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Balatonfűzfő Város. a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2016. március 10-től 2017. április 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Március 9. 17 óra Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, közgazdász, egyetemi
tanár, a hadtudományok kandidátusának
előadása
– az Összefogással Fűzfőért és a Balatonért
Polgári Egyesület főszervezésében
A belépés díjtalan.
Március 10. 17 óra Városi nőnapi rendezvény
Ünnepi köszöntőt mond: Marton Béla polgármester
– Fellép: Csonka András énekes, színész
Március 10. 17 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubdélután
– A városi nőnapi rendezvény után köszöntő
a Nike étteremben
Március 11. Kézműves klub
– nyílt nap, korongozással készült kerámiák
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Március 13. 16 óra Kártya klub
Március 14. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
nemzeti ünnep alkalmából
Ünnepi beszédet mond: Lajkó Frigyes önkormányzati képviselő
Műsor: Teatro Társulat ünnepi műsora
Helyszín: Fűzfőgyártelep, 56-os áldozatok
emlékterén, az Országzászlónál
Rossz idő esetén a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár színházterme
Március 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 17. 18.30 óra Best of L’art pour L’art
– válogatás a társulat legsikeresebb jeleneteiből
Jegyek elővételben a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár irodájában 3200 Ft-os
egységáron kaphatók
Március 20. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – úti beszámoló
Március 21. Városi költészet napi szavalóverseny
– Elődöntő I.
– 9 óra Óvodás kategória
– 15 óra Középiskolás kategória
– 16 óra Felnőtt kategória
Március 22. Városi költészet napi szavalóverseny
– Elődöntő II.
– 13 óra Kisiskolás kategória
Március 22. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér kis épülete
Március 24. 10 óra Nyugdíjas klubok színjátszó csoportjainak találkozója
Március 24. 18 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– Jazz koncert

központ, 60 éves a Nitrokémia Csillagvizsgáló
– 14.15 óra VÁCISZ ünnepi, nyilvános
közgyűlése
– 16 órától ünnepség megnyitása, kiállítás,
megemlékezések, emléktábla avató, vendéglátás
A részletes program a 10. oldalon olvasható a
VÁCISZ hírekben
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Áprilisi előzetes
Április 3. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 3. 17 óra Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 3. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Április 4. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután – előadás egészségmegőrző
témában
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 27. 16 óra Kártya klub
Március 27. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubdélután – vendég: Marton Béla polgármester – kötetlen beszélgetés
Március 29. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér kis épülete
Március 29. 18 óra Új színházi évad – I. előadás
Feydeau: A balek (A hülyéje) – vígjáték – a
Fogi Színház művészeinek előadásában
Március 31. 10 éves a VÁCISZ, 5 éves a
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr-

Április 4. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Április 5. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér kis
épülete
Április 6. 17 óra Diótörő bajnokság
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Április 8. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
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Április 8–9. Agykontroll tanfolyam 10–14
éveseknek
– előadó: Hoffer Éva oktató
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Április 10. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
- klubfoglalkozás – Költészet napja, legkedvesebb verseink
Április 10. 16 óra Kártya klub

2017. március

Április 11. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Április 11. 17 óra Költészet napi városi szavalóverseny
– döntő és gálaműsor
Április 12. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér kis épülete

Április 13. 18 óra Új színházi évad – II. előadás
Kálmán Imre: Cirkuszhercegnő – operett –
a Fogi Színház előadásában
Április 15. Balatonfűzfői Horgász Egyesület
– tavaszi évadnyitó horgászverseny és küldöttgyűlés
Helyszín: Horgásztanya

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

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. januári lapzártától a 2017. februári lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Horváth Abigélt, Márton Juliannát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 9 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Petőfi Sándor

NEMZETI DAL
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! 
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 1848. március 13.)
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2017. február 21-én tartotta soron következő testületi ülését, melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

kerékpárút megépítésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be,
amelynek elbírálása jelenleg is folyamatban van. A kerékpárút tervezett nyomvonala érinti a fenti ingatlanokat.)

– Az önkormányzat a Fűzfői Atlétikai Klub részére 4 M Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségéhez benyújtott sportcsarnok építési pályázatban el nem
számolható engedélyes tervek költségének fedezetére.

– Az önkormányzat tulajdonba kívánja venni és helyi közút céljára
kívánja használni a Magyar Állam tulajdonát képező, a Magyar
Közútkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő balatonfűzfői 05,
016/1, 1489/1 és 1493/2 hrsz.-ú ingatlanoknak az állami közúthálózat részét nem képező területrészét, illetőleg a 09 és 1494 hrsz.-ú
ingatlanokat. Átadásra kerülne a Magyar Közútkezelő részéről a
Nike krt. általuk kiépített szakasza a körforgalomtól a Fűz utcai
becsatlakozásig, az alsó körforgalom alatti, szintén újonnan megépített, négy ingatlant feltáró kiszolgáló út, továbbá a körforgalmak
között, a tervezett városközpont területén a régi 72-es főközlekedési
út nyomvonala, valamint két, ugyanezen a stratégiai területen fekvő
egyéb ingatlan 1144 m2 és 5863 m2 térmértékkel. A telekalakítási
költségeket a Közútkezelő vállalja.

– A testület úgy döntött, hogy 2017. évben 1 932 000 Ft vissza nem
térítendő működési támogatást nyújt a Bakony és Balaton Keleti
Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport
(HACS) címbirtokos szervezet részére.
– A képviselők a 2017. márciusi ülésen áttekintik az önkormányzati
intézmények humánerőforrás gazdálkodását. Az önkormányzati
intézmények vezetői ezt az alábbiak szerint mutatják be:
– a munkakörökhöz előírt képesítési követelmény,
– a munkavállaló besorolás szerinti és megállapított illetménye,
– a munkakör az elvárt minimális végzettséggel került-e betöltésre.
– A testület a 2017. márciusi képviselő-testületi ülésre beszámolót
kért a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-től, a vagyonkezelőnek átadott értékesítésre szánt ingatlanokról. A beszámoló tartalmazza azt is, hogy
milyen megkeresések érkeztek az ingatlanokkal kapcsolatban és
hogyan áll ezen ingatlanok értékesítése.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Balatonfűzfő 359/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésére vonatkozó igényt nyújt be a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, valamint a Balatonfűzfő 07/19, a
013/6 és 013/7 hrsz.-ú ingatlanok Magyar Állam tulajdonát képező
részére vonatkozó igényt pedig a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél. (A Fűzfőfürdő és Fűzfőgyártelep közötti összekötő

– Elfogadták Balatonfűzfő város önkormányzata 2017. évi költségvetését, valamint módosult a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016.
(II. 29.) számú rendelet a jogszabályi változások, a költségvetési
támogatások, támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök bevételi előirányzatának változása, a képviselő-testületi határozatok átvezetése miatt. Szintén módosult a településképet meghatározó ingatlanok homlokzati felújításához nyújtható önkormányzati támogatásról
szóló rendelet.
A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2017. március 21-én lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

