai vonzerőt képviselő rendezvény szervezése:
7 pályázat érkezett

• Kultúra működés: 10 pályázat érkezett
• Sport I. Helyi érdekeltségű sportesemény szervezése: nem érkezett
pályázat
• Sport II. Turisztikai vonzerőt képviselő sportesemény szervezése:
4 pályázat érkezett
• Sport működés: 1 pályázat érkezett
• Helyi közbiztonság segítése: 1 pályázat érkezett
• Gyermek nyári tábor, edzőtábor szervezés: beadási határideje máj.
30., eddig 3 pályázat érkezett
Elbírálási határidők: Június 15.
Gyermek táborozáshoz nyújtandó támogatás: Konzultációs időpontok, támogatási igény leadása és kifizetése: július 5. és 19., augusztus 2.
és 23., 16–18 óra között a Polgármesteri Hivatal kistanácstermében.
Kérem, figyelmesen olvassák el a kiírást, hogy milyen dokumentumok szükségesek a támogatás elnyeréséhez.
A Balatonfűzfőért Alapítvány 2016. évi beszámolóját a
balatonfuzfoert.blogspot.com weboldalon olvashatják.
GYURKOVICS ÁGNES
KURATÓRIUM ELNÖKE

Szépen szerepeltek a fűzfői irinyisek a megyei kerékpáros versenyen
Lezajlott a Kerékpáros Iskolai Kupa (KIK) és a Ki a mester két keréken? versenyek megyei fordulója 2017. május 9-én, Balatonfüreden.
A megyei versenyen a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot négy irinyis – Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola – tanuló, 2–2 fiú és lány képviselte.
A Ki a mester …? versenyzői tapasztalatszerzése a későbbi KIK versenyeken való eredményes részvételt alapozzák meg. Slavonics
Bendegúz és Erdősi Janka ismerhették meg a versenyzés izgalmát,
miközben Bendegúz csupán 14 másodperccel maradt le a dobogóról.
A nagyobbak, Kiss Dávid Balázs és Marton Regina megszerezte kategóriájában a 2. helyezést. Dávid az előző évi 3. helyezésen javított, cél:
jövőre a győzelem, és eljutás az országos fordulóra. Gratulálunk a
közlekedési ismeretekben jártas gyerekeknek és Horváth Irén felkészítő tanáruknak a szép eredményekhez!
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„A mi városunk” – pályázat
A Balatonfűzfői Hírlap ezzel a címmel hirdetett Gyermeknapra egyéni alkotói pályázatot.
Pályázatunkkal megszólítottuk a városunkban élő, szívesen rajzoló,
festő, ragasztó, domborművet készítő, hímző, varró, illetve bármilyen
technikával alkotni szerető gyermeket, aki munkájával megmutatja a
Balatonfűzfőhöz való kötődését, felidézi kedves élményét, és megosztja a többiekkel.
Felhívásunkra több mint húsz alkotás érkezett. A zsűri örömmel
vette tudomásul, hogy a városunkban élő gyerekek szeretik és megbecsülik lakóhelyüket, szép, színes rajzokkal, égetett faképpel, Fűzfő jelvénnyel, makettel, faragással, keresztszemes hímzéssel, nemezeléssel,
gyöngyképpel pályáztak a megmérettetésen.
A díjakat a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége, a Fűzfői
Papírmanufaktúra Kft. és a Horgász és Ajándékbolt – Csöndör
József vállalkozó biztosította, amit ezúton nagyon köszönünk.
Óvodás kategóriában, ajándékcsomagot vett át szép rajzáért: Filó
Alex, Boór Levente, Heidinger Kinga, Boros Balázs, Major Rozália a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodájából. A zsűri dicséretben és külön ajándékban részesítette a legszebb rajz készítőjét:
Berki Boróka nagycsoportost, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Központi Óvodájából.
Általános iskolás kategória – rajz: ajándékcsomagot vett át szép rajzáért: Papp Tamás, Ferenczy Bálint, Máté Bálint 5. b, Forgács Kata 8. b,
valamint Bozzay Blanka óvodás és Bozzay Barnabás iskolás közös
alkotásukért. A zsűri dicséretben és külön ajándékban részesítette a
legszebb rajzok készítőit: Kovács Levente 5. b és Hudra Eszter 6-os
tanulókat a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolából.

Általános iskolás kategória – egyéb: ajándékcsomagot vett át
Karancsi Szonja 5. a – gyöngyképes városcímeréért, Hudra Eszter 6.
– nemezelt városcímeréért, Kiss Maja 5. a – égetett fa, Fűzfő jelvényéért, Marx Bernadett 5. b – hímzett Fűzlurkójáért. A zsűri dicséretben
és külön ajándékban részesítette a legszebb alkotások készítőit: Kiss
Rebeka 5. a – faragott kopjafa makettjáért, Marton Regina 6. – precíz
víztorony makettjáért, Kiss Dávid Balázs 6. – égetett fa képéért, a volt
fűzfői déli kapuról, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolából.
Köszönjük a szép pályamunkákat! Gratulálunk a kedves szülőknek
gyermekeik szép sikeréhez, hiszen a gondoskodás, a nevelés, a törődés
az együtt megélt pillanatok teszik számunkra világossá, hogy a jövő
„szemünk fényeiben”, a gyermekekben lakozik!
HORVÁTH IRÉN

