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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2017. május 10-től 2017. június 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Május 18. Csebszalto nyugdíjasklub
– kirándulás
Május 10. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 12. 10 óra Vágfalvi Ottó rajzverseny
és kiállítás a járás általános iskolásai részére
Május 12. 17 óra Kultúrkávézó – kedvenc
könyvekkel a csillagok alatt
– a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Május 23. 10 óra Bábszínházi előadás
– Pegazus Bábszínház
Belépőjegyes előadás
Május 24. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 26. 19 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– akadémisták komolyzenei koncertje

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

Május 28. Városi gyermeknap
– 15 óra ,,Ráhangoló” zenés műsor Tóth
Istvánnal
– 16 óra ,,A mi városunk” pályázat óvodás
és általános iskolás kategória díjátadása
– 16–17 óra Rendőrségi bemutató
– 16.30 óra ,,Ördöngős mese”, magyar népmesék a Ramazuri bábszínházzal
– 17.15 óra Barangolás a mesék birodalmába
– interaktív, zenés mesekoncert óriásbábokkal
– 18 óra Fábián Éva énekesnő gyermekkoncertje
Egész nap: vidámpark, büfé
Helyszín: Városi Stadion, parkoló
Rossz idő esetén: Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár

Május 14. 9–15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– ,,Tavaszi zsongás” rendezvényen való részvétel Balatonalmádiban

Május 28. 10 óra Hősök vasárnapja
– szentmise és koszorúzás
Helyszín: Mámai templomrom és a Jézus Szíve
Plébániatemplom falán lévő Hősi emlékmű

Május 13. 9 órától ,,Közösségek hete” balatonfűzfői rendezvénye
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont (Részletes program a VÁCISZ
hírekben a Balatonfűzfői Hírlap 12. oldalán)

Június 6. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután – kirándulás és juniális főzőverseny megbeszélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 6. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Június 9. 19 óra Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja
– néptánc gála
Június 8–11. Ünnepi Könyvhét programjai
Június 10. 9 óra XVIII. Fűzfői Körtúra
Indulás: 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. 16 óra Kártya Klub

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

Május 29. 18 óra Új színházi évad – III. előadás
– Camoletti: Négy férfi gatyában – zenés vígjáték a Fogi Színház előadásában

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

Május 30. 16 óraFűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – a szokott időponttól eltérően!

Május 17. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 31. Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 12. 17 óra Jókai Közszíntér Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Június 12. 19 óra Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Júniusi előzetes
Május 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület tagjainak kötetlen beszélgetése kávézás közben,
egy kávé mellett
Május 22. 16 óra Kártya Klub

Június 2. 17 óra Pedagógusnap

A programokat a Szerkesztőségnek a Művelődési Központ és Könyvtár adta!

Június 3. 15 óra Gobelin kiállítás
– Kiss Ferenc 90 éves jubileumi gobelin kiállítása
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A műsor- és időpont változtatás jogát fenntartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
április 18-án tartotta soron következő testületi ülését, melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– A testület támogatta a Fűzfőgyártelepi Ipar és Vasútépítés Történeti Értékmegőrző és Turisztikai Egyesület által készített „Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep, volt Nitrokémia területén Ipar és Vasútépítés Történeti múzeum, bemutató, vasúttörténeti skanzen és
bemutató létesítéséhez TDM szervezet létrehozása, szolgáltatáscsomagok és attrakciók kidolgozása” tárgyú projekt-terv európai uniós
forrásból tervezett megvalósítását, a projekt-terv tartalmával, célkitűzéseivel egyetértett.
– Balatonfűzfő város önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a következő évre előkészítendő fejlesztések érdekében árajánlatokat kér be a
– Hegyalja út felújítására vonatkozó kisajátítási, összevont engedélyezési és kiviteli terv szintű útépítési, csapadékvíz elvezetési
és áramhálózat átalakítási;
– Radnóti u. összekötésére a Kazinczy utcával, valamint
a Kazinczy u. és Rákóczi u. – Kazinczy utca becsatlakozásától
a Tobruki Strandig – útfelújításra összevont engedélyezési és
kiviteli terv szintű útépítési és csapadékvíz elvezetési;
– Nike krt. salakgyári porta előtti kanyarulatának felújítására és
Fűzfőgyártelep településrész térképi melléklet szerinti járdaszakaszaira diszpozíciós terv elkészítésére vonatkozóan.
Az összességében legjobb ajánlattevőkkel az útépítési tervezési munkálatokra – a költségvetésben biztosított összeg erejéig – szerződést
köt, amely szerződések megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
– Az önkormányzat a Turisztikai Ügynökség Zrt. által kezelt, a
„Balatoni strandok fejlesztése” című, BTSP-1.1-2016 kódszámú
konstrukció keretében külön projektjavaslatot/támogatási igényt
kíván benyújtani „A balatonfűzfői Fövenyfürdő fejlesztése” című
projektre és „A balatonfűzfői Tobruki Strand fejlesztése” című projektre.
A képviselő-testület a nettó 32 000 000 Ft összköltségű Fövenyfürdő fejlesztésére vonatkozó projekthez a pályázat keretében nettó 32 000 000 Ft
összegű, 100% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényel.
A pályázatban a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a (csekély összegű/de minimis támogatási jogcím
esetén), ezért saját forrás nem kerül bevonásra.
A képviselő-testület a nettó 30 000 000 Ft összköltségű Tobruki
Strand fejlesztésére vonatkozó projekthez a pályázat keretében nettó
30 000 000 Ft összegű, 100% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényel. A pályázatban a támogatás maximális mértéke az összes
elszámolható költség 100%-a (csekély összegű/de minimis támogatási jogcím esetén), ezért saját forrás nem kerül bevonásra.
A Balatoni strandok fejlesztése című pályázatban a Tobruki Strand
fejlesztését az önkormányzat a bababarát szolgáltatások jegyében tervezi, így játszótéri elemek kihelyezését és áthelyezését a 13 millió Ft
mozgatható keretösszeg terhére, és a műszaki tartalomból elhagy
olyan elemeket, amelyek a karbantartás, fenntartás költségkörébe tartoznak.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete, mint a
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. alapítója, úgy döntött, amennyiben a
Fövenystrandon elhelyezett wakeboard pálya üzemeltetői a 2017.
évre vonatkozó szezonra szerződést tudnak kötni a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft.-vel, a bérleti díj összegét 200 000 Ft + áfa/szezon
összegben határozza meg, valamint 2 fő személyzet részére éves
ingyenes strandbelépőt biztosít. A vízisí-pálya és a Fövenystrandra
tervezett gyermekpancsoló – engedélyes terveknek megfelelő – egymás melletti működésének nincs akadálya.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete, mint a
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy
döntött, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Felügyelő bizottsága tagja
közül Jenei István balatonfűzfői lakost 2017. április 30-ával visszahívja, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak számát 2017. május 1-jétől 4 főben határozza meg, és a felügyelő bizottság tagjává választja
2017. május 1-jétől 2022. április 30-ig dr. Varjú Lajost, Juhász
Katalint, Illés Susant, Nagy Györgynét.
– 2017. évben a Fűzfő kártya rendszerében a Fövenystrandra, valamint a Tobruki Strandra való belépéskor az önkormányzat 50% kedvezményt biztosít a befizetett vendégéjszakák után 1 felnőtt és maximum 1 gyermek részére.
– A képviselők úgy határoztak, hogy az önkormányzat bérbe adja a
Balatonfűző–Litér Turisztikai Egyesület részére a volt Jókai Mór
Általános Iskola épülete emeleti részén található korábban matematika teremként, illetve igazgatóhelyettesi irodaként használt helyiségeket. A bérleti díj összege 8000 Ft + áfa/hó.
A bérleményen végzett számlákkal igazolt felújítási munkák költségének 50%-a, de legfeljebb 400 000 Ft a bérleti díjba beszámításra kerül
úgy, hogy a bérleti díjat a beszámításra kerülő összeg bérleti díjba történő beszámításának időtartama alatt nem kell megfizetni.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása 2017.” című pályázati kiírás keretében pályázatot kíván
benyújtani „A balatonfűzfői Városháza tetőzetének felújítása” című
projektjére. A képviselő-testület a bruttó 38 252 400 Ft összköltségű
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 26 011 632 Ft összegű, az
arányosítás révén 68% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 12 240 768 Ft összegű, az
arányosítás következtében 32% mértékű saját forrást biztosítja a
2017. évi költségvetésének terhére.
– Az önkormányzat a Fűzfőgyártelep-alsó elnevezésű autóbuszpályaudvar területrészt „Fűzfői-kapu”-ként kívánja elnevezni.
A határozatot véleményezés céljából megküldi a Földrajzi-név
Bizottságnak.
– A testület a 2017. évi költségvetésben az egyházak támogatására biztosított 1 000 000 Ft keretösszeget 100 000 Ft-tal megnövelte, így:
a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség
részére 350 000 Ft, a Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia részére
750 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosított.
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– Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentése céljából a Magyar Államkincstár felé.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2017. május 16-án lesz.

– Ebben az évben az „Év Tűzoltója” díjat Fekete Róbert tű. főtörzsőrmesternek adományozta a testület.