A hetvennyolcadik hónap a városházán
Egy szombati rendezvényről éppen hazafelé tartottunk. A Közösségi
Ház előtti járdán állt egy idősebb úr, valamire igen koncentrált, mert
a tekintetét lefelé fordítva nem igen vett tudomást a körülötte lévő
történésekről. Lelassítva, közelebbről észrevettem, hogy egy kutyussal törődik nagy figyelemmel, akit egy provizórikusan póráznak kinevezett zsinegen tartott. Ez a kép hihetetlen örömmel töltött el, mosolyogtam, lelkem bukfenceket hányt örömében. Mert míg más csupán
egy madzagon lógó kistermetű kutyát sétáltató idősebb urat látott
ott, nekem ez sokkal több volt annál. A történtek előtt néhány nappal, a szóban forgó úr reggel már fél nyolckor a hivatal előtt várt.
Ismertem régebbről, láttam rajta, hogy valami fontos közlendője van.
Már felfelé haladtunk, amikor megszólalt, és elpanaszolta könnyes
szemekkel, hogy a szeretett kutyusa elhagyta, betegségben elpusztult
jó pár hete. Ő volt a társa, volt, akiről gondoskodjon, mert egyedül él.
Véletlenül meglátott egy állatmenhely plakátján egy ugyanolyan
jószágot, mint az övé volt, és azt szeretné elhozni. Telefonon már
egyeztettek is a menhely dolgozóival. Az örökbe fogadás előtt egy

környezettanulmányra kell eljönniük, megnézni, hogy milyen helyre
is kerül majd a kutyuska. Abban kérte a segítségemet, hogy próbáljam
lebeszélni őket a látogatásról, mert attól tart, hogy szegény ember
létére nem fog megfelelni az általa nem ismert elvárásoknak. Ettől
nem tudtak eltekinteni, de kérésére még aznap fogadták, és megismerkedhetett a kiválasztott kutyussal, aki aztán hamar gazdájává is
fogadta. Megtudtam, hogy a szegényebb emberek a legritkábban szabadulnak meg az örökbefogadott állatoktól, nem rájuk jellemző,
hogy megunják és visszaviszik a csalódott állatot. Most a kutya és gazdája igen boldog. Tanulják az egymáshoz alkalmazkodást. Miért
írtam le ezt az esetet? Mert nagyon sok ember segítségre szorul, a
szomszédok, ismerősök nem is tudnak a gondjaikról, így nem is tudnak segíteni, ha akarnának sem. Jó lenne, ha észrevennénk a körülöttünk élők problémáit. Ne ítélkezzünk elhamarkodottan, felületesen
senkinek a megjelenéséről, a viselkedéséről, a gondolatairól, mert
mindennek van oka. Az okok csak ritkán tárulnak fel előttünk teljességükben, és nagyon kevés ember kíváncsi is ezekre. Még kevesebben
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hajlandók megnyílni mások előtt. Minden ember egy történet. Mi
többször játszottuk azt régebben, hogy ismeretlen embereket figyelve megpróbáltunk hozzájuk illő történeteket kitalálni. Remek,
vidám, szórakoztató elfoglaltság volt. Visszagondolva, mindig valami
különleges alakult ki a történetekből. Van, aki egy embert lát madzagon vezetett kutyával, én egy beteljesedett álmot. A kutyusban egy
féktelen engedetlen szőrmókot, én egy gazdára talált hálás jószágot.
Ha már a négylábúaknál tartunk, akkor nagyon sokan póráz nélkül
sétáltatják a kutyáikat. Ez veszélyes, mert közlekedési balesethez
vezethet, a gyalogosan közlekedők megijedhetnek tőlük, s másik
állatot meg is támadhatnak. Kérek minden állattartót, hogy tudatosuljon bennük az, hogy felelősséggel tartoznak a kedvencük viselkedésért, anyagi és jogi értelemben is.
A Magyar Turisztikai Ügynökség koordinálásával strandonként
negyven millió forintos fejlesztést kap a település. Ennek az összegnek a tartalommal való megtöltése folyamatban van. Terveink között
szerepel a tobruki strand parkolójának a megépítése, új lépcsők
beszerzése, a strandi járdák felújítása, strandi bútorok beszerzése,
sportpályák felújítása. A Fövenyfürdőn gyermekpancsoló megépítése, beléptető rendszer beszerzése, a strand melletti murvás út leburkolása, a strandi járdák felújítása. Az árajánlatok beszerzése folyamatban van, s szeretnénk minél több olyan beruházást elvégezni, ami
eddig forrás hiányában elmaradt, s vonzóbbá teszik strandjainkat.
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előadásból álló „évad” bérleteit megvásárolhatják a művelődési központban.
A képviselő-testület elfogadta a város költségvetését. Egy olyan költségvetést sikerült megalkotni, amiben a biztonságos működés mellett vannak fejlesztési források is. Ezeket a következő számban jelentetjük meg.
Sajnos sikertelen volt az a kísérlet, amely a vízművünk állami tulajdonba kerülését kérte. Törvényi szabályozás miatt nem kerülhet erre sor.
Eddig már négyszáz millió forintot meghaladó önkormányzati forrást
kellett ráfordítani a működőképesség megtartására. Abban bíztunk,
hogy a tulajdonosi terhektől az állami tulajdonba vétel majd meg fog
szabadítani bennünket. Sajnos ez elmaradt. Félő, hogy a tulajdonosi
mivoltunkból fakadó kötelezettségeink egy sor fejlesztési tervünket
felülírhatja egy váratlan helyzet kapcsán. Egy kimutatás szerint is több
százmillió forintot igényelne egy olyan fejlesztés, ami biztonságosabbá
tenné a rendszert. A költségvetésünkből ezt nem tudjuk biztosítani,
ehhez állami segítséget kell kérnünk. Reméljük, a segítség meg fog
érkezni, mert ellenkező esetben kilátástalan helyzetbe is kerülhetünk.
Tájékoztatok mindenkit, hogy a rendőrség sebességmérést végez már
rendszeresen az Árpád utcában. Naponta több órát fog ott tölteni.
Kérek mindenkit, hogy ne rövidítse meg a családi kasszát több tízezer
forinttal, és ne teremtsen veszélyhelyzetet.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2017. március 16. 17 óra,
Közösségi Ház, Fűzfőfürdő.

Örömmel számolok be arról, hogy tavasszal újból indul a színházi
szezon TAO forrás támogatások és szponzorok segítségével. A négy