Városnéző HAVIVANDÁL
Rovatomban sajnos eddig sokféle „vandálságról” írtam, folyamatosan
figyelem, vajon lesz-e valamikor változás az általam megemlített
negatív dolgok terén.
Nos, sok jóról nem tudok beszámolni, de amit láttam, most megosztom Önökkel.
A fűzfőfürdői volt gyógyszertár üvegéről lemosták, illetve elmázolták
az oda nem illő rajzokat, firkákat. Ez már haladás!
A vasúti sínek mellett összegyűjtött, jó néhány embermagasságú,
szándékosan kirakott száraz zöldhulladékból néhányat elégettek

(nem a legjobb megoldás!) Sajnos csak ennyi! Bízom benne, hogy
lesz még további javulás is!
Viszont a vasútállomásunk melletti gyors kábelfektetés eredményeképpen gyorsan itt felejtették a megmaradt anyagokat, tovább csúfítva a környezetet. Ha esetleg tovább szándékoznak dolgozni velük,
akkor legalább összepakolhattak volna maguk után. Hiszen erre
igyekszünk nevelni a gyerekeket már kétéves koruktól kezdve. Úgy
látszik, felnőttként már nem megy.
HORVÁTH IRÉN
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Fiatal művészek és a 103 éves harmónium
A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja
(BFMK) igazi különlegességgel készült május
26-án este a Vágfalvi Ottó Művelődési

Központ és Könyvtár színpadára, ami most itt
szó szerint értendő, hiszen nemcsak a fiatal
művészek, de maga a közönség is felkerült a

pódiumra. A különleges hangulatú színpadfényben megcsodálhattuk azt a 103 éves harmóniumot, amin megszólaltak többek között
Johann Sebastian Bach és Georg Böhm
művei. Horváth Eszter klarinéton, míg Varga
Áron harmóniumon és zongorán mutathatta
meg zenei tudását. Mindkét fiatal zenész akadémista már, ugyanakkor a kezdetek óta
BFMK tag. Művészeink az év első felét néptánc gálával zárják, június 9-én 19 órakor a
Művelődési Központ színháztermében.
Fellépnek a BFMK-ba szerveződött, fűzfői
kötődésű együttesek is, úgy mint a Gurgolya
és Kökörcsin Tánccsoport, de megtekinthetjük
a Balatonalmádi Néptáncműhelyt is. Minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
BÓNA VERONIKA

Négy férfi gatyában
Ez volt a címe annak a fergeteges vígjátéknak,
amit május 28-án tekinthetett meg a közönség a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében, a Fogi-Bulvár
színház előadásában. A szereposztásból már

sejthettük, hogy a jó hangulat garantálva lesz,
hiszen színpadon köszönthettük többek
között Fodor Zsókát, Nyertes Zsuzsát,
Beleznay Endrét, Straub Dezsőt.
A mű alaptörténete, ami – 4 apróhirdetés fel-

adásával kezdődik – zseniálisan szövi egybe a
félreértések sorozatát. Mindezt a közönség
hahotázva követheti nyomon, mindaddig,
amíg az összegubancolódott történetek tisztázódnak és mindenki megtalálja a saját párját.
Marc Camoletti műve beharangozta a nyári
gálaműsorunk vidám hangulatát, ami június
23-án 18 órakor kezdődik a Közösségi Ház
szabadtéri színpadán. Nyáresti zenés gálaműsorra várjuk a kedves közönséget, ami a
színházbérlet utolsó előadása lesz. Jegyek
korlátozott számban lesznek majd kaphatók.
További információ a Művelődési Központ
elérhetőségein 88/451-056.
BÓNA VERONIKA

Gratulálunk Irinyisek!
2017. április 29-én Győrben rendezték meg a Sillai László
Nemzetközi Birkózó Emlékgálát, ahol Barnóczki Bertold Boldizsár
nemzetközi bajnok lett.
2017. május 27-én, Budapesten volt a 2017. évi Pindúr Pandúr
Országos Közlekedési és Környezetvédelmi Vetélkedő. A feladatok
között kerékpáros ügyességi pálya, közlekedési szabályteszt és környezetvédelmi totó szerepelt. Az Irinyi Iskola kiváló, lelkes csapata remekül
helyt állt, teljesítményüket oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmazták.
Csapattagok: Beck Csongor, Maurer Bazsó Dávid, Pilisi Marcell, Takács
Nóra 2., Bazsó Katalin 1. b, Ihász Kevin Ferenc, Kovács Hanna, Kovács
Dominik 1. a osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Horváth Irén.
2017. május 28-án Tatabányán tartották az I. Diák Kötöttfogású
Országos Bajnokságot, ahol Barnóczki Bertold Boldizsár nem talált
legyőzőre, így országos bajnok lett.
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Új rovat
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Hogy is volt? Tudta-e?