TARI EDIT PG. REFERENS

A nyolcvanadik hónap a városházán
Ahogy leírtam a címet, eszembe jutott egy kiadvány. Tóth Janika
fogta össze a könyvet, aminek a címe: „Csak az első hetven év nehéz”.
Aztán több könyve is követte a mesternek, akinek hívó szavára a több
évtizeddel ezelőtti sportolók tucatjai jöttek haza, hogy emlékezzenek
a régi sikerekre, eseményekre, sztorikra. Az említett könyv a FAK
megalakulásának hetvenedik évfordulójára jelent meg.
„Sokat gondolkodtam azon, hogy miről is szóljon az előszó. Mit
lehet hozzátenni egy olyan valamihez, ami önmagában is különlegességnek számít. Önmagában csak azért is, hogy 70 éves az egyesület,
amelynek évek óta tagjai, versenyzői, közreműködői vagyunk.
Büszke lehet mindenki, aki elmondhatja, hogy e hosszú, és mégis oly
rövidnek tűnő időszak alatt így vagy úgy, de tagja volt, illetve tagja a
Fűzfői Atlétikai Klubnak.” Ezen szavakkal indul a könyv. De hát
miért is írok éppen most erről. Mert jövőre lesz a FAK kilencven éves.
Inspirálni szeretnék mindenkit, aki a klubhoz kötődött, kötődik,
hogy készüljünk fel a patinás klub jeles évfordulójára. Gyűjtsünk
ereklyéket, szedjük össze a képeket, kiadványokat, filmeket, videókat,
történeteket, hogy megőrizzük a múltat a jelennek, jövőnek. Nem
kell messze menni a sztorikért. A mostani FAK meccsen a szerencsém
régi labdarúgók mellé sodort a kissé hűvös délutánon. Megelevenedtek a régi salakos pálya emlékei, a fűzős foci áldásos
tevékenysége a homlokokon, a kemény bekkek belépői, az öltözői
hangulat. A vidámság nemcsak a régmúlt szép emlékeknek szólt,
hanem a találkozásoknak is. Itt azért összefutnak a régi idők nagy
csapatainak a legendái, s elsősorban nemcsak a meccs miatt, hanem a
közösség miatt. Nagy esemény volt a vasárnapi hazai meccs régebben.
Aki nem volt ott, az másnap megkapta a zrikálást rendesen a munkahelyen, a pályán, a buszon, mindenhol. Amikor csak tehetem, szívesen megyek ki a meccsre, és örömmel látom, hogy a felnőtt csapat
ismét a dobogóesélyesek között van, az utánpótlás is sikeresen szerepel.
Az előző héten tartottunk külső védelmi gyakorlatot. Nem az elsőt,
nem is az utolsót. A gyakorlatra szükség van, mert bármennyire is
törekszünk a biztonságra, balesetek előfordulhatnak, és akkor számtalan a teendő. Ezeket tartalmazzák a szabályzatok, tervek. Ezen
teendők sorát gyakoroljuk be évente. Az első ilyen gyakorlatra, amit
nekem kellett levezetnem 2010 őszén, tisztán emlékszem. Az előkészítésében, levezetésében profin, szakszerűen, mindenre kiterjedve
segített az akkori megbízott, Lukács László tűzoltó őrnagy úr.
A fegyelmezettsége, a feladat ellátásában tanúsított elkötelezettsége,
magabiztossága nagy hatást gyakorolt rám. A következő évben a szolgálat más városba szólította. A mostani gyakorlatot az elöljárók megfeleltnek minősítették. Ebben is minden segítséget megkaptam a
munkatársaimtól. A gyakorlat befejeztével felhívtam Lukács László

őrnagy urat. Megköszöntem neki a hét évvel ezelőtti „tanítását”, amit
munkájával, hozzáállásával nyújtott. Meglepődött, hogy emlékszem
még erre az időre.
„A védelmi szervezet, szféra, olyan hatással szeretne bírni, hogy a
település védelmi vezetője – legyen akármilyen civil szakmája – a felkészülési időszakban alapvetően, de a védekezés (ilyen egy gyakorlat,
ahol imitálunk) időszakában bírjon olyan ismeretekkel, vezetési attitűdökkel, amelyek tekintetében az együttműködésben a lakosság
életének és javainak óvása, a mentés a legkisebb kárral végződjön.”
Írta levelében, és többek között még azt „hogy az a kis »fenyegetés«– mindig ott lappang a háttérben, tűz, baleset, események formájában, amit nem mindig lehet megelőzni, de ha megtörténik, akkor
hatásait lehet csökkenteni.”
A településünk lakóinak, javainak védelme mindannyiunk jól felfogott érdeke. Itt is megköszönöm a lakosság segítő hozzáállását, amit a
gyakorlatok közben tanúsítottak. Toleránsan viselték el az esetleges
elzárkóztatásokat, az útzárakat, a hangosbemondó üzenetei szerint
cselekedtek.
Köszönöm, hogy nagyon sokan csatlakoztak a Balatonfűzfőért
Alapítvány szemétszüret akciójához. A hideg ellenére is rengeteg szemét került zsákokba. Nagyszerű volt látni, hogy sok fiatal is volt a
csapatokban, a jelenlétben az Öveges diákjai jártak élen.
Ennek kapcsán többen is szóvá tették, hogy ezeknek a szemeteknek
oda se kellene kerülni az árokpartra, bokrok alá, erdőbe. A szelektív
gyűjtő szigetek állapota a tavasz beköszöntével átalakul lomtalanítás
helyszínévé. Árajánlatokat kérünk be olyan térfigyelő kamerákra,
amelyek arc és rendszámfelismerő funkciókkal is rendelkeznek.
Fülön kell csípni és megbüntetni az illegális szemétlerakókat.
Szívet melengető érzés volt a Magyar Népviselet Napja rendezvényen
jelen lenni. Sok kisgyerek szüleikkel, hagyományőrző fiatalok, és
régebb óta fiatalok szervezték meg már másodszor ezt a napot.
Az idő ebben az évben sem kedvezett a parti sétának, de a benti események fergetegesre sikerültek. Öröm, hogy sokan vannak, akik át
akarják, és át is tudják adni a szüleiktől, nagyszüleiktől kapott indíttatást a hagyományok tiszteletére, ápolására, s öröm, hogy sok helyen
van erre fogadó készség.

Legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2017. május 18. 17 óra,
Fűzfőgyártelep.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. márciusi lapzártától a 2017. áprilisi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Vámos Maját, Kalocsa Marcellt, Pleibász Hannát és Pleibász Boglárkát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 6 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Felelősen locsolkodtak a gépjárművezetők
A húsvéti ünnepek alatt sem szünetelt az
országosan meghirdetett, ittas vezetők kiszűrésére szervezett ellenőrzés sorozat. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi
területén is folyamatos volt a közúton közlekedők ellenőrzése.

A Balatonalmádiban, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn, Balatonakarattyán, Balatonfőkajáron
különböző időpontokban megszervezett akciók során számos figyelmeztetés mellett 3 közlekedési szabálysértési, 2 bűntető feljelentés született, valamint 1 közigazgatási bírság és 3 helyszíni bírság kiszabására került sor.
Összesen 2 ittas vezető akad a 255 igazoltatott gépjárművezető között.
A médiában történt folyamatos tájékoztatás, a rendőrök jelenléte az utak mentén a
Balatonalmádi járásban is hasznosnak
minősíthető, ha a szankciók aránylag kis
számát tekintjük az ellenőrzések számának
tükrében.

A 22 rendőr és 2 polgárőr által végrehajtott
igazoltatások kiterjedtek az iratok, a gépjárművek műszaki állapotának és a vezetők
vezetésre alkalmasságának ellenőrzésére is.
Az ellenőrzött vezető közül azok, akik mindenben megfeleltek az előírásoknak, piros
mézeskalács-tojást kaptak, de a női vezetők
POLICE parfümös locsolásban is részesültek.

Néhány szó az ittas vezetésről
Az Európai Uniós statisztikák szerint a járművel közlekedők 2–3%-a
vezet alkoholos állapotban, és a halálos közlekedési balesetek kb. 30%-a
következik be ittas vezetés miatt.
Ezért is kezeli kiemelten az ellenőrzések során az alkoholos befolyásoltság vizsgálatát, illetve az ittas vezetők kiszűrését a rendőrség. A tavaszi
forgalom megnövekedésével a húsvéti ünnepekhez kötődően április 10.
és 17. között a folyamatosan szervezett közúti ellenőrzések során minden gépjármű vezetőjét megszondáztatták, és 3 ittas vezetőt a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság területéről – megyei szinten 16 főt,
ami duplája az előző hetinek – szűrtek ki a rendőrök a forgalomból.
A járművezetés lehetősége felelősség! Ahogy az alkohol fogyasztása is!
A vezetői engedéllyel együtt felelősséget és döntési jogot is kap egy
gépjármű vezetője! De a kerékpáros ist terheli ez a felelősség!

Ön dönt, hogy vezet vagy alkoholt iszik, balesetmentesen közlekedik
vagy veszélyezteti saját és mások életét!
Kaphatók az alkoholt a szervezetben semlegesítő hatásúnak kikiáltott
italok, és közszájon forognak egyéb praktikák, amelyek hatása erősen
megkérdőjelezhető! Léteznek statisztikák az elfogyasztott alkohol
hatásának elmúlásáról. Ezek egyike sem számol azzal, minden ember
egy-egy biológiai lény, másképpen dolgozza fel a szervezete az alkoholt, ami függ a pillanatnyi fizikai és lelki állapottól, a fáradtságtól, az
elfogyasztott ételektől, a gyógyszerszedéstől, a kialvatlanságtól, és még
sorolhatnám a szervezet állapotát befolyásoló tényezőket.
Amiről a KRESZ nem rendelkezik, mert nem mérhető, az a másnapos állapot. Egy esti buli után, vagy egész napi munka után rendszeresen elfogyasztott alkohol következménye lehet/lesz a fejfájás és a
rossz közérzet, a figyelem összpontosítás, a reakcióidő csökkenése.
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Aki komolyan veszi a közlekedés biztonságát, a kezében levő vezetői
engedély jelentőségét, az ilyen állapotban sem ül autóba.
Az egyetlen 100%-os megoldás lehet, és ezt ajánlom mindenkinek,
ha ivott, ne vezessen, ha vezetni akar, ne igyon! Sokkal egyszerűbb
megtervezni, megszervezni egy-egy buli, ünnepség után a hazaszállítást, mint szembenézni az esetleges büntetéssel, a jogosítvány több
hónapig tartó nélkülözésével, a munka elvesztésével, vagy egy életen

át elkísérő sérüléses, halálos baleset okozásának következményeivel.
A közlekedés veszélyes üzemű „társasjáték”! Amikor útra kelünk,
nemcsak magunk, utasaink, hanem a „játék” többi résztvevőjének
biztonsága is a kezünkben van!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Gyermek utasok a gépkocsiban!
Nagyon gyakran látom akár gyalog, akár gépkocsival közlekedve,
hogy gyermekek ülnek az autók első ülésén egyszerűen biztonsági
övvel átkötve. Baleset-megelőzéssel foglalkozó rendőrként ilyenkor
legszívesebben megállítanám a gépkocsi vezetőjét, hogy figyelmeztessem, milyen veszélynek teszi ki a gyermeket. 2015. évben 8 gyermek
szenvedett halálos sérülést közlekedési balesetben. Volt egy gyalogos
gázolás, két kerékpárral közlekedő gyermek, öt pedig gépjármű vétlen
utasaként.
A KRESZ szerint az első és hátsó ülésen egyaránt, a 150 cm-nél
alacsonyabb gyermek a hárompontos biztonsági övvel történő rögzítéskor csak korának és magasságának megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben szállítható! Annak számít az „ülésmagasító” is.