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati felhívás – visszatérítendő támogatásra
(érvényes: 2017. február 15-től)
A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázatot hirdet a településen működő civil szervezetek, egyesületek, egyházak, vállalkozások részére az
alábbi tevékenységek, célok támogatására:
1. TAO támogatásban részesülő sportegyesületek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn tevékenykedő, TAO
támogatásban részesülő sportegyesületek 2017. július 1-jétől kezdődő TAO időszakában felmerülő, utánpótlás nevelési költségek átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás igénylésének feltétele a 2017–2018. évre benyújtott sportfejlesztési program. A támogatás folyósítása csak az adott szakági szövetség jóváhagyása után
lehetséges. Az igényelhető támogatás összege a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján lehívható TAO Utánpótlás nevelési támogatás max. 10%-a lehet, max. 1 M Ft. A visszatérítendő támogatás viszszafizetésének határideje: 2018. január 31.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, 2017–2018.
évre TAO sportfejlesztési programmal rendelkező sportegyesület,
szakosztály.
2. Vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati fejlesztéseinek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn telephellyel rendelkező
vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseinek átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás
igénylésének feltétele a támogatási szerződés vagy támogatási határozat. Az igényelhető támogatás összege a támogatási szerződésben/

határozatban megítélt támogatás max. 20%-a lehet, max. 1 M Ft.
A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje a folyósítástól számított egy év.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása fejlesztését célzó támogatási szerződéssel rendelkező vállalkozás, egyéni
vállalkozó.
3. Vállalkozások, egyéni vállalkozók saját finanszírozású fejlesztéseinek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn telephellyel rendelkező
vállalkozások, egyéni vállalkozók saját forrásból megvalósuló fejlesztéseinek átmeneti finanszírozására. Az igényelhető támogatás összege max. 500 000 Ft. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének
határideje a folyósítástól számított két év.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása fejlesztését saját forrásból finanszírozó vállalkozás, egyéni vállalkozó.
4. Civil szervezetek, egyesületek, egyházak pályázati fejlesztéseinek
támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn működő civil szervezetek,
egyesületek, egyházak pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseinek
átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás igénylésének feltétele a támogatási szerződés vagy támogatási határozat. Az igényelhető
támogatás összege a támogatási szerződésben/határozatban megítélt
támogatás max. 20%-a lehet, max. 500 000 Ft. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje a folyósítástól számított egy év.

2017. március

7. oldal

Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, támogatási szerződéssel rendelkező civil szervezet, egyesület, egyház.
Támogatás kizárólag Balatonfűzfőn megvalósuló fejlesztéshez
vehető igénybe!
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20-tól
december 1-ig folyamatosan.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásától számított 60 nap.
A támogatás formája: egyszeri, visszatérítendő, kamatmentes
támogatás minden támogatási cél esetén.
Költségek: A támogatáshoz jutás a szerződéskötést megelőzőn egyszeri kezelési költség (ami a támogatás 5%-a) és a 3-as cél esetén a
szerződés közjegyzői ellenjegyzési díjának befizetésére kötelezi a
támogatott pályázót.
A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg
500 000 Ft (3-as, 4-es cél esetén, illetve 1 M Ft (1-es, 2-es cél esetén).
A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban,
Gyurkovics Ágnes Alapítványi elnök címére kizárólag postai úton
küldve (8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u. 60.).
A pályázattal kapcsolatban telefonos felvilágosítást, telefonon
előre leegyeztetett személyes konzultációs lehetőséget Gál
Andrea kurátor biztosít (Tel.: 30/377-4262).
Letölthető dokumentum: Pályázati adatlap
• Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve
átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gyurkovics
Ágnestől személyesen, 2017. március 15-től.
A pályázónak a pályázathoz kötelezően mellékelnie kell:
• A pályázó eddigi tevékenységének bemutatását;
• A megvalósítani kívánt fejlesztés bemutatását és hatásait, valamint
a megvalósítás és pénzügyi elszámolás ütemezését;
• Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés esetén a pályázati dokumentáció és támogatási szerződés pályázó által hitelesített másolati példányát (TAO finanszírozás esetén a benyújtott sportfejlesztési programot a pályázathoz kell mellékelni, a támogatás folyósításának feltétele
pedig a szakági szövetség által elfogadott sportfejlesztési program);
• Tételes költségbecslést a teljes fejlesztésről, illetve a visszatérítendő
támogatás felhasználásáról;

• Civil szervezet pályázó esetén: bírósági végzés, alapító okirat és
alapszabály másolatát, utolsó (2016., ill. 2015. évi) Éves beszámoló
Országos Bírósági hivatalhoz való benyújtásának igazolását, 2016.,
illetve 2015. évi Éves beszámoló másolati példányát;
• Társas vállalkozó pályázó esetén: köztartozás-mentes státusz igazolásait (NAV igazolás, helyi önkormányzat igazolása helyi adók befizetéséről), 2016. évi mérleget és eredmény kimutatást;
• Egyéni vállalkozó pályázó esetén vállalkozói igazolvány másolatát,
köztartozás-mentes státusz igazolását (NAV igazolás, helyi önkormányzat igazolása), 2016. évi vállalkozói bevallás másolatát;
• A pályázó nevére szóló bankszámla utolsó bankszámla kivonatának
másolatát.
A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma
bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.
Bírálati szempontok:
1. A fejlesztés szükségessége, hatásai Balatonfűzfő városban
2. Fejlesztés, finanszírozás ütemezése, pénzügyi kockázatok
Támogatási szerződés
A Támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról
telefonon kap tájékoztatást minden eredményes pályázó. A támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának feltétele a
pályázó által befizetett egyszeri kezelési költség (támogatás 5%-a),
egy készfizető kezes bevonása és az aláírt banki felhatalmazó levél
bemutatása (1-es, 2-es és 4-es cél esetén).
3-as pályázati cél esetén további költség közjegyzői díj befizetése.
A támogatás feltétele ebben az esetben két készfizető kezes kötelezettség vállalása a támogatott pályázó támogatás visszafizetésére
vonatkozó szerződésszegése esetén. Ennél a pályázati célnál a támogatási szerződés aláírása közjegyző jelenlétében, közjegyzői ellenjegyzés
mellett történik, a pályázó által megjelölt, készfizető kezességet vállaló két személy, a pályázó hivatalos képviselője és az alapítvány elnökének jelenlétében és aláírásával.
GYURKOVICS ÁGNES
A BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

Tisztelt Civil szervezet vezetők!
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonfűzfőért Alapítvánnyal karöltve civil fórumra hívja valamenynyi településünkön működő civil szervezet és szerveződés vezetőjét.
A fórum ideje: 2017. március 8. (szerda) 17 óra
A fórum helyszíne: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
kiállítóterme
A fórum eredményessége érdekében az alábbi kérdések előzetes
átgondolására kérjük a civil egyesületek vezetőit:
1. Mik a 2016. évi önkormányzati (Civil Alap), illetve a
Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati rendszerével kapcsolatos
tapasztalataik, észrevételeik?
2. Hogyan látják saját szerepüket városunk fejlődésében? Miként
tudnak hozzájárulni ahhoz?

3. Milyen újabb, városunk egész közösségét megszólító/szolgáló
pályázati célt tudnának megjelölni a 2017. évre?
A fórumon lehetőséget szeretnénk biztosítani a civil szervezetek
vezetőinek, hogy a fenti kérdésekkel kapcsolatosan, valamint az önkormányzattal való jövőbeni együttműködés lehetőségeiről 5–6
percben elmondhassák álláspontjukat.
A közös munkánkat nagymértékben segíthetik azzal is, hogy a fenti
kérdésekre adott válaszaikat 2017. március 6-ig írásban is megküldik
az alábbi címre: gyurko50@pr.hu
Megjelenésükre, aktív közreműködésükre feltétlen számítunk!
MARTON BÉLA SK.
POLGÁRMESTER
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Felhívás Civil szervezeteknek
A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége
Civilek Balatonfűzfőn címmel tervezi kiadni a Honismereti Füzetek 12. szám – másképp kiadványát.
Célunk a kiadvány kiadásával, hogy jobban
megismerhessük tevékenységüket és a szervezetek jobban megismerhessék egymást,
munkájukat, hogy összefogással közösen
még többet tehessünk városunkért.