A XX. században városunk történetében több híres ember neve és
munkássága is szerepel, köztük Bozay Attila magyar zeneszerző, citera- és furulyaművész. Nem a teljesség igényével, de ismerjük meg egy
kicsit közelebbről életét!
Tudta-e, hogy
– Bozay Attila 1939. augusztus 11-én született Balatonfűzfőn, a
Bartók Béla út 25. szám alatt?
– Fűzfőgyártelepre járt iskolába, ahol az iskolai úttörőzenekarban is
játszott?
– viszonylag korán elkerült Balatonfűzfőről, s a békéstarhosi Állami
Zeneművészeti Szakközépiskolába járt, ahol 1953 és 1954 között
zeneszerzést tanult Pongrácz Zoltántól?
– a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában érettségizett
(1957), majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzői
oklevelet szerzett (1962)?

– már gyermekkorától komponált, több hangszeren is játszott:
hegedűn, zongorán, citerán, csőrfuvolán is zenélt a nagyvilágban?
– 1979-től haláláig a Zeneakadémián tanított hangszerelést, de főleg
zeneszerzést?
– mi, fűzfőiek emléktáblával, utcanévvel, évenkénti szeptemberi
megemlékezéssel adózunk a művész emlékének?
Rendkívüli termékeny, nagyszerű munkássága és egyedülálló zenei
alkotásai elismeréseként számos díjat kapott: köztük Erkel Ferencdíjat (1968, 1979), Érdemes művész díjat (1984), Bartók
B.–Pásztory D.-díjat (1988), Szép Magyar Kotta Díjat (1989),
Kossuth-díjat (1990), Magyar Művészetért díjat (1992), a millecentenáriumi operapályázat I. díját (Az öt utolsó szín, 2000), Artisjus
Zenei Díjat (posztumusz, 2001), Magyar Örökség Díjat (zeneszerzői
életműve, posztumusz, 2009).
HORVÁTH IRÉN

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály június havi túraterve
• Június 10. XVIII. Fűzfői Körtúra
Gyülekezés, indulás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont 9.15 óra
Csatlakozási pontok: Tobruki harangláb 9.45 óra, Fűzfőfürdő, posta
10.15 óra
Túravezető: Gyuricza László
• Június 17. Farkasgyepű–Pisztrángos-tó–Németbánya–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: 8–10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Június 24. Mencshely–Halom-hegy–Dörgicse–Dörgicsei szurdok-völgy
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Király István
• Július 1. Celldömölk és Ság-hegy (278 m)
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 7.50 óra (150 Ft-os gyorsvonati pótjegy oda és vissza)
Túravezető: Risányi Mária
• Július 8. Kilátó túra
Balatongyörök, Szép kilátó–Garga nyereg–Bél Mátyás kilátó–Bélapvölgy pihenőhely–Pele tanösvény–Bise-kő tető–Batsányi kilátó–
vissza a pihenőhelyhez–Balatongyörök
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 8–9 km
Túravezető: Papp Iván

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

FŰZODÚ program
Ebben az esztendőben is folytatja Fűzodú programját a Városvédő és Fürdő Egyesület a Balatonfűzfői
Hírlappal közösen.
Egy kis emlékeztető: a tavalyi évben elhatároztuk, hogy a város négy pontjára kihelyezünk kis fűzodúkat.
Célunk az volt, hogy megszólítsuk az idelátogató vendégeket, főleg a gyerekeket, nyaralókat, városlakókat.
Mottónk az volt, hogy ,,Rajzolj egy szépet, írj egy kedvességet!”. A négy odúból csak egy maradt meg, a
másik hármat ellopták. A tettesek ismeretlenek! Az egyetlen megmaradt kis odút a Tobruki strandra teszszük ki, bízva abban, hogy ez megmarad.
Kérjük a strandra látogatókat, főleg a gyerekeket, hogy kis rajzaikkal, versikékkel töltsék meg idén is a kis
odút, melyet kéthetente kiürítünk, és a legjobbakat a Balatonfűzfői Hírlapban leközöljük. Köszönjük!
SZERKESZTŐSÉG

2017. június
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Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület hírei
XVII. SZENT GYÖRGY NAPI BIRKAFŐZŐ VERSENY
Egyesületünk is benevezett a litéri birkafőző versenyre. Főszakácsunk
Meiczinger Mihályné volt. Csapatunk egyik tagját, Horváth
Károlynét egyből felkérték zsűritagnak. Ilit kértem, hogy arra nagyon
vigyázzon, hogy semmiképpen ne legyünk a nyertesek között, mert
akkor itt többet nem szívesen látnak bennünket. Ili elmondta, hogy
semmit nem tudott tenni ez ügyben, hiszen a zsűrit nem érdekelte,

hogy melyik csapat főzött, csak az ízek számítottak. Fergeteges
hangulat részesei lehettünk! Hihetetlen közösségi élet folyik ezen a
településen! Köszönjük a litériek kedvességét, segítőkészségét!
Nagyon széppé varázsolták a napunkat, főként, hogy a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület nyerte meg a bronzérmet 17 csapat
közül!
Jövőre is megyünk!