Első ülésen gyermekbiztonsági rendszerben, 1 éves kor alatti csecsemő, menetiránynak háttal, légzsák nélküli gépkocsiban, vagy kikapcsolt légzsákkal szállítható. A három év alatti gyermek egyébként
biztonsági ülésben is csak a hátsó ülésen szállítható.
És mi van az olyan gépkocsikkal, ahol a hátsó ülést kivették, beépítették? Ezek a járművek tehergépkocsiként üzemelnek (akkor is, ha nem
ez szerepel a forgalmiban), de ezekre is vonatkoznak a szabályok,
vagyis ilyen gépjárművel is csak gyermekbiztonsági rendszerben szállíthatók a három évnél idősebb, 150 cm-nél alacsonyabb gyerekek!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Felhívás és meghívó
XIV. Diáktalálkozóra, rendkívüli Pedagógusnapra – 2017. 06. 10-én Balatonfűzfőn
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK)
2017. június 10-én 10 órakor rendezi XIV. Hagyományőrző
Diáktalálkozóját, rendkívüli Pedagógus napot díszünnepséggel,
tudományos emléküléssel, fórummal és jubileumi kiállításokkal.
Helyszín: Klebelsberg-iskola, Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő, Jókai u. 19.
Jókai Közszíntér
Díszünnepsége keretében – a volt Jókai Mór Ált. Iskola „öreg” épülete, a hajdani Klebelsberg-iskola előtt – tiszteleg, szeretettel köszöntve kedves tanárait, közösen emlékezve néhai tanáraikra és diáktársaikra – s az emléktáblák megkoszorúztatnak.
Jubileumi kiállítások megnyitása és megtekintése után „90 éve lett
tagja a Balatoni Szövetségnek: Fűzfő-fürdőtelep, Balatonfűzfő
üdülőhely” c. tudományos emlékülés a Balaton szeretetéről, a
Fűzfő-Fürdőtelep, Balatonfűzfő üdülőhely megteremtőiről, megteremtéséről – tisztelettel emlékezve az évfordulók jegyében.
A Baráti Kör szeretettel hívja, várja ünnepelni az „öreg” Iskolába
az 1930–2007. között sikeresen és eredményesen működött Iskola –

a Fűzfőfürdői Állami Elemi Népiskola, a Fűzfőfürdői Állami
Népiskola, a Balatonfűzfői Állami Általános Iskola, majd a Jókai
Mór Általános Iskola volt diákjait, tanárait, hozzátartozóit, barátait
és ismerőseit, a város lakosságát és mindazokat, akiknek még ma is
szívügye a fűzfőfürdői „öreg” iskola, Balatonfűzfő épített- és szellemi-, kulturális örökségeinek bázisa.
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK)
miközben tudományos, közérdekű ismereteket terjeszt, továbbra is a
hajdani Klebelsberg-iskola értékmentéséért, megóvásáért dolgozik.
Ezúton is köszönetet mond védnökeiknek, partnereiknek, és a Baráti
Kör valamennyi tagjának a felbecsülhetetlen és nélkülözhetetlen
segítségéért, kívánva Mindnyájuknak nagyon jó egészséget!
DR . MAKRA ERNŐNÉ A FÖDTBK KÉPVISELŐJE

(+36-30/748-5764, MAKRADR2@GMAIL.COM)
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Felhívás a környező települések lányainak, asszonyainak, nyugdíjasainak részére
Az Alsóörsi Csipkeműhely alapfokú, kezdő csipkeverő nyári tábort szervez Alsóörsön, az Eötvös Károly Művelődési házban (8226 Alsóörs,
Endrődi Sándor u. 49.).
A tábor célja: a népi hagyományaink továbbéltetése a csipkeverés
vonalában, a vert csipke alapveréseinek elsajátítása, majd apróbb ajándékokon keresztül olyan alkotások elkészítése, mely a mai viseletben
és lakáskultúrában is megállják a helyüket.
A tábor időpontja: 2017. június 26–30.
A foglalkozások ideje: 9.00–16.00 óra között.

Az eszközöket és hozzávalókat a Csipkeműhely biztosítja a tábor
ideje alatt.
A tábor nem bentlakásos, az ebédet Alsóörsön biztosítjuk (kb.
600–800 Ft/nap áron), reggeliről és uzsonnáról a résztvevők maguk
gondoskodnak.
A tábornak részvételi díja nincs.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
INFORMÁCIÓ: SZUPER JUDIT – TELEFON: +36-30/346-9071,
EMAIL : SZUPERJUDIT@GMAIL.COM

Szemétszüret
A Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében 2017. április 8-án valósítottuk meg a településünk nagy részére kiterjedő szemétgyűjtést.
A résztvevők többek között a következő területeken szedték össze
az elszórt szemetet: a körforgalmak környékén, a főutak mentén,
az Uszodai úton, a vasút mellett, a Parti sétányon, a Margit-sétányon,
a benzinkút mögötti bozótosban, a Máma-tető bizonyos részein és
a fűzfői buszfordulóban. Az elszórt szemét összetétele jellemzően
műanyag zacskókból, üdítős palackokból, sörös dobozokból, üvegekből állt, de néhány helyen autógumikat, sőt építési törmeléket is
összegyűjtöttünk. A zsákokba gyűjtött mintegy 6 m3-nyi hulladékot
a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. teherautóval szállította el. Tobrukban,
a vasút melletti bozótosban talált kb.10 m3 hulladékot a résztvevők
kupacokba rakták össze, a későbbiekben innen lesz majd elszállítva.
A szemétszüreten közel 50 fő dolgozott, köztük 7 fő középiskolás
diák, akik a közösségi munkájukat végezték. A megjelentek túlnyomó többsége nyugdíjas volt, elsősorban a három nyugdíjasklub tagjai.
Köszönjük nekik és valamennyi megjelent lakótársunknak lelkes
munkáját, amivel hozzájárultak településünk környezetének védelméhez és szebbé tételéhez! Terveink szerint lombhullást követően
ismét szervezünk egy hasonló megmozdulást.
LUBLÓY GÉZA
ALAPÍTVÁNYI KURATÓRIUMI TAG
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A parti sétány virágosítása
Aki április 21-én kora délután a Parti sétány
Fövenystrand felőli végén sétált, az meglepődve tapasztalhatta egy kisszámú, ugyanakkor lelkes csapat ténykedését a murvás sétaút
mellett. Ezen a napon lettek ugyanis kiültetve azok a virágok, melyeket közadakozásból
vásároltunk. Mint tudvalevő, a Balatonfűzfőért Alapítvány felhívására mintegy 139
ezer forintnyi felajánlás érkezett a Parti
sétány virágosítására.
A szörfös terület tőszomszédságában kialakított virágágyást a Parti sétány megálmodója,
az idei év egyik díjazott tájépítésze, Vincze
Attila és csapata (Pagony Tájépítész Iroda)

tervezte. A növények beszerzéséről, szállításáról is ők gondoskodtak, továbbá az ő iránymutatatásukkal történt az ültetés is.
Köszönet illeti a Vagyonkezelő Kft. munkatársait is, mivel ők készítették elő a területet,
s hoztak jó minőségű földet az ültetendő
virágok számára. A virágágyás kivitelezésében az Alapítvány kuratóriumán kívül a
Csebszalto nyugdíjasklub önkéntesei vettek
részt. Az évelő növényzet összeválogatása
körültekintően történt; a cél az volt, hogy ne
csak jól mutassanak együtt, de fenntarthatóságuk is minél kisebb gondot jelentsen a
jövőben.

Reméljük, hogy a közös erőfeszítés eredménye sokáig dísze lesz a Parti sétánynak, nem
tapossák le, kotorják ki a virágait.
A Balatonfűzfőért Alapítvány szándéka,
hogy a virágosítást célzó gyűjtést tovább
folytatja, ezért köszönettel fogadjuk
támogatói jegyek vásárlását (Gyurkovics
Ágnesnél és Pintér Istvánnál), illetve a
11748083-20007140 számlaszámra (OTP
Bank) „Parti sétány támogatás” jeligével
átutalt felajánlásaikat.
ERDŐSI GÁBOR
ALAPÍTVÁNYI KURATÓRIUMI TAG

IX. Városi Költészet napi szavalóverseny
A Költészet Napja tiszteletére – a hagyományt folytatva – idén is megrendeztük a
városi szavalóversenyt. A rendezvény fontos
célkitűzése József Attila születésnapjának, a
Költészet Napjának méltó megünneplése,
valamint a versek és az irodalom megszerettetése, népszerűsítése. A megmérettetésre
idén is sokan jelentkeztek, és nagy örömünkre szolgált, hogy sok hozzátartozó, érdeklődő is figyelemmel kísérte a produkciókat. Az
elődöntők során elhangzott közel 70 szavalatból a zsűri kiválasztotta a legjobb előadókat, akik a döntő és egyben gálaműsor keretében mérték össze tudásukat. A színvonalas
és izgalmas verseny végén a zsűri – melynek
tagjai: Gróf Tibor, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Béres
Istvánné, a Balatonfűzfő Hírlap főszerkesztője, Pintér Istvánné nyugdíjas óvónő és Kiss
Irén könyvtárvezető – öt kategóriában értékelte a versenyzőket.