Kérünk minden balatonfűzfői civil szervezetet, hogy adjon bemutatkozó anyagot.
Szempontok:
– Bemutatkozás, célok
– Tevékenység, tagság
– Megszólítottak köre
– Közösségre, városra gyakorolt hatása

Az anyag mellé kérünk 3 db nagyfelbontású
fotót (min. 1 MB), a szöveget Word dokumentumban, max. 2000 karakter, szóközökkel együtt.
Az anyagot a fuzfohirlap@gmail.com email
címre kérjük küldeni 2017. április 28-ig.
SZERKESZTŐSÉG

Ebtartással kapcsolatos legfontosabb ismeretek, szabályok
Az ebtartással kapcsolatban sok téves elképzelés él a köztudatban. Sokan még mindig
Balatonfűzfő város önkormányzata képviselő-testületének már régen hatályon kívül
helyezett, az állatok tartását szabályozó
2/1998. (II. 16.), illetve az ebtartásról szóló
1994. évi 6. számú rendeletében foglalt előírásokra hivatkoznak egy-egy vitás ügy kapcsán. Ezért szükségesnek látjuk ismertetni a
jelenleg érvényes legfontosabb szabályokat,
és eloszlatni a leggyakoribb tévhiteket.
Balatonfűzfőnek jelenleg nincs állattartási
rendelete. Az önkormányzatoknak és társasházaknak van ugyan lehetőségük önálló rendelkezések alkotására az állattartásra vonatkozóan, de csak akkor, ha azok nem ütköznek a hatályban lévő, az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. (közismert nevén állatvédelmi) törvény végrehajtására alkotott, a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) kormányrendelet tartásra vonatkozó
rendelkezéseivel.
Ebtartás szabályozása:
Gyakori hiba, melyet nemcsak a társasházak,
de az önkormányzatok is néha elkövetnek,
hogy rendelkezéseikben szabályozzák a tartható ebek számát. A kormányrendelet 14. §
(6) bekezdésében foglaltak alapján tartósan
csoportosan tartott ebek esetén számukra
egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul
használható területet kell biztosítani. Nem
minősül csoportos tartásnak a szuka együtt
tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
Abban az esetben, ha ez megvalósul, pl. egy
60 m2-es lakásban akár 10 kutyát is tarthatunk.
Volt rá példa, hogy egyes lakóközösségekben
a lakók bizonyos százalékának beleegyezéséhez kötötték a kutyatartást. Az Alkotmánybíróság ezt a gyakorlatot alkotmányellenes-

nek minősítette és kimondta, hogy a lakóközösség nem korlátozhatja az ebek számát.
Kutyák a közterületen:
Az önkormányzat vagy a társasházak nemcsak a tartható ebek (illetve más, kedvtelésből tartott állatok) számát nem szabályozhatják, de nem írhatják elő például szájkosár
viselését sem. Ez utóbbival kapcsolatban a
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése így
rendelkezik: Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet
csak pórázon lehet vezetni. Közterületen
ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására
képes. (2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. (3) 31. Szájkosarat használni a (2)
bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy
miniszteri rendelet a szájkosár használatát
nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően
agresszív magatartásának ismerete esetén
kell.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a szerint: „(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a)
a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
(…) d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével – beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.
Településünkön a strandokra bevitt ebek
kérdése különösen sok vitát gerjeszt. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. melléklet 7. pontja alapján „Állatot a fürdőhely
területére bevinni – a járási hivatal által
engedélyezett őrkutyás biztonsági szolgálat,
illetve a vakvezető kutya kivételével – tilos.
A fürdőhely területén a fürdési szezonban
horgászni nem szabad.”
A jogszabályban meghatározott kijelölt fürdőhelyek alatt nemcsak az elkerített strandokat kell érteni, hanem minden olyan partszakaszt, ahol megfelelő tábla jelzi, hogy az
adott vízterületet fürdésre kijelölték.
Ugyanakkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy
csak arra az időszakra vonatkozik a tiltás,
amire a kijelölés.
Balatonfűzfőn a strandok üzemeltetője
„Strandfürdő rendtartása” szabályzatában
külön is rendelkezik arról, hogy „Tilos (…)–
Járművet, kutyát vagy más állatot a strandfürdő területére bevinni.”
Balatonfűzfő város önkormányzata képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2016. (VIII. 31.)
számú önkormányzati rendeletének 6. §-a a
tiltást még a temetőre is kiterjeszti: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást valósít meg, aki a) Vakvezető
kutya kivételével a temetőkbe állatot bevisz.
Másik általános probléma a kutyák sétáltatása során a közterületen hátrahagyott „szenynyeződés”. Azon túl, hogy a helyi rendeletek
is előírják a közterületek tisztán tartását, az
állatvédelmi törvény konkrétan rendelkezik
arról, hogy az állat ürülékét az állattartó a
közterületről köteles eltávolítani, ennek
elmulasztása esetén az állattartó pénzbírsággal sújtható.
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A szabálysértési törvény 193. §-a (2) bekezdése alapján „Aki harapós kutyáját nem zárt
helyen tartja, vagy nem helyez el a ház
(lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló
megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el”.
Polgári Törvénykönyvünk meghatározza,
hogy aki állatot tart, felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz.
A kutyák egyedi azonosítója
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. kormányrendelet módosított rendelkezései alapján
2013 januárjától a négy hónaposnál idősebb
kutyát csak egyedi azonosítóval, úgynevezett
elektronikus transzponderrel ellátva lehet
tartani.
Eb-nyilvántartás:
Balatonfűzfő
város
önkormányzata
Balatonfűzfő város közigazgatási területén
az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2015. március 15. napjáig eb-összeírást tartott. Az ebtulajdonosok az eb-összeírást követően is
kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (szaporulatot, új eb beszerzését vagy
esetleges elhunytát) írásban bejelenteni.

Ebtartással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
Az állattartással kapcsolatos vitákat végső
esetben jogi úton lehet rendezni, azonban a
birtokháborítás nagyon nehezen bizonyítható, számos feltételnek kell megfelelni,
hogy egyáltalán foglalkozzanak a kérdéssel.
A Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése
kimondja, hogy a kedvtelésből tartott állatot
úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Amennyiben ezen feltételek egységesen sérülnek, abban az esetben van lehetőség eredményesen fellépni az
állattartóval szemben. Egy éven belüli szükségtelen mértékűnek vélt zavarás esetén a
jegyzőhöz fordulhat a panaszos, azon túl a
bírósághoz. A bírói gyakorlat szerint a birtokháborítás tényét állattartási ügyekben
mindig a környezet jellegéhez képest kell
vizsgálni. Nem panaszolhat birtoksérelmet,
aki olyan környezetbe ment lakni, ahol az
állattartás nem tilos. Az egyéni érzékenység
– ezekben az esetekben – nem lehet hivatkozási alap.
Összefoglalva:
Jelen válogatás csak a leggyakrabban előforduló problémákból, az állatok tartásával kap-