JÚNIUSBAN MÁR FOGLALHATÓ AZ
ÚJ HORRORHÁZUNK!!!
Egyesületünk újabb turisztikai attrakcióval
bővítette településünk kínálatát.
Sikeresek szabaduló és játszószobáink, de
mindig szükség van újításokra, így azok
számára is készítettünk egy különleges
élményt jelentő kihívást, akik szeretik a borzongást és kipróbálnák magukat extrém
helyzetekben.

ÚJ IRODÁNK
Egyesületünk a volt Jókai iskola több tantermét és irodáját felújította, most pedig a volt
igazgatóhelyettesi irodából egy olyan irodát
„varázsoltunk”, amivel már nem kell szé-

gyenkeznünk a vendégeink előtt. Köszönet
érte Felber Istvánnak, Sándor Istvánnak,
Óhegyi Dánielnek, Antal Anettnek, Pók
Árpádnak.
Ilyen volt, és ilyen lett!

Címünk:
Balaton Secreto Szabadulószobák és
Játszóház
Balatonfűzfő, Jókai utca 21.
(volt Jókai iskola)
Web oldal: www.balatonfuzfoinfo.hu
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel.: 00-36-20/341-5504
SZANYI SZILVIA
ELNÖK

Madarak és fák napja Balatonfűzfőn
A Madarak és fák napjának megünneplése
már hagyománnyá vált a helyi Művelődési
Központ és Balatonfűzfői Horgász Egyesület szervezésében az Irinyi János Általános
Iskola alsó évfolyamos kisdiákjai számára.
Idén sajnos az időjárási körülmények nem
engedték, hogy a rendezvényt a Horgász-

tanya területén rendezzük meg, így a
Közösségi Ház adott otthont a lebonyolításra.
Reggel 8 óra 30 perckor csöpörgő esőben,
esernyősen megérkeztek a gyerekek tanáraik
kíséretében, és kezdetét vehette a játékos csapatverseny – örömünkre ekkor már a felhők

is oszladozni kezdtek és nap is kisütött. A
tanulókat és tanáraikat a Művelődési
Központ igazgatója, Gróf Tibor úr köszöntötte.
A megnyitó beszéd után az előre kialakított
csoportok megkapták a csapatnevüket szimbolizáló táblákat, amelyek különféle fajtájú

16. oldal

madarakat ábrázoltak. Öt csapat, öt állomáshelyen szerezhetett új ismereteket és mérhették össze tudásukat, ügyességüket.
Az állomások:
1. A Pintér házaspár által szervezett kvíz
játék.
2. Erdős Csaba madarakról tartott tartalmas
előadása és kérdésfeltevései.
3. Varga István és Szakály Márta horgászbottal történő célba dobást tanították és értékelték.
4. Németh László és Falaki Miklós növényfelismerést és fenyőtobozzal történő kosárba
dobást pontozták.
5. Bóna Veronika az aszfaltrajz a szívünknek
kedves Balatonunkról szóló alkotásait
értékelte.
Mind az öt csapat oklevéllel és a helyezésének megfelelő méretű csokoládéval lett gaz-

dagabb. A jó hangulatú, vidám délelőtt csapatverseny részét Kontics Ferenc elnök úr
díjátadással és az eredmények kihirdetésével
zárta.

2017. június

Ezután következett a jól megérdemelt ebéd
(a gyerekek által kedvelt pizza és üdítő),
amelyet Tóth Ferenc kikötőmester úr szervírozott. A rendezvény hangosításáról Németh
Imre, a fényképek készítéséről Béres Istvánné
Erzsike és Fujszné Kőnig Zsuzsa gondoskodtak.
A rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel Marton Béla polgármester úr és
Balogh Tibor úr, a Balatoni Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke.
Szeretnénk ezt a természetről szóló és a természetben örömmel résztvevő rendezvényt
továbbra is ápolni, a következő kisdiák generációknak is újra és újra megszervezni.
Köszönjük az együttműködést az Irinyi
Iskola igazgatójának, Polyák István úrnak és
az iskola minden pedagógusának!
KÖVÉCS JÓZSEF
ELNÖKSÉGI TAG

A HARMAN szívügye

Rakodás a gyárban

A HARMAN szívügye a fiatal, tehetséges
szakemberek magas szintű szakmai képzése
és oktatása.

Mindamellett, hogy komoly innovációkat
hajtunk végre saját tanműhelyünkben, duális
szakképzési partnereinket is lehetőségeinkhez mérten támogatjuk.
A tegnapi napon a HARMAN akusztikai
gyára – a további hatékony elméleti és gyakorlati oktatás elősegítése érdekében – ajándékozott nagy értékű automatikai eszközöket és egy scara ipari robotot a balatonfűzfői
Öveges Szakképző iskolának.