Díjazottak:
Óvodás kategória:
1. helyezett: Késmárki Zsófia
2. helyezett: Simon Rebeka Dorina
3. helyezett: Szabó Dániel
Kisiskolás kategóriában:
1. helyezett: Erdősi Janka
2. helyezett: Perényi Hanna
3. helyezett: Palásthy Kristóf
Felső tagozatos kategóriában:
1. helyezett: Kovács Levente
2. helyezett: Csonka Gergő
3. helyezett: Pirger Renátó Márió
Középiskolás kategóriában:
1. helyezett: Kántor Olivér
2. helyezett: Ferenczi Dominik
3. helyezett: Prokop Márton

Felnőtt kategóriában:
1. helyezett: Szalay Gáborné
2. helyezett: Tamás Attiláné
3. helyezett: Prepszent János
A rendezvény végén Gróf Tibor, a zsűri elnöke értékelte az elhangzott produkciókat,
megköszönte a szavalóknak és a felkészítőknek a versenyen való részvételt. A szorgalmas
felkészülésért és részvételért minden résztvevő kapott egy kis emléket, a helyezettek ezen
felül oklevelet és könyvjutalmat vehettek át
Erdősi Gábor alpolgármester úrtól.
Szívből gratulálunk a szavalóverseny díjazottjainak és valamennyi résztvevőnek!
KISS IRÉN
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A Magyar Népviselet Napja
2015. április 24-én hirdette meg első alkalommal a Múltunk a Jelenben Facebookközösség a Magyar Népviselet Napját. A felhívás szerint ezen a napon bármelyik népviselet bármelyik darabját felvehetjük egy
modern ruhával együtt. A közösség célja,
hogy a népviseletek segítségével egy napra
fogjanak össze a magyarok a világ minden
táján. Legyünk büszkék értékeinkre, teremtsünk új hagyományt!
A Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub idén immár másodszor csatlakozott
a felhíváshoz, és az eredeti programot némileg
kibővítve, egy kellemes délutáni rendezvényre
várta a balatonfűzfőieket. Sajnos a közös séta a
hűvös idő miatt elmaradt, de remélem mindenkit kárpótoltak a csodás viseletek!
Idén először „Viselet másként” címmel a

programhoz kapcsolódva a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központtal közösen pályázatot
is hirdettünk, melynek célja az volt, hogy
megmutassuk: érdemes és érdekes hagyományos motívumainkat ma is használni.
Felhívásunkra tizenketten jelentkeztek.
A zsűri (Béres Istvánné, Marton Béla és Gróf
Tibor) minden résztvevőt emléklappal és
Papp Józsefné által felajánlott textiltulipánnal jutalmazott, majd – hosszas mérlegelést
követően – az alábbi díjakat osztotta ki:
Első helyezést kapott Csöndörné Takács
Zsuzsanna kalocsai mintával díszített összeállítása, második lett Papp Józsefné és Németh
Sándorné, harmadik helyezett pedig Csomai
Katalin csodás munkája. A zsűri két különdíjat is kiosztott, az egyiket Pásztor Margit, a
másikat pedig, a „profi kategória” különdíját

Varga Jánosné Marika, akinek külön köszönjük a jutalmazásra felajánlott kézimunkákat.
A díjátadást követően több tájegység viseletét részletesen is bemutattuk, majd következett az utánpótlás: a Szivárvány Óvoda
Radnóti utcai és Árpád úti óvodásai kedveskedtek egy kis játékos műsorral a Közösségi
Házat szinte zsúfolásig megtöltő közönségnek, majd a Balaton Dalkör katonadalokból
összeállított előadását hallhattuk. Rendezvényünk tánccal és táncházzal ért véget.
Nagyon köszönjük továbbá a támogatást a
Művelődési Központnak, Lajkó Frigyesnek,
Polgármester úrnak, és köszönjük minden
résztvevőnek, hogy hagyományaink megismerésére áldozta ezt a vasárnap délutánt.
MOLNÁR ESZTER

Emlékeztünk
A 2006-ban bekövetkezett robbanás – ez
volt a Nitrokémia életében talán a huszadik
– után határozta el a nagyvállalat vezetősége,
hogy emlékművet állíttat a robbanásokban
elhunytak emlékére. Szilágyi Bernadett szobrászművész készítette el a Memento emlékművet.
2012-ben nyilvánították hivatalosan emléknappá Magyarországon április 28-át,
a Munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját. Ez egy olyan nemzetközi emléknap, melyen a munkavégzés során
megsérült, megrokkant vagy meghalt dolgozókra emlékeznek. Így történt ez 2017. április 28-án 10.00 órakor a Memento szobor
előtt Balatonfűzfő gyártelepi városrészén.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár méltó ünnepséget szervezett az
ipari robbanások következtében elhunytak
emlékének adózva, mely többször előfordult

a veszélyes üzemekben, a volt Nitrokémia
Ipartelepek üzemeiben. Az itt dolgozók tisztában voltak a veszéllyel, a vállalat igyekezett
minden balesetet megelőzni, a megelőzés,
a védekezés mindig napirenden szerepelt
az üzemek életében. Ha mégis bekövetkezett, akkor a jól kiképzett vállalati tűzoltóság, együtt az állami tűzoltósággal igyekezett
a további veszélyt elhárítani.
Az emlékezést a tűzoltósziréna hangja, majd
az Irinyi Fúvószenekar kiváló játéka kezdte.
Csodálatos verssel, majd az aggódás, a veszteség, megható, szívhez szóló szavaival
Sz. Csordás Éva kezdte az emlékezést, felidézve az egybegyűltek fájó emlékeit.
Az ünnepi beszédet Szabó Péter tű. alezredes, a veszprémi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője tartotta, aki a megelőzés, a
védekezés, az elhárítás mai szabályozásának
fontosságáról beszélt.

Végül a fúvószenekar lágy dallamaira helyezte el koszorúját a város vezetősége, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetői,
a rendező Művelődési Központ igazgatója.
A Nitrokémia Zrt. dolgozói és a népes emlékezők egy-egy szál virággal borították be a
Memento szobor fájdalmas részét.
HORVÁTH IRÉN

2017. május

11. oldal

Cirkuszhercegnő
Kálmán Imre, operett: a siker itt már szinte
garantált. Színes díszletek, rejtélyes álarcos
figura, aki valódi kilétét csak a darab végén fedi
fel a szépséges, ám de rendkívül önérzetes naiva
előtt. Sokszereplős szövevényes történet, rengeteg zenével és tánccal, teltházas közönség.
A Cirkuszhercegnő április 13-án került színpadra a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár Új színházi évad 2017 bérletsorozatának keretén belül, ami ismét egy vállalkozás segítségével valósulhatott meg. A tavalyi évad után idén is egyértelműen kiderült,

hogy a fűzfőiek lelkes színházkedvelők,
törzsközönségünkre évről-évre számíthatunk, a Fogi-Bulvár színház pedig igazán jó
partner elképzeléseink megvalósításában.
A soron következő előadást május 29-én hétfőn, 18 órai kezdettel tartjuk Marc
Camoletti: Négy férfi gatyában című két felvonásos zenés vígjátékával. Jegyek már kaphatók a művelődési központ irodájában.
További információ: 88/451-056
BÓNA VERONIKA

Móra Ferenc: Anyának
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.

Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,

ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon. ￼

B3 TAKARÉK Szövetkezet – BIZTOSAN jó választás partnereink részére
Takarékszövetkezetünk több éve jelen van
Balatonfűzfőn, azonban új nevünkkel először 2015 szeptemberétől találkozhatott a
település lakossága.
A B3 TAKARÉK Szövetkezet 10 takarékszövetkezet egyesüléséből alakult. Területileg Budapesttől a Bakony át, a Balatonig
tejed a hatókörünk és szolgájuk ki ügyfeleinket magas színvonalon fiókhálózatunkban.
A fűzfői fiókunkba betérve Mayer Erika
fiókvezetővel mint megszokott kedves
ismerőssel találkozhatnak, azonban valami
megváltozott körülöttünk.
A B3 TAKARÉK a fúziót követően az optimális működés és hatékony kiszolgálás elősegítése érdekében racionalizálást hajtott
végre, melynek következményeképpen több
fiókunk nyitva tartása is megváltozott.
A balatonfűzfői ügyfélkörünk fontos számunkra, ezért vezetésünk úgy határozott,
hogy 2017. április 16-ától csökkentett nyit-

va tartással (hétfőn, szerdán és pénteken)
ugyan, de a megújult külsejű fiók továbbra
is teljes körű kiszolgálással várja ügyfeleit.
Családias hangulatú, de egyben korszerű és
személyre szabott bankolási lehetőséget
kínálunk minden korosztály részére a lakossági szektorban. A megszokott lakossági
folyószámla vezetés mellett, kibővítve szolgáltatásainkat a biztosítási és megtakarítási
termékek igénybevételével is bizalommal
fordulhatnak hozzánk. Fogyasztási és jelzáloghiteleink széles palettájából mindenkinek segítünk megtalálni a megfelelőt.
Fontos hangsúlyozni, a nálunk elhelyezett
betéteket kettős garancia védi: az OBA
(Országos Betétbiztosítási Alap) mellett a
Szövetkezeti Garancia Szövetség. A mai
világban a biztonság fontos minden ember
számára, így nekünk is.
A településen működő vállalkozások részére
is vannak ajánlataink, több Széchenyi prog-

ram keretében (Széchenyi kártyahitel)
igénybe vehető hitelterméket forgalmazunk,
amellyel a vállalkozások stabil működését és
beruházási igényét tudjuk finanszírozni.
Részt veszünk az MNB által biztosított
Növekedési Hitel Program keretében kihelyezendő hitelek értékesítésében, valamint az állami földvásárlási hitelprogramban is vezető szerepet töltöttünk be.
A B3 TAKARÉK több fiókjában MFB
pont működik, elérhetővé váltak az európai
uniós támogatások, pályázati anyaguk
benyújtását balatonfűzfői fiókunkban is
intézhetik partnereink.
Legyünk az Ön számára BANK – BIZALOM – BIZTONSÁG!
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VÁCISZ hírek

2017. március 31-én tartottuk a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület éves, nyilvános
ünnepi közgyűlését.

A közgyűlésen elfogadtuk a 2016. év gazdálkodásáról szóló beszámolót, közhasznúsági
jelentést. Elfogadtuk a 2017. évi költségvetést és munkatervet. Személyi ügyek kapcsán
elnökségi tagot és felügyelő bizottsági tagokat választottunk. A közgyűlésen átadtuk a
Civilek Balatonfűzfőért erkölcsi elismerést,
amelyet Horváth Irén tanárnő vehetett át
Gergely Tamás elnökhelyettestől.
Megnyílt M. Mészáros Éva amatőr festőművész kiállítása a Balaton Csillagvizsgáló előadótermében.
A 2017-es év több szempontból is fontos az

egyesületünk életében. 10 éve alakult meg
a VÁCISZ egyesület, 5 éve nyitottuk meg
a felújított Csillagvizsgálót, 50 éve épült a
Nitrokémia Csillagvizsgáló. Az ünnepi megemlékezéseket Kontics Monika, az egyesület
kommunikációs vezetője és Kocsis Antal,
a csillagvizsgáló szakmai vezetője tartotta.
Az ünnepség után felavattuk az épület falán
elhelyezett emléktáblát, mely az épület történelmének állít emléket. Marton Béla polgármester méltatta az egyesület munkáját, egy
emléklapot és Milos József Jégmadarak című
fotóját ajándékozta a közösségnek.