csolatos legfontosabb jogszabályokból szemezgetett. Gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor szomszédok, ismerősök a legkisebb vélt, vagy valós sérelem esetén is azonnal jogi eszközökkel próbálnak érvényt szerezni az igazunknak. Egy-egy jogi útra terelt
ügy pedig a jószomszédi viszonyt is beárnyékolhatja. A jogszabályok nem válthatják ki
vitás ügyek egymás közötti rendezését, a
problémák megbeszélését, a megoldások kölcsönös keresését. A jelenlegi szabályozás
nagyobb szabadságot ad az eb-tartóknak, de
kérünk mindenkit, hogy ezzel a szabadsággal
ne éljenek vissza, legyenek tekintettel a környezetükben élők nyugalmára. A kutyás házak
környezetében élők pedig tanúsítsanak
nagyobb megértést a házi kedvencek zavaró,
alkalmanként esetleg bosszantó viselkedésével szemben.
Talán nálunk is megfontolandó lehetne a
svájci példa, ahol az ebtartást egy alapfokú
vizsgához kötik, és csak az tarthat állatot, aki
ezen megfelel. A vizsga – természetesen –
nem olyan bonyolult, mint a jogosítvány
megszerzése, de alapszintű tudást biztosítana
minden gazda számára, hogy megismerje
állatai szokásait, és a tartással kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit.
SZEKERES PÉTER
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

Felvétel a Szivárvány Bölcsődébe
Bölcsődénk 2 telephelyen fogad bölcsődés
korú gyermekeket. Fűzfőgyártelepen a Nike
krt. 11-ben 36, Tobrukban a Radnóti u.
26-ban 12 gyermek gondozása-nevelése
folyik. A gyermekek felvétele egész évben
folyamatos, de csak a megüresedő helyekre
vehető fel kisgyerek. Aki tehát gyermeke
3 éves kora előtt szeretne visszatérni munkájába, előre gondoljon erre, és időben írassa be
gyermekét bölcsődénkbe.
Ki vehető fel bölcsődénkbe?
Bölcsődébe már 20 hetes kortól 3 éves életkorig felvehető az a csecsemő, kisgyermek, akinek szülője, nevelője, gondozója munkavégzést folytat vagy munkába szeretne állni, ha
felsőoktatási intézményben vagy más intézményben tovább tanul vagy átképzésre, képzésre jár, betegsége vagy egyéb okok miatt a
gyermek napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni, és igazolni tudja, hogy ő és gyermeke a következő ellátási területek valamelyikén

állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik (Balatonfűzfő, Papkeszi, Balatonalmádi, Balatonvilágos, Litér, Balatonkenese,
Alsóörs, Lovas Paloznak, Felsőörs, Szentkirályszabadja, Berhida, Csajág, Küngös).
Ha a gyermek a harmadik életévét már betöltötte, csak akkor vehető fel bölcsődébe, ha
testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai
jelentkezését a bölcsőde orvosa vagy háziorvosa nem javasolja, akkor bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését
követő augusztus 31-ig. Az a gyermek, aki
szeptember 1. és december 31. között tölti be
3. életévét, akkor vehető fel bölcsődébe, ha a
szülő vállalja, hogy gyermekét a nevelési év
végéig (augusztus 31-ig) bölcsődébe járatja.
Beiratkozás menete:
Beiratkozni Fűzfőgyártelep, Nike krt.
11-ben lehet a hét minden napján
9.00–12.00 óra között a bölcsődevezetőnél.

Szükséges okmányok:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, a
gyermek és szülők lakhelyet igazoló kártyája,
a gyermek TAJ kártyája, ezekről fénymásolat
készül. Ha a szülő egyedülálló, azt emelt családi pótlékról szóló igazolással kell igazolni
vagy Bírósági határozattal, mely igazolja,
hogy elvált, és ő a gyermek törvényes képviselője. A helyszínen felvételi kérelmi lapot
kell kitölteni, amin jelölni kell, melyik telephelyre, mely időponttól (év, hónap) kéri a
szülő gyermekének a bölcsődébe történő felvételét.
Fontos tudni, a felvételi kérelem nem egyenlő a felvétellel. Az új nevelési évre (szept.
1.–aug. 31.) felvett gyermekek és a várako-
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zók névsor is a kérelmek elbírálása után kerül
kifüggesztésre bölcsődénkben (jún. 15-ig).
Elbírálási szempontok:
Az elbírálásnál elsőbbséget kell élveznie azon
gyermekeknek, akinek szülője munkában áll
vagy kíván állni. Akit szülője egyedülállóként egy vagy több kiskorú gyermeket nevel,
aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, aki 3 vagy több gyermekes családban nevelkedik, akinek egyik szülője tar-
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tósan kórházi kezelés alatt áll, akit védelembe vettek. Ezek valódiságát igazolni szükséges.
A felvett gyermekkel csak abban az esetben
kezdhető meg bölcsődénkben a beszoktatás,
ha a keresőtevékenységet folytatni kívánó
szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdése előtt két héttel a bölcsőde
vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be
vagy bemutatja a leendő munkáltatójának
igazolását arról, hogy a szülő nála alkalma-

zásban fog állni, megjelölve annak kezdő
időpontját is, ami egy-másfél hónapnál hoszszabb idő nem lehet.
A bölcsődevezető a szülőkben felmerülő kérdésekre szívesen ad tájékoztatást a beiratkozáskor.
KERESZTES CSABÁNÉ
SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
BÖLCSŐDE SZAKMAI VEZETŐ

VÁCISZ hírek

10 éves a VÁCISZ, 5 éves a
Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpont,
60 éves a Nitrokémia
Csillagvizsgáló
2017. március 31. 14.15 (péntek) VÁCISZ
ünnepi, nyilvános közgyűlése.

16.00 Ünnepség megnyitása, háziasszony:
Kontics Monika, VÁCISZ kommunikációs
vezetője, önkormányzati képviselő.
16.30 M. Mészáros Éva kiállításának megnyitója. Megnyitja: Pintér István elnökségi
tag.
17.15 A „Csillagvizsgáló” ünnepe. Megemlékezések.
18.00 EMLÉKTÁBLA avatása.
18.10 Vendéglátás a Csillagfény büfében,
kötetlen beszélgetés.
2017. április 8–9. Agykontroll tanfolyam
10–14 éveseknek a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpontban. Előadó:
Hoffer Éva oktató.

2017. április 6. 17 óra Diótörő bajnokság a
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban.
Az Öveges Iskola IKER program keretében a
digitális szakadék csökkentésére számítógépes képzést tart 18–60 év közötti érdeklődőknek. A VÁCISZ Egyesület segítséget
nyújt a szervezéshez.
Jelentkezni lehet 2017. március 20-ig az
info@balatoncsillagvizsgalo.hu címen vagy
a 06-30/604-6241 telefonon Kontics
Ferencnénél.
KONTICS FERENCNÉ

Diótörő negyedszer
2017-ben immár negyedik alkalommal rendezi meg a Balatonfűzfői Vállalkozások és
Civil Szerveződések Egyesülete a városi diótörő versenyt.
A 2017. április 6-án 17 órakor sorra kerülő
látványos és izgalmas eseménynek a Balaton
Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpont ad
otthont.