Székely Nándor – gyakorlati oktatásvezető,
Öveges, Pauer Tibor – akusztika gyárigazgató,
Harman, Végi József – mb. igazgató, Öveges,
Szili Gyula – karbantartás és mérnökség vezető
menedzser, Harman, Németh Tibor – tanműhelyvezető, Harman, Fenyvesi Róbert – karbantartás csoportvezető, Harman

Bízunk benne, hogy ajándékunk hozzájárul
ahhoz, hogy a továbbiakban is jól képzett
szakembereket fogadhatunk a HARMAN
kötelékébe az Öveges iskolából.
NÉMETH TIBOR ,
TANMŰHELYVEZETŐ, HARMAN

2017. június
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TÁMASZ hírek – Visszatekintő
Május nem is kezdődhet el majális nélkül,
így idén is felállítottuk intézményünkben a
jelképes májusfánkat. Az áprilisi időjárás szeszélyességéből még az ikrek havának első
napjaira is jutott, így az éttermünkben rendeztük meg a délutáni programot. A jókedvet és a szórakozást azonban ez sem befolyásolta. Már legendásan összekapcsolódik a
majális a virslivel, ezért mi sem felejtettük ki
a megvendégelésből ezt az ételt, amely a
vidám énekkari köszöntő és furfangos vetélkedő mellett zajlott.
„Terelgetnek, nevelnek, tanítanak minket,
megpróbálnak az élet nagy útvesztőire felkészíteni, megóvni csalódástól, kudarcoktól, s
mindezt úgy, hogy tudják, tudjuk, hogy egyszer majd kirepül az a gyermek a családi
fészekből. Mi, kedves mindenki, egy ajándék
vagyunk szüleink számára, és mi is ajándékként kapjuk meg saját gyermekeinket” –
ezekkel a szavakkal köszöntötte Vellai–Nemes Nikoletta intézményvezető a lakóinkat
az Anyák napi ünnepségünkön. A balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola 4. a
osztályos diákjai verssel és egy nagyon meg-

ható színdarabbal álltak a közönség elé. A
szülői felelősségvállalás, a szeretet mindent
felülíró ereje, és a soha el nem múló hála,
melyet a minket felnevelőnkért érzünk, volt
a legfőbb gondolata a gyermekek játékának,
melyet ügyesen és talpraesetten adtak elő. Az
ünnepség végén lakóink és dolgozóink családi fotóiból készült videó összeállítással kedveskedtünk a közönségnek, melyen örömmel
fedezték fel magukat és családtagjaikat.
A tv-ből ismert Szerencsekerék műsor mintájára játszottunk egy alkalommal lakóinkkal.
Csapatokban próbálták megfejteni a fejtörő
feladványokat: híres ember, csoport, nevezetesség, közmondások témakörében. Persze néhányszor akadályokat állított eléjük Fortuna,
mikor a csőd, vagy passz mezőben állt meg a
szerencse kereke. Ez azonban nem szegte kedvüket, ügyesen oldották meg a feladatokat.
Folytatódtak az irodalom foglalkozások is,
melyet egy lakónk, dr. Tamás Attiláné vezet,
így az érdeklődők közelebb kerülhettek
Radnóti Miklós költészetéhez, egy másik
délutánon pedig válogatott szép versek
kerültek a fókuszba.

11 lakónkat köszöntöttük májusban születésnapja alkalmából. A legidősebb lakónk
ezúttal a mindig mosolygós Olga néni volt,
aki viccesen maga is elcsodálkozott azon,
hogy már a 93. évét töltötte be. Az ünnepeltek között volt, Kiss Ferenc is, aki 90 éves lett
néhány napja. Őt az intézményen kívül is
sokan ismerhetik, hiszen a gobelin képeit
már több helyen kiállították. A mai napig
aktív Feri bácsi kerek évfordulójának tiszteletére kiállítást rendeznek a Közösségi
Házban, melyet június 3-tól 24-ig tekinthetnek meg. Csodálják meg Önök is alkotásait!
MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS

Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
Az egyesület 2017. május 13-án tartotta éves közgyűlését, mely egyben tisztújító is volt.
A vezetőség éves beszámolóját Béres Istvánné elnök
ismertette. Elmondta, hogy 2016-ban is sok munkát
vég zett a tagság nemcsak a kikötőben, hanem a meghirdetett programjaikban is.
Örömmel számolt be, hogy a Balatonfűzfő legszebb
konyhakertjei verseny – a Magyarország legszebb konyhakertjei verseny keretében – igen sikeres volt. Három
kert az országos versenyen is elismerő oklevelet kapott.
Több programjuk közül kiemelkedő volt a ,,Mindenki karácsonyfája”
programon belül a fenyőfa díszkivilágítása, melyet a Szerencsejáték
Service Nonprofit Kft. pénzbeli támogatásával valósítottak meg.
2017-ben is folytatják megkezdett programjaikat, részt vesznek a
város szépítésében, a kikötő fejlesztésében.