Nyári táborok a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban, 2017.
Show Tánc Napközis Tábor 6–13 éves
lányoknak (sok-sok akrobatikával) Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban
Korosztály és tudásszint szerinti csoportbontásban lesznek a foglalkozások
2017. július 3–7-ig naponta 9.00–16.00 óráig,
szakképzett profi tanárokkal és artistával
A táborra jelentkezni június 15-ig lehet a
06-70/545-0707 telefonszámon Király
Anitánál.
A tábor indítása a jelentkezők létszámától függ!
Kalandtábor 8–14 éves korig a Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban
2017. július17–21-ig naponta 9–16.00 óráig
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő, testvérkedvezmény 4000 Ft
Táborvezető: Bozzayné Krisztina pedagógus – 06-20/291-2489

Kántor Magdolna szülő – 06-20/352-9952
Kontics Ferencné intézményvezető –
06-30/ 604-6241
Jelentkezni 2017. június 30-ig a Jelentkezési lap kitöltésével és 10 000 Ft előleg
befizetésével lehet.
Tudni illik! Napközis tábor 8–12 éves
gyerekeknek (a tanulás mellet sok-sok játék
és sport a programban) a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban
Megtanuljuk, gyakoroljuk és megbeszéljük
miért fontos, hogy mit-hogyan tegyünk
2017. augusztus 7–11-ig naponta 9.00–16.00
óráig
Jelentkezni június 15-ig lehet a
06-70/545-0707 telefonszámon Király
Anitánál.
A tábor indítása a jelentkezők létszámától
függ.

Túrabottal Fűzfőn és a Tejúton!
A „Közösségek hete” országos programsorozatban a VÁCISZ 2017. május 13-án rendezvényt tart.
Reggel 9 órakor FKKT fűzfői kis körtúra, 5 km.
Vezeti Gyuricza Laci bácsi. Indulás a Turista
Bázispontról, érkezés a Csillag vizsgálóba, ahol
zsíros kenyér és ásványvíz várja a túrázókat.
Délutáni program a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpontban:
– 16 órakor a Litéri Táncosok Baráti Köre tart
bemutatót és táncházat.
– Agytúra: érdekes, vidám kvízjáték Pintér
Istvánnal értékes nyereményekért.
– Csillagtúra: előadás és távcsöves bemutató, időjárástól függően.
Belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!
KONTICS FERENCNÉ

Felhívás
A „Mi városunk” pályázat óvodás és kisiskolás kategóriájának eredményhirdetése a Városi Gyermeknapon,
május 28-án 16 órakor lesz a Városi Stadion parkolójában.
A középiskolás és felnőtt kategória eredményhirdetését az Aranykapu Fesztivál keretében tartjuk.
SZERKESZTŐSÉG

2017. május
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Ötven, tíz, öt év a közösség szolgálatában
2017. március 31-én ünnepelte a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések
Egyesülete (VÁCISZ), hogy öt éve nyitotta
meg kapuit a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont, amelynek elődje, a
Nitrokémia Csillag vizsgáló éppen 50 éve
épült, és az egyesületet éppen tíz éve alapították meg.
De mit is jelent ez a hármas jubileum
Balatonfűzfő életében?
1967-ben felavatták a Nitrokémia Csillagvizsgálót, melynek alapítója és vezetője
Bencze Sándor amatőr csillagász volt, aki
korábban a szombathelyi Gothard Jenő
Csillagvizsgálót is igazgatta. Létrehozásában
a Nitrokémia Ipartelepek vegyipari nagyvállalat támogatása mellett sokat tettek amatőr
csillagászok, gyári dolgozók, diákok önzetlen társadalmi munkával. Rövid időn belül a
megye csillagászati ismeretterjesztésének
központja lett, kiváló műszerezettségével,
melyet Lendvai László vegyészmérnök igazgatott. A településünkön népszerűek voltak
a találkozók, közös észlelési akciók, előadások és távcsöves bemutatók. Sokan ma is

büszkeséggel és nosztalgiával emlékeznek
ezekre a kiváló időkre.
„AZ ÉLHETŐBB BALATONFŰZFŐÉRT” céllal 2007 szeptemberében alakult
meg 38 résztvevővel a VÁCISZ. Tagjai
között helyi vállalkozások, egyesületek,
nyugdíjasklubok és magánszemélyek vannak
a mai napig is. Azóta is rendületlenül ellátják
a vállalkozások érdekképviseletét, rendezvényeikkel felkutatják és őrzik a hagyományokat Pl.: Vidám Május 1. retró majális, a falusi disznóvágás szokásainak bemutatása,
a „Hópehely bál” stb. Minden évben büszkeség tölti el „Az újszülöttek köszöntése” a szülőket, nem titkolt könnycseppek csillogása
közepette. Fontos számukra az oktatás,
a környezetvédelem, a „Szünidei programok” szervezése (táborok stb.), a közös madáretető, madárodú készítése, a babakocsis
túra, a diótörő verseny stb. Sok-sok fűzfői
gyermek és felnőtt, turista nagyon szép élményekkel gazdagodik a programok kapcsán.
2012-ben pályázat útján elnyerték és megvalósították a volt Nitrokémia Csillagvizsgáló
épületének romjaiból történő felújítását, s öt
év óta, rendületlenül, lelkesen, civil szerve-

zetként működtetik a Kultúrközpontot, ahol
számos komoly előadást, kiállítást rendeztek,
ahol szakavatott csillagászok távcsöves
bemutatókat szerveznek és folyamatosan
észleléseket, kutatásokat végeznek az égbolton. Eredményeiket a csillagász szakmai
közösség is elismeri, jegyzi, s Fűzfőhöz is
köti. A különleges formájú épület mintegy
ékkő emelkedik ki a fűzfői látképből, felkeltve minden arra járó kíváncsiságát.
A hármas jubileum büszkeséggel tölti el a
fűzfőieket, az ide látogatók országszerte viszik el a csillagvizsgáló kapcsán az egyesület
és Fűzfő jó hírét.
Köszönjük az egyesület munkáját, gratulálunk eredményeikhez, további terveikhez jó
egészséget kívánunk!
HORVÁTH IRÉN

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület hírei
Ebben a hónapban is aktívan, a településért
végzett munkával telt egyesületünk élete.
Marketing munkánknak köszönhetően városunk újból a média középpontjába került,
köszönhetően a BALATON TV-nek, aki a
TOJÁSFA projektünket és rendezvényeinket népszerűsítette és Mák Katának, aki a
Music Fm rádióban ajánlotta SZABADULÓSZOBÁINKAT.
Településünket és turisztikai szolgáltatásait
népszerűsítő „NYERJ EGY ÉLMÉNYT
BALATONFŰZFŐN” Facebook videós
nyereményjátékunkat április közepéig több
mint 6000-en látták nemcsak országos szinten, de még külföldre is eljutott hírünk.
Szakmai berkekben elismerik egyesületünk
innovativitását. Településünk jelentősen megnövekedett idegenforgalmi bevételei számokban kimutathatók. Tagjaink támogatásának
és összefogásának köszönhetően nyáron újból
elindul egy „pecsételős” játékunk, mely során
értékes nyereményeket lehet nyerni.
A rossz idő ellenére is érdeklődés volt a
TOJÁSKERESŐ KALANDTÚRÁRA,
mely kapcsán köszönjük a katolikus egyház

támogatását, az önkéntes segítségét Balázs
Lászlónénak, Felber Gábornak, Felber Istvánnak, Fodor Pálnénak, Forgács Katának,
Horváth Károlynénak, Jánka Anikónak,
Karancsi Gábornak, Kovácsné Gyenis Arankának, Németh Lászlónénak, Szabó Lajosnak,
Szanyi Józsefnének, Szombathelyi Rékának.
A regisztrálók a túra útvonalon vidám játékokban vehettek részt, majd a végén a névvel
megírt tojásukkal díszítették tovább a posta
mellett elhíresült TOJÁSFÁNKAT.
FŰZFŐ TURIZMUS KÁRTYA VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL
Balatonfűzfői Önkormányzat csatlakozott
egyesületünk Fűzfő kártyájához a tavalyi

feltételekkel. Így 2017-ben is a Balatonfűzfőn nyaraló ifá-t (idegenforgalmi adót)
fizető vendégek 50%-os kedvezményt kapnak strandbelépőjükből, a helyi szolgáltatók
kedvezményei mellett.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a
strandok május 15-vel nyitnak. A kedvezménykártyához egyesületünk májusi
Közgyűlésén, illetve majd az irodánkban
lehet hozzájutni.
BALATONFŰZFŐ–LITÉR INFÓ 2017
füzet (FŰZFŐ–LITÉR-i KISOKOS)
Egyesületünk költségén, és a helyi vállalkozók támogatásával megjelent a helyi
„KISOKOS”. Rengeteg munkánk volt
benne. Reméljük, hogy hasznos lesz mindenki számára!
Az alábbi helyeken elérhető kiadványunk:
Litéren: Polgármesteri Hivatal, Gyógyszertár
Balatonfűzfőn: Turisztikai Iroda (Jókai u.
21.), Közösségi Ház (József A. u. 12.), Katica
bolt (Tobruk), Horgász-Ajándék bolt
(Buszpályaudvar), 100 Forintos bolt (Fűzfő
tér 11.)
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NYITOTT BALATON 2017. ÁPRILIS
28-TÓL MÁJUS 24-IG
Egyesületünk idén is csatlakozott a NYITOTT BALATON programsorozathoz.
Többek között a ,,Pecsételd körbe a Balatont
két keréken" egy kerékpáros élmény- és teljesítménytúrához, ami a tavaszi Nyitott Balaton
programsorozat részeként kerül 2017-ben
először megrendezésre. A résztvevők az egyes
Balaton-parti turisztikai egyesületeknél és szolgáltató partnereiknél (múzeumok – attrakciók,
vendéglátóhelyek, szálláshelyek) biztosított
pecsételő állomások érintésével részben vagy
teljesen körbekerülik a Balatont, s ennek során
összegyűjtik a Pecsételő lapjukra az említett
szolgáltatók pecsétjeit vagy beolvassák a túra
kihelyezett QR kódjait, mindezt a 2017. április
28. és 2017. május 14. közötti időszakban.