A részvételre előzetesen be kell jelentkezni,
kétfős csapatok nevezhetnek április 2-ig és a
helyszínen 500 Ft/csapat nevezési díj befizetésével lehet részt venni a versengésben.
Érdekes díjak, oklevelek, emléklapok, humor
és izgalom, kvíz játék, dióevés!
Jelentkezés és további információ: Pintér
István 06-20/353-5029 telefonon, vagy

gyerkoc@invitel.hu e-mail címen. (a versenykiírás a VÁCISZ honlapján olvasható
vagy e-mailen kérhető).
Az eseményre várjuk a jelentkezőket és az
érdeklődő nézőket is!
PINTÉR ISTVÁN
ELNÖKSÉGI TAG

Új színházi évad 2017
Örömmel értesítjük kedves közönségünket,
hogy a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2017-ben egy
vállalkozás segítségével új színházi évadot hirdet.
I. előadás: 2017. március 29. szerda, 18 óra
Georges Feydeau: A balek, avagy a hülyéje –
bohózat két részben (Fogi Színház előadásában)

II. előadás: 2017. április 13. csütörtök, 18 óra
Cirkuszhercegnő (Kálmán Imre egyik legtöbbet játszott operettje) (Fogi Színház előadásában)
III. előadás: május (szervezés alatt)
Marc Camoletti: Négy férfi gatyában –
zenés vígjáték két felvonásban
(Fogi Színház előadásában)
IV. előadás: június (szervezés alatt)
Nyáresti operett gála a Közösség Ház udvarán

Jegyárak:
Elővételben: 2000 Ft/fő; helyszínen: 2200
Ft/fő • Bérletek 6000 Ft-os egységáron,
március 13-tól vásárolhatók a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár irodájában (Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u. 12.).
Információ:
Tel.: 88/451-056; www.mkkfuzfo.hu;
muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
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Turisztikai híreink
Zarándokhellyé vált a balatonfűzfői tojásfa
Hagyomány jelleggel, immár negyedik alkalommal hirdeti meg a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület a Tojásfa díszítésének
programját, melynek nyitó rendezvényére a Tojásfa díszítése március 29-én (szerdán) 17 órakor lesz a fűzfőfürdői Béke téren, a
posta mellett. Várunk minden kedves önkéntest, aki segít a fa
feldíszítésében! A középiskolás fiataloknak az érettségihez szükséges igazolást tudunk kiadni a közösségi szolgálatról. Ezen a
napon az előző évek „termését” tesszük fel, de várjuk az újabb tojásokat is az elkövetkező időszakban!
Az elmúlt évek országos média (M1, M2, TV2, Öböl TV) publicitásának köszönhetően zarándokhellyé vált a Tojásfánk. Visszajáró
vendégeink is vannak az ország számos pontjáról, de még külföldről

is érkeztek tojások. A fűzfői tojások különlegessége, hogy sokan ráírják a nevüket, a dátumot és a település nevét, ahonnan érkeztek.
Azok között, akik felteszik tojásfás képeiket a Balatonfűzfői Tojásfa
facebook oldalra, nyereményeket fogunk kisorsolni idén is.
Április 15-re pedig egy vidám tojáskereső programot szervezünk!
Addig is örömteli készülődést, kívánunk minden kedves olvasónak,
tagjainknak, érdeklődőnek!

Balatonfűzfő–Litér INFÓ 2017
2012-ben jelentette meg utoljára a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület az INFÓ-s „kisokos” füzetet.
Márciusban újra kiadjuk friss, közérdekű információkkal. Ha szüksége van segítségre, legyen az egy szakember, szálláslehetőség, orvosi
rendelési idő, busz- vagy vasúti menetrend, lapozza fel bizalommal!

Anett, Koszorusné S. Etelka, Szabó Tünde, Szanyi Szilvia, Tömpe
Eszter. Nyomdai munkát Németh–Demeter Zsuzsanna, a borítót
Zachar István, a Tradeorg Kft. alkalmazottai végezték. Köszönet
Baksainé Hasznos Renátának a képekért, Molnár Attilának a térkép
grafikai munkájáért.

Keressenek bennünket az alábbi elérhetőségeinken: info@balatonfuzfoinfo.hu, 06-20/341-5504, a Balatonfűzfői Tojásfa facebookos
oldalunkon.
SZANYI SZILVIA
ELNÖK

SZANYI SZILVIA
Az ingyenes INFÓ-s füzethez az alábbi helyeken lehet majd
hozzájutni:
Fűzfőfürdő:
Bf–L. Turisztikai Iroda (Balaton SECRETO Játszóház /volt Jókai
iskola), Jókai u. 21. 06-20/341-5504
Közösségi Ház (Horvát Károlyné Ilike), József Attila u.12.
Fűzfőgyártelep:
100 Forintos bolt, Fűzfő tér 11.
Horgász-Ajándék bolt, Nike krt., Buszpályaudvar
Tobruk:
Katica bolt, Széchenyi tér 1.
A kiadvány megvalósulása, a benne lévő hirdetések vállalkozói és a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület tagjai támogatásának
köszönhető. Szerkesztői az egyesület munkatársai voltak: Antal

ELNÖK
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Pályázat
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár és a Fűzfő Hagyományőrző és
Nosztalgia Táncklub közös pályázatot hirdet
„Viselet másként” címmel.
A pályázattal a Kárpát-medence hagyományos
viseleteinek, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése a célunk.
A pályázaton két kategóriában várjuk
munkáikat:
1. A hagyományos népviseletek egy-egy
darabjának mai, modern öltözék-összeállításban történő alkalmazása.

2. Hagyományos díszítőelemek a modern
ruhákon, kiegészítőkön (a díszítőtechnika
szabadon választható – festés, hímzés,
rátét stb.).

és Könyvtárban Bóna Veronikánál. (Az 1.
kategóriában fényképet és az eredeti viseletdarabot, a 2. kategóriában az elkészült ruhát
vagy kiegészítőt.)

A pályaművek mellé mindkét kategóriában
rövid összefoglalót kérünk a felhasznált viselet-darab vagy díszítőelem tájegységének
bemutatásáról, a viselet-darab illetve a díszítőelem eredeti felhasználásáról.
Az elkészült pályaműveket 2017. április 5-ig
várjuk a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ

A pályaművek bemutatása és díjazása 2017.
április 23-án, a „Séta népviseletben a Parti
sétányon” rendezvényünkön lesz. A pályázattal kapcsolatban további információt
lehet kérni a 30/342-2701 telefonszámon.
MOLNÁR ESZTER

Felhívás Balatonfűzfő legszebb virágoskertje versenyre
A Városvédő és Fürdő Egyesület és a
Balatonfűzfői Hírlap meghirdeti ,,A virágos
Balatonfűzfőért” versenyt.
Célunk, hogy tegyük szebbé városunkat, bíztassunk mindenkit, hogy virágokkal díszítsék
kertjeiket, erkélyeiket, ablakaikat, közterületeinket.
A verseny tavasztól őszig tart.
Várjuk a helyi lakosok, közösségek, társasházak, intézmények, vállalkozások jelentkezését. Szívesen fogadjuk az üdülőtulajdonosok
jelentkezését is.

A pályázók a nevezésük leadása után folyamatosan küldhetik a virágokról készült fotóikat a fuzfohirlap@gmail.com email címre.
Nevezési határidő: 2017. március 31. Az
üdülőtulajdonosoktól áprilisban is elfogadjuk a jelentkezést.
Nevezni lehet a mellékelt nevezési lappal személyesen, telefonon, levélben a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőségében
(Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, Bugyogóforrás u. 12. I. emelet,
06-20/925-4515).