A beszámolók után következett a tisztújítás. A Jelölő
Bizottság megtette javaslatait az új vezetőségre, a tagság megszavazta a következő négy éves ciklusra a vezetőséget és a Felügyelő Bizottság tagjait.
Elnök: Béres Istvánné, elnökhelyettes: Papp József
(Tobruk), titkár: Szekeres Péter, vezetőségi tagok:
Balázs Viktor, Illés Zoltán, Major Zoltán, Monori
János. Felügyelő Bizottság: Bajusz Tibor, Bíró Ibolya,
Csiszár József.
A vezetőség a tagság támogatásával azon fog dolgozni,
hogy tovább fejlődjön az egyesület.
Mottónk továbbra is, hogy ,,Pihenj, horgássz, vitorlázz velünk!
Élvezd a Balaton szépségét!”
KISS IMRÉNÉ
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Mozgalmas hónap a CSEBSZALTO nyugdíjasklubban
Május 10-re kirándulást szerveztünk.
Hűvös, szeles, napsütötte napon harmincheten indultunk útnak. Első állomásként a
majki Kamanduli remeteség életével, munkásságával ismerkedtünk meg. Majd gyönyörködve néztük végig a felújított
Esterházy-kastélyt. Utunkat folytatva érkeztünk a Duna-partra. A neszmélyi Hajó
Skanzen megtekintése volt a következő program. Szakavatott vezető megismertetett bennünket a magyar folyami- és tengerhajózás
történetével, a matrózok életével, munkakörülményeivel. Sok érdekes információt szereztünk, a hajókat bejárhattuk a gépháztól a
fedélzetig. Hazafelé megálltunk a már ismerős Pedro Étteremben. Kellemes vacsora,
nótázás után érkeztünk haza.

elfáradva, de a teljesítmény birtokában tértünk haza.
A Balatonfűzfőért Alapítvány „Városszépítő
pályázatán nyert összeg felhasználásával két
virágágyást alakítottunk ki Tobrukban. Az
egyik a tavaly már elkészült Széchenyi utcai
parkban lévő virágágyás felhasználásával
készült, újra beültettük egynyári virágokkal,
majd egy új ágyást készítettünk a Margitsétány végén, a vasúti átjáró melletti pihenő
padnál. Továbbra is rendben tartjuk a
harangláb környéki emlékparkot. Egész őszig
gondozzuk, locsoljuk virágos kertjeinket a
helyi lakosok és a turisták örömére.
Az idén május 25-én Ajkán rendezték meg
az ,,Életet az Éveknek” Országos Szövetsége
által szervezett Dunántúli területi Úszóver-

Május 18-án délelőtt kerékpár túrán vettek
részt a klub sportos tagjai a Fűzfő–Csopak
útvonalon. Megnéztük a parton kialakított
pihenő és ismeretterjesztő pontokat. Sok új

senyt. 4 fő versenyzővel, s 4 fő drukkolóval
képviseltettük klubunkat, kimagasló eredménnyel: Simon István 3 arany (gyors, hát,
mell), Vágfalvi Kata 1 arany, 2 ezüst (gyors,

nem, hogy több éven keresztül városunk rendezte ezt a versenyt a Balaton Uszodában.
Ünnepi megnyitóval, díjkiosztóval, s a versenyzők megvendégelésével megadtuk a
módját, hogy emlékezetes nap legyen a résztvevők számára. Ezt sajnos nem kaptuk vissza
ezen az ajkai rendezvényen.
A gyermeknap alkalmából bábelőadást rendeztünk a Tobruki Óvoda kicsinyeinek.
Előadtuk a három kismalac történetét. Jó
volt látni a gyermekek arcát, ahogy együtt
éltek a történettel. Ezzel próbáltuk viszonozni a karácsonyváró műsoraikat, szüreti táncaikat, melyeket mi kaptunk tőlük. A bábelőadásban részt vettek: Szalczer Józsefné
ötletadó, Mórocz Gyuláné a bábok varrása,
Szekeres Péterné, Csaba Gabriella, Aradi
Ervinné bábozók, Gyurkovics Ágnes mesélő,
Madarászné K. Ágnes kellékes és a díszleteket készítette Németh Gábornéval. Az előadást megörökítette Szabó Lajos és Vágfalvi
Kata.

Így zajlik az élet a CSEBSZALTOban, s még
a klubfoglalkozást nem is említettem, ahol
minden hónapban köszöntjük a név- és születésnaposokat, akik megvendégelik a tagságot.
információt kaptunk a Balaton élővilágáról,
megmozgattuk tagjainkat a szabadtéri sportpályákon, kellemes időben tekertünk 32 km-t,

hát, mell), Gyurkovics Ágnes 1–1–1 arany,
ezüst, bronz (mell, gyors, hát) és Galambos
Tamás 1 bronz (mell). Itt kell megjegyez-