A túra részletekben is teljesíthető, akár különböző napokon, hétvégéken is. Fontos azonban, hogy a 3 térségre felosztott Balaton Régió
(Nyugat-Balaton, Északi-part, Déli-part) mindegyik részét meglátogassa a résztvevő, aki úgy
is dönthet, hogy valamelyik térséget „alaposabban” körbejárja, azaz valahol több pecsétet
gyűjt össze. A minimum számot azonban
mindhárom kijelölt térségben szükséges teljesíteni ahhoz, hogy a Balaton körbetekerése
igazoltnak legyen tekinthető.
A résztvevők, amennyiben a ,,RÉSZVÉTEL
ÉS TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA” bekezdésben leírtak szerint teljesítik a pecsétek összegyűjtését és a Pecsételő lapjukat a szervezőkhöz a balatonbike@balatontdm.hu
e-mail címre eljuttatják, elektronikus oklevélben részesülnek, továbbá részt vesznek
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a sorsoláson, amin balatoni nyaralást, vacsorát vagy kulturális és aktív programokra
szóló belépőjegyet nyerhetnek.
HAMAROSAN ÚJ SZABADULÓ
SZOBÁVAL BŐVÜLÜNK
Sikeresek Szabaduló szobáink és Játszóházunk, ezért egy új és rendkívül különleges
szabaduló szobát szeretnénk létrehozni a
volt Jókai iskolában! A Testület támogatta
kérésünket és ahhoz is hozzájárult, hogy az
épület felújítására költött költségeinkből
(kb. 1,5 millió forint) 400 ezer forintot
levonhassuk a bérleti díjból. Ezúton is köszönjük a támogatást!
Úgy látjuk, hogy az tevékenységünknek
köszönhetően megállt az épület állagának
romlása, és az új szolgáltatásokat nemcsak a
helyiek, vagy helyi vendégek veszik igénybe,
hanem Siófoktól Füredig, Veszprém és Ajka
területeiről is keresnek bennünket az érdeklődők.
Köszönjük tag jaink és a litéri Testület
bizalmát! Reméljük továbbra is megszolgáljuk!
SZANYI SZILVIA
ELNÖK

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály május havi túraterve
• 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
• Május 20. Badacsonytördemic–Kuruc körút–Rózsakő–Badacsony
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra
Táv: 8–10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Május 27. Zirc–Tündérmajor–Kopasz-hegy alja–Állási-dűlő–
Borzavár–Pintér-hegy–Zirc
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.20 óra Táv: 15 km
Túravezető: Horváth István
• Május 27. Szentantalfa–Hegyestű (336 m)–Szentantalfa kulcsosház
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 9 km
Túravezető: Risányi Mária
• Június 3. Bodajk–Gajda-szurok–Horgásztó–Alba Regia forrás–
Bodajk
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 8.00 óra
Túravezető: Lipták Pál
• 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

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629
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Labdarúgás
Férfi Megyei I.
Május 13. 16.30 FAK–PV Öskü FC
Május 21. 17.00 Gyulafirátót SE–FAK
Május 27. 17.00 FAK–Ugod SE
Június 3. 17.00 Pápai Perutz Futball
Club–FAK
Női
Május 14. 10.00 FAK–Csetény SE
Május 21. 10.00 FAK–Csabrendek FC
Május 28. 10.00 VFC Sport Kft –FAK
Június 4. 10.00 FAK–Tapolcai ÖFC
U–19
Május 13. 14.30 FAK–PV Öskü FC
Május 21. 15.00 Gyulafirátót SE–FAK
Május 27. 15.00 FAK–Ugod SE
U–16
Május 13. 10.00 Csetény SE–FAK
Május 21. 10.00 FAK–Balatonalmádi SE
Május 27. 10.00 Várpalotai BSK–FAK
U–14
Május 11. 17.00 FAK–Várpalotai BSK
Május 18. 17.30 Nemesvámos LSE–FAK
Május 25. 17.00 FAK–Tihanyi FC
Június 1. 17.00 FC Zirc–FAK

XIV. Shotokan Karate Diákolimpia
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do
Sportegyesület versenyzői részt vettek a
2017. 04. 22-én Budapesten megrendezett
országos versenyen, melyen több mint ötven
sportegyesület közel hétszáz versenyzője
indult.
A Diákolimpia Magyarország legrangosabb,
legnagyobb létszámú, a Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) kiemelt hazai versenye.

A nagyon nagy létszámú versenyzők között
az Almádi versenyzők nagyszerűen helytálltak.
A 17 évesek kategóriájában két versenyzőnk
is a dobogóra állhatott.
– Szombathelyi Klaudia Kata (formagyakorlat) versenyszámban diákolimpiai bajnok,
aranyérmes lett, Kumite (küzdelem) versenyszámban bronzérmet nyert.
– Szabó Natália Kumite (küzdelem) versenyszámban ezüstérmet nyert, Kata (formagyakorlat) versenyszámban bronzérmes lett.
Mindkét versenyző a korábbi időkben is
nagyszerűen szerepelt, folyamatosan készülnek a későbbi hazai és nemzetközi versenyekre.
RÉZMÜVES MIKLÓS 5. DAN
S. E. ELNÖK
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TÁMASZ hírek – Visszatekintő
Áprilisban minden hétre jutott legalább egy
nagyobb rendezvény az Otthonban.
Az első negyedévben névnapjukat ünneplőket köszöntöttük fel egy kis házi kívánságműsor keretén belül a hónap elején. Sokan
tiszteletüket tették a zenés délutánon, hiszen
sok Zsuzsannánk, Piroskánk, Ágnesünk,
Juliannánk, Józsefünk, Sándorunk... van.
Az ünnepeltek már előzőleg kiválasztották a
nekik tetsző dalokat, kabaréjelenteket, és egy
kis vendéglátás mellett közösen nosztalgiáztak az ismerős, kedves darabok hallatán.
Megemlékeztünk a Költészet Napjáról is.
Két lakónk a városi szavalóverseny elődöntője után, április 11-én a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központban rendezett döntőn
is képviselte az Intézményünket. Szalay
Gáborné kategóriájában az első, míg
dr. Tamás Attiláné a második helyen végzett.
Ezúton is gratulálunk nekik! Az Otthon
falain belül pedig – a versenyszellemet mellőzve – lelkes, az irodalmat kedvelő lakóink
és dolgozóink vállalkozhattak arra, hogy
elmondjanak egy számukra kedves verset.

Nem volt megkötés sem szerzőt, sem kort
illetőleg, így a klasszikus és széles körben
népszerű költemények mellett hallhatott a
közönség kevésbé ismert, illetve kortárs darabokat is. Talán a legnagyobb tapsot Brigitta
nővérünk kapta Simon István könnyeket előcsalogató versével, a Mirzával. A programot
színesítette két kisiskolás, Mandl Hanna és
Maja szavalata, akik József Attila és Petőfi
Sándor egy-egy alkotása mellett még két
vidám gyermekverset is előadtak.
A kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra is a lakóinkkal közösen készültünk fel.
Kézműves foglalkozás keretén belül tavaszi
dekorációt készítettünk, tojást festettünk,
virágosítottunk, beszélgetéseinken felelevenítettük az ünnep eredetét, történetét, népszokásait. Vallásukat gyakorló időseink a
házon belül istentiszteleten is részt vehettek.
Intézményünkben már többször tiszteletét
tette Káplán György operaénekes, aki újra elfogadta invitálásunkat, egy vidám (bor)dalcsokorral ajándékozott meg bennünket.
Ahogyan azt tőle megszoktuk, nemcsak éne-

kelt, hanem mesélt is: a felcsendülő darabok
történetét is megismerhette az érdeklődő
közönség. A régről ismert nóták dalra
fakasztották a nézősereget, és együtt énekeltek a művész úrral. Köszönjük neki a szép
délutánt!
A hónapot, ahogyan azt szoktuk, a születésnaposaink felköszöntésével zártuk. 11 lakónkat ünnepeltük, a rangidősünk ezúttal
a 90 éves Eta néni volt, aki nyugodtan letagadhatna akár 15 évet is, elnézve irigylésre
méltó fizikai és szellemi állapotát.
MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS

Irinyi Napok – diákhagyományok
2017. április 10. és 12. között rendezte meg a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a több évtizedes
hagyományokkal rendelkező Irinyi Napokat.
A három nap bővelkedett versenyekben,
sport- és kulturális programokban, jó lehetőséget biztosítva a diákoknak, hogy kipróbálhassák tudásukat, összemérjék erejüket, kitartásukat, s mellette kiválóan szórakozhassanak.
A hét során mintegy 33 verseny, vetélkedő
volt, 1–8. évfolyamig, köztük: matematika,
ének- zenei, idegen nyelvi, Élhető környezet,
Ügyes kezek, kis mesterek, makettkészítő,
környezetismereti, rajz, malom, sakk és természettudományi.
Volt hét nagyon sikeres bemutató, műsor,
előadás köztük: Irinyi Napok megnyitó,