Az eredményhirdetés és díjátadás októberben, az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében lesz.
Külön díjazzuk a legszínesebb kertet, a legszebb rózsákat, a szépen gondozott sövényeket.
A zsűri: Dankó Tünde, Némethné Tárnai
Zita, Kontics Ferencné, Bíró Ibolya, Horváth
Irén.
Várjuk jelentkezésüket, hogy közösen szépíthessük városunkat!
A SZERVEZŐK NEVÉBEN: BÉRES ISTVÁNNÉ

JELENTKEZÉSI LAP
Balatonfűzfő legszebb virágoskertje versenyre
Név:
kert, előkert

Cím:
erkély, balkon

Telefon:

ablak
E-mail:

Dátum:
aláírás
Beküldendő 2017. március 31-ig, Balatonfűzfői Hírlap, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

Öt kontinens csillagai
„Ladányi Tamás, a nemzetközileg elismert
„The World At Night” projekt keretében dolgozó asztrofotográfus képein – aminek kiállítás megnyitóját február 3-án tartotta a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár – a természeti és épített környezet

csillagos éggel alkotott harmóniája mutatkozik be. A szerző utazásai folyamán a világ számos szegletében megfordult, így képein – a
modern fotótechnika alkalmazásával – bolygónk nappalról ismerős arca egy égitesteket is
magába foglaló, sajátos perspektívából látha-

tó. A művészi kompozíciókban megjelenik a
Veszprém városa feletti bolygóegyüttállás, a
holdfényben fürdő Himalája vonulata, és a
déli félteke Tejútja is.”
A kiállítást Kocsis Antal amatőr csillagász nyitotta meg, aki figyelemmel kísérhette, és segí-
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tette Tamás kezdeti érdeklődését a csillagos
ég szépségei iránt, ami nem sokkal később
elhivatottsággá alakult. Tamás annyira szakértővé vált a csillagászati megfigyelésekben,
hogy a Magyar Csillagászati Egyesületnél 25
éve a kettős csillag szakcsoportnak a vezetője,
aki két kettős csillagot is felfedezett, melyek

bekerülhettek a világ legnagyobb kettős csillag indexébe. A felfedezett csillagokat Lad1
és Lad 2-nek nevezték el. Tamás bejárhatta a
Föld öt kontinensét, és mint lelkes földrajzés csillag-kutató, fényképezőgépével a kettőt
együtt akarta megmutatni: a természeti csodát az éggel közös kompozícióban.

Az érdeklődő közönség a megnyitó utáni tárlatvezetés során részleteiben is megismerhette a fotók készítésének történeteit, amit egy
jó hangulatú beszélgetés zárt.

BÓNA VERONIKA

A mi városunk
A Balatonfűzfői Hírlap alkotói pályázatot hirdet a balatonfűzfői városlakók körében mindazon szívesen rajzoló, festő,
ragasztó, domborművet készítő, hímző,
varró stb., bármilyen technikával alkotni
szerető gyermek és felnőtt részére, aki
munkájával megmutatja a városhoz való
kötődését, felidézi kedves élményét és megosztja a többiekkel.
A pályázatot négy kategóriában írjuk ki,
eredményhirdetés és díjátadás a 2017-es
városi gyermeknapi rendezvényen lesz.

1. Felnőtt kategória
2. Középiskolás kategória
3. Általános iskolás kategória
4. Óvodás kategória
Várjuk a színes alkotásokat rövid magyarázattal, versikével, írással a szerkesztőségbe!
Az elkészített műhöz kérjük mellékelni a
készítő nevét, elérhetőségét, a választott
kategóriát.

Cím: Szerkesztőség, Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár, I. emelet
A kiíró fenntartja a jogot az alkotások közzétételére, felhasználására, majd az alkotókhoz történő visszajuttatásra.
Munkára fel! Induljon az alkotás, a szeretetünk, emlékeink, érzelmeink áradása kezünk nyomán! Mutassuk meg, mit jelent
nekünk Balatonfűzfő!
SZERKESZTŐSÉG

Beküldési határidő: 2017. május 1.

Bozay Attila Kossuth-díjas zeneszerzőnkre emlékeztünk
Lukács Elek szervezésében volt 2017. január
27-én a veszprémi Hangvillában a Veszprémi
Zenetörténeti Előadássorozat keretében
Varga Áron zeneakadémiai egyházszakos
hallgató remek előadása, melyben megelevenedett előttünk Bozay Attila kedves lénye,
családja, munkássága, élete, korabeli interjúk, képek és művei segítségével.
Bozay Attila 1939. augusztus 11-én született
Balatonfűzfőn, a Bartók Béla út 25. szám
alatt. Fűzfőgyártelepre járt iskolába, zenei
tanulmányait korán kezdte (tíz évesen zongorázott, tizenkét évesen hegedült), az iskolai úttörőzenekarban is játszott. Korán elkerült Balatonfűzfőről. Szülei mindvégig
támogatták zenei tanulmányait és büszkék
voltak fiúkra, szerették a zenét, sőt édesanyja
nagyon szépen énekelt.
Első felesége Körmendi Klára zongoraművész, két közös gyermekük született: Bozay
Melinda (zongoraművész) és Bozay Gergely.
Első alkotó periódusa 1953–1968-ig tartott
a „Széttekintés” évei. Sokat tanult, nagyra
becsült mestereitől. A békéstarhosi Állami
Zeneművészeti Szakközépiskolába járt, ahol

1953 és 1954 között zeneszerzést tanult
Pongrácz Zoltántól, majd 1954-től 1957-ig a
budapesti Bartók Béla Konzervatórium
tanulójaként zeneszerzői tanulmányait
Szelényi István irányítása mellett folytatta.
1957-ben nyert felvételt a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolára, ahol zeneszerzés
szakos hallgatóként Farkas Ferenc növendéke volt, s itt 1962-ben végzett zeneszerzői és
zeneelmélet tanári diplomával.
Második alkotói periódusa 1968–1978-ig
tartott a „Gödörásás” évei. Már gyermekkorától komponált, több hangszeren is játszott:
citerán, csőrfuvolán is zenélt a nagyvilágban.
Jelentősebb művei: Séta meseországban
(egyfelvonásos balett), a Medáliák zongoraciklus, Vonóstrió, Papírszeletek, Fúvósötös,
I. vonósnégyes, Variációk zongorára, Pezzo
concertato No. 1. és Pezzo sinfonico No. 1.
1963–64-ben a szegedi Zeneművészeti
Szakközépiskola zeneszerzés és zeneelmélet
tanára volt, majd 1966-ig kamarazenei szerkesztőként dolgozott a Magyar Rádiónál.
1967-ben az UNESCO ösztöndíjasaként fél
évet töltött Párizsban, ahol modernzenei
tanulmányokat folytatott. 1979-től haláláig