NÉMETH GÁBOR ,
GYURKOVICS ÁGNES
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Szakmák Éjszakája – „Egy jó szakma felér egy diplomával!”
Két évvel ezelőtt indult e nagyszerű kezdeményezés,
mely a pályaválasztásban hivatott segítséget nyújtani
az általános iskola 6–7. osztályosainak, lehetőséget nyújtva diákjainknak, hogy mielőtt pályát
választanak, előtte széleskörűen tájékozódjanak a szakmatanulásról. A Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola az elsők között csatlakozott a programsorozathoz, 2017. április 21-én másodszor,
mintegy 44 fővel.
A csapat külön busszal, négy óra alatt három
középiskolában tett látogatást, kipróbálva több
hiányszakmát a gyakorlatban is.
Az este folyamán a legszervezettebb és a legfelkészültebb
középiskola, a helyi VSzC Öveges Iskola volt. Az aulában jól hallható üdvözlés és programismertetés után a tanulók színes térképek alapján mindegyik meghirdetett programon részt tudtak venni (robotprogramozás, robotharc, EON villany- és gázszerelő hibaelhárító

bemutató, CNC esztergálás, csőkötések gyártása, Toyota
bemutató).
A második állomás a VSzC SÉF volt, ahol a cukrászműhelyben marcipánfigurát készítettek a
diákok, majd a Hogyan váljunk sikeressé? című
előadáson vettek részt, végül gasztronómiai
totót töltöttek ki.
Az éjszaka csúcspontját a VSzC Jendrassik
Középiskola jelentette. A gépész részlegen
kerékcserére, némi autószerelésre is volt lehetőség, de a vendéglátó részleg is kitett magáért: a
cukrász, a felszolgáló, a szakács szakma rejtelmeit egy
nagyon finom ételkóstolón mutatták be.
Nagyon köszönjük a részvételi lehetőséget, a középiskoláknak a felkészülést, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának a külön
buszt, a Veszprémi Szakképzési Centrumnak a szervezést. A program
elérte a célját, a fűzfői diákok mindenképpen részt vesznek jövőre is!
HORVÁTH IRÉN

Erdei iskolában voltunk
2017. május 15–16–17-én negyven Irinyis diák és három osztályfőnök (5. a, 7. a, 7. b) Balatonakalin vett részt Erdei iskola programon.
A három nap alatt rendkívül változatos és érdekes programsorozaton
az Erdei iskola gyakorlati lehetőségeit kihasználva ismerkedtek meg a
diákok a Balaton-felvidék egy-egy jellegzetességével. Kirándultak
Tihanyban, Balatonfüreden, Keszthelyen, Örvényesen. Meg látogatták: a Tihanyi Apátságot, a keszthelyi Festetics Kastélymúzeumot,
a Vadászati, a Hintó, a Vasútmodell kiállítást, az örvényesi vízimal-

mot. Túráztak, számháborúztak, s bátorságpróbán bizonyították
rátermettségüket.
Az átélt élményekről képes, rajzos projektmunkákat készítenek az
osztályok.
Fantasztikus három napot éltünk át tanítványainkkal, akik lelkesen
bizonyították, hogy az Erdei iskola valóban az életnek tanít, gyakorlatias, változatos formában.
HORVÁTH IRÉN

Irinyi Makett- és Modellkészítő verseny 2017.
Ebben a tanévben immár a hatodik alkalommal rendeztük meg a
helyi általános iskolában az Irinyi Makett- és Modellkészítő versenyt.
A megmérettetésre, az elmúlt években számos, különféle hulladék
anyagból, kézzel készített, igazán nívós alkotás érkezett, kemény fejtörést okozva a zsűrinek. Az eredményhirdetésen Polyák István igazgató úrtól érmeket vett át az első három helyezett:
1. Marx Bernadett 5. b osztály – Két kőkorszaki szaki autó
2. Kovács Levente 5. b osztály – Zongora makett
3. Bednárik Benjámin 4. osztály – Autó makett

A legjobb makett készítője 2017-ben, aki egy nagyon szép serleg
büszke tulajdonosa lett, egy vízimalom készítője: Marton Regina 6.
osztályos tanuló.
Gratulálunk, s boldogan bíztatunk minden barkácsolni szerető tanulót,
hogy folytassa tevékenységét, mert a verseny lesz jövőre is!
HORVÁTH IRÉN