Peoza bemutató, drogprevenciós előadások.
Óriási sikert aratott az elsősök iskolapolgárrá avatója, ahol 33 kisdiákot avattak Irinyis
polgárrá a nyolcadikos tanulók. Az 56-os
Emlékév tiszteletére irodalmi előadást, drámafoglalkozást, kézműves foglalkozásokat,
rendhagyó történelemórát szerveztek a
pedagógusok.
Az erőnlétre, az ügyességre a sportvetélkedőn
és a focitornán is nagy szükség volt. A Szitakötő projektnapon a negyedikes és ötödikes diákok forgószínpadszerűen, négy helyszínen végeztek izgalmas tevékenységeket.
A Balatonfűzfői Hímző Műhely lelkes tagjai
„Öltünk és örökítünk” mottóval megtanították az ötödik, a hatodikos lányokat, és a
Cukorfelhő bábcsoport tagjait az egyszerű

hímzések elkészítésére, amit ezúton is nagyon köszönünk Csomai Katalin szervezőnek és a kedves tagoknak.
A hatodik és hetedik osztályosok örömmel
vettek részt a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft.nél tett gyárlátogatáson, ahol a papíripari
termékek gyártását nézhették végig a diákok.
Nagyszerű fogalmazásokat készítettek az
ottani tapasztalatokról. Köszönjük a lehetőséget és az ajándékokat Karker Lászlónak.
Nagyon izgalmas programokon vettünk részt,
örülünk, hogy Irinyisként részünk volt az idei
tanévben is a diákhagyományok ápolásában,
köszönhetően a pedagógusok és a diákok
nagyszerű munkájának, a külsős segítőknek.
HORVÁTH IRÉN
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Tavaszi sikerek az Irinyiben
Sokszor vádolják a fiatalokat, hogy nem teszik
a dolgukat, nem értéket teremtenek, hanem
csak rombolnak. A hírlap hasábjain szerencsére nem ilyen tudósítást olvashatnak az érdeklődök, hiszen hónapról hónapra szebbnél
szebb eredményekről számolhatunk be.
2017. április 12-én rendezték meg a XXIV.
Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny területi fordulóját Pétfürdőn. Az Irinyi Iskola
csapata a válogató internetes fordulón
(60/58 ponttal) elsőként jutott be a területi
versenyre, ahol tisztes helytállással, teljes erőbedobással a negyedik helyezést érték el.
Csapattagok: Kiss Dániel, Nagy Ágoston,
Varga Bence 7. a, Kiss Dávid Balázs 6. osztályos tanulók.

2017. április 22-én rendezték meg a XIII.
Ippon Shobu Karate Diákolimpiát az
UTE jégcsarnokában, amire 50 egyesület
360 karatékája által, mintegy 600 nevezés
érkezett be.
Kiss Maja ötödik osztályos tanuló bajnok
lett kata (formagyakorlatból), míg küzdelemből (kumite) bronzérmet szerzett a magas színvonalú versenyen. Egyesülete 4 arany,
4 ezüst és 7 bronzéremmel gazdagodott.
2017. április 23-án Nagysápon rendezték meg
a Területi Kötöttfogású Birkózó Bajnokságot, ahol Barnóczki Bertold Boldizsár hetedikes tanuló a bajnoki címet szerezte meg.
2017. április 25-én Zalaegerszegen tartották
a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi

vetélkedő regionális döntőjét, ahol három
megye: Vas, Veszprém és Zala megye öt legjobb csapata vett részt. A gyakorlati döntőt
két elméleti forduló előzte meg, ahol az
Irinyi Iskola csapata bizonyult a legjobbnak.
A regionális döntőn a PÉNZKERESŐK
csapat nagyon fegyelmezett és kitartó versenyzéssel a harmadik helyet szerezte meg.
Csapattagok: Erdősi Janka, Kiss Marcell, Kiss
Ádám 4. osztályos, Slavonics Bendegúz, Basa
Botond 3. a osztályosok.
Gratulálunk a szép eredményekhez, szorítunk
a további sikeres küzdelmekhez!
HORVÁTH IRÉN

Bóják között cikázva
Balatonalmádi – A művelődési ház parkolójában húsvét előtt rendezték meg a megyei
közlekedési versenyt, melyen középiskolások
mérték össze tudásukat, ügyességüket.
A napsütéses időben a balatonfűzfői Öveges
iskolát hét kollégista diák képviselte:
Szabadfi Csenge Lotti, Németh Natália,
Szilágyi Edina, Hornung Orsolya, Barabás
Dávid Krisztián, Meleg Dávid, Pozsgai
Zalán Benedek.
A házigazdák általános tájékoztatójával
indult a program, miközben a hatalmas parkolóban bójákkal, oszlopokkal, lécekkel, krétával rajzolt vonalakkal és egyéb eszközökkel

épültek a négy és kétkerekűeknek szánt
pályák. A résztvevők általános KRESZ teszttel indítottak, majd Szilágyi Edina autóba
ült, hogy a tolatós, szlalomozós nehéz terepen is bizonyítsa rátermettségét. Elsőként
nyilván nem volt könnyű a többiek kiemelt
figyelme mellett teljesíteni a feladatokat, de
Edina kitűnően és szó szerint is vette az akadályokat, meghazudtolva a tévhitet, hogy a
hölgyek képtelenek a rutinpályán, annak
összedöntése nélkül végigmenni.
A kerékpárosok előbb gyalog cikáztak a parkolóban, és memorizálták a kanyarokat,
később pedig tették ugyanezt már nyeregben

ülve, szóbeli rendőri segítséggel. Aranyosak
voltak az Övegesesek, akik szurkoltak egymásnak, hogy aztán a pálya végeztével gyorsan elmondják iskolatársaiknak, hol kell
különösen figyelni, hogy a bicikli hiba nélkül haladjon. A gyakorlati feladatokat a rendezők figyelmessége követte: mindenkinek
jutott kávé, szendvics, csokoládé. Ám a megpróbáltatásoknak még messze nem volt vége,
hiszen következett a „nagypályás” rutin,
vagyis a közutakon is tett egy-egy kört
a mezőny. A viszonylag nagy forgalomban
a kerékpárosok helyzete volt nehezebb, valószínűleg alaposan meglepték az autósokat,
akik ennyi szabályosan, jobbra-balra kitett
kézzel „indexelő” bicajost még életükben
nem láttak.
A kellemes délelőtt végén a kollégisták megállapították, hogy élményt jelentett mindenki számára a verseny, melyen a részvétel volt a
fontos. Ami a helyezéseket illeti, szoros csatában ugyan, de ez utóbbi kijelentéshez tartották magukat az Öveges iskola tanulói.
NOVOTHNY OTTÓ, TANÁR
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Gyárlátogatás
2017. április 10-én a negyedik és ötödik órában Inci néni és Edit néni elkalauzolta a 7. a
és a 7. b osztályosokat a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft.-be. Miközben sorakoztunk, Inci
néni elmesélte a régi Fűzfői Papírgyár érdekes történetét. Rövid buszozás után Laci
bácsi (Karker László – gyáregység-vezető)
fogadott minket, s röviden beszélt a gyárban
folyó papírfeldolgozásról, elsősorban füzetkészítésről, aminek alapanyagát, a papírt,
főleg Finnországból hozzák. Ezt követte a
hangos, de nagyon gyors gépsorok alapos

vizsgálata. Két szinten folyik a gyártás: az
egyiken a kapcsos füzetek, a másikon a spirál
és ragasztott füzetek. A gépek egy tonnás
papírgurigából dolgoznak. Sok-sok igen
érdekes gép dolgozott rendületlenül. Nekem
a spirálozó és a füzetvágó tetszett a legjobban, de érdekes volt a vonalazó, a borítót
rakó vagy a csomagoló.
A látogatás végén egy-egy füzetcsomaggal
ajándékozták meg a diákokat, ami jó lesz a
következő tanévkezdésre. Köszönjük Karker
Laci bácsinak!

Nagyon jó kirándulás volt, sok érdekességet
tanultam. Köszönjük Inci néni!
BARNÓCZKI BERTOLD BOLDIZSÁR
7. A OSZTÁLY

Tojásfa Tobrukban
Tobrukban, a Széchenyi téren öt évvel
ezelőtt az utca lakóinak összefogásával vásároltunk és elültettünk egy kis platánfát.

A koronája adta a lehetőséget, hogy húsvét
előtt immár harmadik alkalommal tojásokkal feldíszítsük, ünnepi hangulatot varázsol-

va az arra járók lelkében. Az ünnep előtt a
helyi óvoda kis lakói is meglátogatták, megcsodálták a platánfát.
Az óvó nénik, Ilike és Titi védő szárnyai alatt
páros sorokban érkeztek, és a fát körbe állva
az alkalomra betanult énekkel, versekkel
köszöntötték a tojásfát. Utoljára egy szép
locsoló verset is elmondtak.
Mielőtt visszaindultak volna az óvodába,
Balázs Lászlóné minden gyereknek egy csoki
tojással köszönte meg ügyességét, szereplését. Végül, ahogy érkeztek, fegyelmezetten,
sorban sétáltak vissza az óvodába.
Ünnep utáni hét végén leszedtük a tojásokat,
elraktároztuk, és a következő évben is fel fogjuk díszíteni a platánfánkat. Az évek folyamán szaporodnak a díszek, remélve a fa is
igyekszik a korona méreteit folyamatosan
növeszteni, és helyet találunk a lakók, és látogatók által adott tojások elhelyezésére!
SZABÓ LAJOS

Tavaszi véradás a Gyártelepen
A Gyártelepi véradó csoport – Pongrácz
István vezetésével – április 21-én tartotta
idei második kiszállásos véradását. Az előzetes felhívásnak köszönhetően mintegy 45 fő
jelentkezett, hogy ezúton is segítse rászoruló
embertársait. Bár 6 fő különböző okok miatt
nem adhatta le a szükséges vért, de szándékuk így is tiszteletre méltó. Örömmel
köszönthettünk 2 új, első alkalommal jelentkező véradót. Nekik is és minden résztvevőnek a továbbiakban is kívánunk jó egészséget.