Anyagleadási kisokos
Az újságban megjelentetni kívánt szövegeket minden esetben doc kiterjesztéssel (nem odt és nem docx, főleg nem Excel) várjuk.
A szövegeket formázni felesleges, esetleg dőlt és vastag kiemelést alkalmazzanak, de tabulálni – főleg a space billentyűvel – szigorúan tilos.
A szövegeket nyomdába adás előtt minden esetben ajánlatos stilisztikai és helyesírási szempontok szerint átnézni.
A képeket minél nagyobb méretben, jpg (esetleg tif ) formátumban várjuk. Nem alkalmas nyomdai feldolgozásra a Word-be
beapplikált kép. Mivel a nyomda nagy felbontással dolgozik, nem biztos, hogy a google keresőben elsőre felbukkanó kép jó lesz.
A keresőnél ki lehet választani az eszközöket és az első fül rögtön a méret. Itt kell a nagy méretet kiválasztani.
Képként leadott plakátokba belenyúlni nem tudunk, így mindenképpen érdemes jól átnézni.
Bármilyen kérdés merül fel a leadni kívánt anyagokkal, írjanak e-mail-t a fuzfohirlap@gmail.com címre és segítünk.
SZERKESZTŐK
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Majális a Tobruki strandon
A 2016-ban megalakult Torukért Baráti Társaság tovább folytatta a
vállalkozók majálisát, és ebben az évben újra meghirdették. Április
29-én már XIV. alkalommal találkoztak a kikapcsolódásra vágyók,
baráti csoportok. A délelőtt főzőverseny, a délután pedig különböző
játékos vetélkedőkkel telt el. A főzőversenyre tíz csapat nevezett, akik
különböző ételekkel rukkoltak elő. Volt, aki fával, gázzal vagy mindkettővel próbálta az ízek harmóniáját elő- csalogatni. Az ételmintákat
egy órára kellett a szakértő zsűri asztalára letenni, mely értékelés után
a következő eredmény született: harmadik helyen végzett „Valéria”
csapata vegyes pörkölt készítésével, második hellyel jutalmazták
„Hamis a baba” csoportját gulyás főzéséért, és az első helyet szerezte
meg „Apa és fia Hollywoodból”, akik kakastaréj és kacsa- zúza pörköltet készítettek. Az eredményhirdetés előtt a „Fűzfői vidám fiúk” Jenei
István által koreografált táncukat mutatták be, a nézők nagy derültségére. Ezt követte a játékos vetélkedők sora. Volt itt palacsintaevőverseny, zsákba futás gyerekeknek, felnőtteknek, lufitaposó játék,
gólyalábon járás, kötélhúzás. Sörivó verseny mindkét nemnek.
Szántó Tibor jóvoltából az íjászatot is kipróbálhatta, aki elég erős volt
a fegyver kifeszítéséhez. A kisebb gyerekeknek egész nap egy ugrálóvár állt rendelkezésükre, térítésmentesen. Esti órákban szólt a retrodisco. Az egész napos hangosítást, a disco estet Jenei Sándor végezte,
a programokhoz a bemondó szerepét, a majális hangját Jenei István
vállalta.

A majálisunk nem jöhetett volna létre támogatók nélkül:
Balatonfűzfői Önkormányzat, Fűzfői Vagyonkezelő Kf.t, BLTE, Aqua
Start Kft., Zenit-8 Kf.t, NIKE Étterem, Nagy Szabolcs, Balázs
Lászlóné, Szabó Lajos, Orosz Katalin, Jenei Sándor, Pravicz Tamás,
Farkas Márton. Ezúton köszönjük a támogatók, segítők munkáját.
Az áprilisi szeszélyes időjárás ellenére mindenki jól érezte magát, jó
időben sikerült a majálist megrendezni.
TOBRUKÉRT BARÁTI TÁRSASÁG NEVÉBEN SZABÓ LAJOS

Matematika és angol tárgyakból felzárkóztatást, korrepetálást vállalok általános iskolások részére.
Kérésre házhoz megyek. Tel.: 06-20/452-2572
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Új rovat

Tegyünk az egészségünkért – csicseriborsó
Az arab világban, és főként Marokkóban, a
csicseriborsó szinte mindennapos élelemnek
minősül. Rendkívül sokoldalúan és finom
fűszerezéssel készítik el, így, ha nem lenne
ötletünk a csicseriborsó ízletes felhasználásához, nyugodtan lessünk el egy-két egyszerű trükköt tőlük. A csicseriborsó íze
édeskés, kissé a dióra hasonlít, így változatosan felhasználható. Készíthetünk
belőle levest, ragut, salátát, vagdaltat (falafel)
vagy pástétomot (humusz) is. Előszeretettel
adnak hozzá római köményt, fahéjat, koriandert, gyömbért, a zöldfűszerek közül pedig
mentát. Ellenállhatatlan ízkombinációt lehet

mindezek keverékéből kihozni. A csicseriborsónak persze kedvező élettani hatásai is
vannak. Élelmi rostokban gazdag, így támogatja emésztésünk munkáját, és segít megszabadulni a bélfalakon lerakódott salakanyagoktól. Mint a rostban gazdag alapanyagoknak, így a csicseriborsónak is a rendszeres
fogyasztásával normalizálhatjuk vérnyomásunkat, segíti a koleszterin kiürülését szer vezetünkből, ezáltal csökkentve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Lassú felszívódása miatt mérsékli a vércukorszinthirtelen megemelkedését és ingadozását, az emésztés serkentésével pedig

megszünteti a székrekedés okozta nehézségeket. A csicseriborsó bőségesen tartalmaz
karotint, B1-, B6- és E-vitamint, az ásványi
anyagok közül pedig vasat, magnéziumot és
cinket. Magas folsavtartalma miatt a kismamáknak, míg magas triptofántartalma
miatt a szülés utáni depresszióban szenvedőknek vagy éppen a fáradt, kimerült felnőtteknek és gyerekeknek nyújthat segítséget. A csicseriborsóból lisztet is szoktak
készíteni, mely a gluténérzékenyek diétájának fontos alapanyaga lehet. (forrás: internet)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Júniusi rejtvény
Az májusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
S a kis szobába toppanék,
Röpűlt felém anyám.
(Petőfi Sándor: Füstbe ment terv)
Könyvet nyert: Papp József balatonfűzfői
(Tobruk) olvasónk.
Gratulálunk!
Júniusi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2017. június 28.
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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Színház – Camoletti: Négy férfi gatyában

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