Pongrácz István elmondta, hogy a januári
véradás óta 2 fő úgynevezett irányított véradáson vett részt, azaz a közvetlen rászoruló
javára juttatták el az életmentő vért.
A mostani véradáson az alábbi személyek
értek el kerek jubileumot, vagy annak közelébe értek, ill. elhagyták: Pilisi Tímea 10, ifj.
Buda László 35, Titz Péter 102, Németh
Gábor 180, Kovács János 320.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!
A mostani véradás támogatói voltak (ki
anyagi, ki egyéb más hozzájárulással): Borsos

József (Jooker ABC), Koronczay János, Lajkó
Frigyes, Orosz Péter, Gyártelepi CBA
(Hegedűsné Klári) valamint a helyszínt biztosító Vág falvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár – Gróf Tibor).
Támogatásukat mindannyiunk nevében köszönjük és a jövőben is tisztelettel elfogadjuk.
A következő véradás időpontja:
2017. július 21.
DIÓSI PÉTER
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Az idegen szemével
Márciusi cikkem óta megkezdődött a balatoni előszezon. Na és mi a helyzet nálunk,
hogyan sikerült a Balatonfűzfő táblától tábláig, egy kicsit rendbe hozni a külcsínt.
Abban reménykedtem, hogy a természet
segít az elhagyatottság, a pusztulás nyomait
elfedni. Így is történt, szép zöldbe borult a
város, a bokrok, levelek sok igénytelenséget
eltakarnak.
Na, de mit láttam, ami az idegennek is feltűnik?
A Sirály sétány vasúti oldalán halmokban állnak az őszről itt maradt és a nyaralók udvarának tavaszi metszése során keletkezett zöld hulladékhalmok. Ezt már nem szállítják el ingyenesen, ezért az önkormányzatnak kell az elszál-

lításért sok-sok ezer forintot fizetni. Ez a jelenség városszerte látható, a lakosok nem figyeltek
a zöldhulladék szállítási időpontokra, a megfelelő módra (kötegelve, zsákban stb.).
Tovább utazva, a vasútállomás előtt a forgalomszámláló faház koszosan, romosan díszeleg, a
vele szemben eladásra váló üzlet fala omladozik, amortizálódik, a buszmegállók levandálkodva hirdetik, az itt lakóknak így is jó.
Elhagyva ezt a „szomorú kiállítást”, következik a bolt és környéke, ahol hatalmas felirat
hirdeti, hogy vasárnap is nyitva, pedig közelebb érve „Szeptember 1-én bezárt” – olvasható. Előtte szétkorhadt asztal, beszakadt,
omladozó vastető, rozsdás kerékpártároló,
elképesztő állapotban lévő hirdetőtábla.

Az út másik oldalán régi, bezárt, leamortizált
kisüzlet a kirakatával. A posta táblája rozsdás, az előtte lévő telefonfülke gusztustalan,
koszos (korábban már írtam róla). A szelektív gyűjtősziget és környéke telerakva oda
nem illő dolgokkal, elképesztő, koszos, őszi
maradék levelekkel.
Nem túl bizalomgerjesztő! Valószínű, az
utazó is azonnal gázt ad és továbbhajt.
Más helyeken virágosítják, festik, tisztítják,
gondozzák a köztereket, parkokat, a főútról
jól látható helyeket, örömmel készülnek a
szezonra, hogy jó hírét vigyék településüknek, s turistaként visszatérjenek.
HORVÁTH IRÉN

Városnéző HAVIVANDÁL
A szelektív hulladékgyűjtés az egyetlen megoldás arra, hogy az elhasznált csomagolási
hulladékból, másodnyersanyagként újra
hasznos tárgyakat készítsünk, kevesebb energia befektetéssel, mintha a kifogyóban lévő
nyersanyagból készítenénk. Ez azonban csak
akkor valósul meg, ha a lakosság fegyelmezetten, szabálykövetően gyűjti a szelektív
gyűjtőkbe a hulladékot. Sajnos Balatonfűzfőn, kevesektől eltekintve, nem követi a
lakosság az előírtakat. Én nem adom fel, úgy
döntöttem, hogy újra átveszem, mit szabad
és mit nem szabad a gyűjtőkbe raknunk.
A papírgyűjtőbe újságpapírokat és tiszta
kartonokat lehet tenni, laposra taposva.

Ezekből újra dobozokat, újságokat, egészségügyi papírokat tudnak gyártani. Ha mást
teszünk bele, akkor újra válogatni kell, több
munkát kell belefektetni, ha megázik, akkor
az egész tartalom használhatatlanná válik,
mivel a koszos papírok összetömörödnek a
tisztákkal, s nem lehet feldolgozni.
A műanyaggyűjtőbe kimosott műanyagpalackokat (üdítő, ásványvíz), joghurtos, tejfölös, margarinos, tisztítószeres (mosószer,
öblítő), dobozokat, kiöblített italos kartondobozokat (tej, gyümölcslé), tiszta alumínium italos dobozokat (sör, üdítő), reklámzacskókat, fóliákat.
Nincs helye benne másnak, pl.: nikecellnek,

babafürdető kádnak, összetört székeknek,
koszos háztartási szemétnek stb.
Laposra taposva!!! Azért, hogy minél több
elférjen benne, így gazdaságosabban el lehet
szállítani, s könnyebben le tudják darálni
regranulátumnak (másodnyersanyagnak).
Így készülhetnek belőle kerekek, vödrök,
fogasok, CD tokok, műanyagcserepek stb.
Ha nem így tesszük, akkor újra átválogatva
lehet csak feldolgozni, azt a keveset, ami
alkalmas erre. Az alumínium nagy kincs
szerte a világon, mivel a bauxitbányák sorban
bezárnak, újak már nincsenek, s szerencsére
az aludobozok korlátlanul felhasználhatók
újra, hogy tárgyakat készítsenek belőle.
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Az üveggyűjtőbe csak kizárólag kimosott,
záró gyűrű, tető és kupak nélküli üvegek
(befőttes és italos) kerüljenek, és semmiképpen ne rakjunk bele ablaküveget vagy csillárokat, lámpákat, mert akkor használhatatlanná válik a gyűjtés, főleg, ha az üvegen
műanyag vagy rafiafonást, dugókat, nylon
zacskókat stb. hagytunk.
Ezek nagyon fontos szabályok, kérem, figyeljenek oda, hogy mit tesznek a gyűjtőkbe!

Új rovat
A 2000-es évek eleje bőven hozott izgalmat a
városlakók életében. Most kiemelek belőle
néhány momentumot, hogy híreljem, milyen
problémákkal küzdöttünk, melyek megoldása a mai napig befolyásolja életünket.
Tudta-e, hogy
– 2007-ben vásárolta meg a képviselőtestület a felszámolás alatt lévő Nitrokémia
Rt. tulajdonát képező ivóvíz- és iparivíz
üzem eszköz-, épület- és területállományát?
– 2007. október 24-én döntött a képviselőtestület a 750 millió Ft-nak megfelelő sváj-

Figyelmeztessék társaikat is, mert ha nem
lesznek ezek a gyűjtők, akkor sokkal többet
kell fizetnünk a háztartási szemét elviteléért.
És sok más országgal ellentétben, nálunk a
csomagolás drágasága miatt kénytelenek lesznek felemelni az élelmiszerek, tárgyak árát is.
Megjegyzem, a lomtalanítási, hagyatéki hulladékot a BALKOM egyszer egy évben
ingyenesen, előre egyeztetett időpontban
elszállítja, s nem kell beleönteni a szelektív
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gyűjtőkbe, tönkretéve mások fegyelmezett
munkáját. Jó lenne, ha a nyaralótulajdonosok (tisztelet a kivételnek) pedig a szelektív
gyűjtőket nem a saját mindenes kukájuknak
tekintenék, mielőtt hazautaznak a kellemesen eltöltött hétvége után.
Figyeljünk oda, a saját érdekünkben!
HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?
ci frank alapú, zártkörű kötvény kibocsátásáról?
– a kötvény futamideje 20 év volt, célja pedig
fejlesztési forrásteremtés?
– 2008-ban villámcsapásként hatott a hír,
hogy felszámolásra kerül a Nitrokémia Rt.
erőműve?
– 2008 nyarán egyik napról a másikra fűtés
nélkül maradtak a fűzfőgyártelepi lakások
és közintézmények, alig néhány hónapot
adva a gyors megoldásnak, mielőtt beálltak a hideg napok?
– 2008. október 10-ig mindenütt kiépítették
a gázvezetékeket a fogyasztóhelyekig?

– 2008. november közepén megindulhatott
a fűtés a gyártelepi közintézményekben is?
Sajnos, minden település életében vannak
olyan történések, amelyek sokáig hatást
gyakorolnak, nehezítik vagy teljesen megváltoztatják az ott lakók életét. A 2007-es és
2008-as évek ezek közé tartoztak. Sok fejtörés, sok nehéz döntés jellemezte ezt az időszakot.
(Bővebb információt talál Szőnyeg János:
Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)
HORVÁTH IRÉN
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Új rovat

Tegyünk az egészségünkért – sárgarépa
A sárgarépa egyik kiemelt zöldségnövényünk, amelyet már a görögök és a rómaiak
is termesztettek. Hiteles információk szerint
közép-ázsiából került Európába, amelyben a
mórok és a spanyolok az „élen” jártak.
Táplálkozási szempontból a sárgarépa a
gyökérfélék között – jelentős vitaminforrásának köszönhetően – igen előkelő szerepet
vívott ki magának.
A sárgarépának a megvastagodott, tápanyagokban gazdag gyökerét fogyasztjuk.
Íze kellemes, édeskés.
A növény fontos biológiai hatóanyaga a
bétakarotin (más karotinokat is tartalmaz),

amelynek egyébként a színét is köszönheti.
Karotintartalma, amely jelentős antioxidáns
fajtánként változó, 6–15 mg/100 g között
mozog.
A szervezet a bétakarotint szükség szerint
A-vitaminná alakítja át.
Az A-vitamin nélkülözhetetlen továbbá a jó
látás és a nyálkahártyák egészsége szempontjából. Az A-vitamin hiányában kialakulhat a
farkasvakság.
A gyökér tartalmaz még flavonoidokat és
illóolajat is. Alacsony energiaértéke miatt
218 kJ (52 kcal) szívesen alkalmazzák különféle diétáknál, de fogyasztása ajánlott szív- és

keringési betegségekben szenvedőnek is.
Azért is érdemes tudatosan beiktatnunk
táplálkozásunkba, mert karotinjai erősítik az
immunrendszert, és egyes vizsgálatok szerint
a daganatos betegségek megelőzésében is
fontos szerepük lehet.
A sárgarépa hatóanyagainak köszönhetően
részt vesz a szabad gyökök károsító hatásának megakadályozásában is.
A népi orvoslás vizelethajtóként is alkalmazza.
(forrás: http://www.hazipatika.com/)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Májusi rejtvény
Az áprilisi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Ó, csermelyhangú csízek,
Illatok, édes ízek,
(Tóth Árpád: Áprilisi capriccio)
Könyvet nyert: Palásthy Imre balatonfűzfői
olvasónk.
Gratulálunk!
Áprilisi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2017. május 26.
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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A Magyar Népviselet Napja

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Virágosítás

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