a Zeneakadémián tanított hangszerelést, de
főleg zeneszerzést.
Harmadik alkotói periódusa 1979–1999-ig
tartott, a „Szembenézés” évei. Feleségétől
elvált, új házasságot kötött Varga Erzsébettel.
Jelentősebb művei: Sorozat, II. vonósnégyes,
Pezzo sinfonico No. 2., illetve Improvizációk
I–II–III. citerára, csőrfuvolákra és vonóstrióra, preparált zongorára és vonószenekarra.
Elkészültek operái: a Csongor és Tünde
(Vörösmarty Mihály) és Az öt utolsó szín
(Madách Imre: Az ember tragédiája nyomán). 65 verset zenésített meg. (Műveinek
sorát a helyszűke miatt nem a teljesség igényével említettem meg.)
Szeretett tanítani, számos tanítványának
zenei munkásságát egyengette, akik közül
Kovács Zoltán, Tallér Zsófia és Fekete Gyula
készítette el – hirtelen, tragikus halála után –
a hangszerelést második operájának ősbemutatójára.
Számos díjat kapott nagyszerű munkássága,
egyedülálló zenei alkotásai elismeréseként:
Erkel Ferenc-díj (1968., 1979.), Érdemes
művész (1984.), Bartók–Pásztory-díj (1988.),
Kossuth-díj (1990.), Magyar Művészetért díj
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(1992.), A millecentenáriumi operapályázat
I. díja (Az öt utolsó szín, 2000.).
1999. szeptember 14-én tragikus hirtelenséggel halt meg Budapesten, Bozay Attila
magyar zeneszerző, citera- és furulyaművész.

Az előadást hallgatva, egy erős magyarságtudattal rendelkező, rendkívüli zeneiségről
árulkodó életút bontakozott ki a szemünk
előtt, volt tanítványom, Varga Áron érdekes,
nagyszerű előadásában, élő zenei játékában.
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Köszönjük! Mi, fűzfőiek emléktáblával,
utcanévvel, évenkénti megemlékezéssel adózunk a művész emlékének.
HORVÁTH IRÉN

Balatonfűzfői fiatal művész – komolyan
A hírlap szerkesztőségnek köszönhetően
több alkalom nyílt már arra, hogy a
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjának
(BFMK) munkáját bemutathassuk. A klub
tevékenysége rendkívül színes és sokrétű,
nincsenek megkötések, hogy ki mivel szeretne csatlakozni, ettől válhat inspirálóvá az a
fajta szabadság, mely folyamatos mozgásban
tartja a tagok kreativitását.
Nemcsak a tehetség mutatkozik meg ilyenkor, hanem a „gyerekek” személyisége is. Az
eddigiek alapján feltűnő számomra az az
ellentét, ahogy a közvélemény vélekedik a
fiatal korosztályról, ami szemben áll a
BFMK-n tapasztaltakkal. Művészeink tele
vannak pozitivitással, lendülettel és őszinte
reményekkel a saját jövőjüket illetően. Szinte
kivétel nélkül mindannyian beszámoltak
arról, hogy hogyan segíti őket „hobbiművészetük” a hétköznapi élethelyzeteiket, legyen
az akár pozitív vagy negatív élmény.

Február 10-én a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár Bozay Attila balatonfűzfői születésű, Kossuth-díjas zeneszerző
életének és munkásságának megismerésére
adott lehetőséget Varga Áronnak, a klub
vezető tagjának tolmácsolásában.
Áron kis túlzással, szinte halmozza a komolyabbnál komolyabb zenei tapasztalatokat:
2006. óta kántorkodik a Fűzfőgyártelepi
Ökumenikus Kápolnában.
2015 januárjában legfiatalabbként vehette át
a Balatonfűzfő Kultúrájáért elismerő oklevelet, a Veszprémi Református Egyházmegye
ének-zeneügyi szakelőadója, a Veszprémi
Református Egyházmegye Orgonaalapját
vezeti harmadmagával.
2016. január óta kántorkodik a Papkeszi
Református Templomban
2013–2016. között a veszprémi Dohnányi
Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola zongora és orgona szakos tanulója volt.

Véradás a Gyártelepen
Az immár önállóan működő – Pongrácz István vezette – fűzfőgyártelepi véradó csoport január 20-án tartotta idei első véradását. A téli influenza-járvány meglátszott a résztvevők létszámán is, ugyanis többektől
láz, megfázás miatt nem tudták a szükséges vérmennyiséget levenni.
Mindezek ellenére a megjelent, és vért adott 24 fő, közepes eredmények
mondható. Külön köszönjük a két első alkalommal vért adó donorunk
hozzáállását.
A januári véradás támogatói voltak: Orosz Péter, Lajkó Frigyes,
Hegedűsné Klári, ifj. Tóth János, Joker ABC, Pók Árpád, valamint
a gyártelepi Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár (Gróf Tibor).
Segítségüket, támogatásukat ezúton is tisztelettel megköszönjük és a
jövőben is számítunk rájuk.
A következő véradás időpontja: 2017. április 21.
DIÓSI PÉTER

2016 szeptemberében kezdett a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia egyházzene tanszékén tanulni.
Általános iskolába az Irinyi Általános
Iskolába járt, amelynek jogelődjében végzett
Bozay Attila is, Balatonfűzfő egyetlen
Kossuth-díjasa. Már helyi zeneiskolás évei
alatt találkozott a szerző korai műveivel, s az
évek alatt egyre mélyebben kezdett vele foglalkozni. Az elmúlt években családtagjaival,
és több növendékével is tartja a kapcsolatot.
Áront sokan ismerjük fiatal kora óta. Már
akkor is szerette a komoly közösségi szerepvállalásokat. Bozay Attila életművének
ismertetése, annak kép- és hanganyagának
kidolgozott megjelenítése egy komoly fiatal
felnőtt benyomását keltette, aki megtalálta a
számára legmegfelelőbb művészi pályát.
További sok sikert kívánunk!
BÓNA VERONIKA
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Tavaszra várva…
A Városvédő és Fürdő Egyesület tobruki
kikötőjének területén tagjaink egy része –
kb. 20 fő – kihasználva a január végi hideg,
tiszta időt, megkezdte a rendcsinálást.
Engedélyeink birtokában vízinövény- és tisztító nádvágást végeztünk, gallyakat, leveleket
szedtünk. Közösségi terünk rendezése volt
az egyik fő feladat.«

Vidáman, jó hangulatban folyt a munka.
Tea, forralt bor, frissen sütött pogácsa volt a
serkentő. A munka végeztével pedig a szalonnasütés. Ez még jobban összekovácsolja
közösségünket, még jobban megismerjük
egymást. Nemcsak nyáron a gulyáspartin,
hanem télen is. A jeges Balaton, a csatorna
látványa, a közösség összetartó ereje igen
fontos számunkra.
Készülődünk, várjuk a tavaszt, hogy hétvégeken a kikötőnk felújításán dolgozhassunk.
Tervezzük a horgászversenyt, a vitorlás bajnokságot, és sok egyéb programot, ami megmozgat nagyokat és kicsiket egyaránt.
Mottónk: ,,Pihenj, horgássz velünk, élvezd a
Balaton szépségét!”
BÉRES ISTVÁNNÉ

Városnéző HAVIVANDÁL
A februári lapszámunkban írtam a település
buszmegállóiról, úgy döntöttem, hogy folytatom a témát. Fűzfőfürdőn, a vasútállomással szemben, az eredetileg impozáns buszmegálló, sajnos az elkészülése óta célpontja a
fűzfői vandáltársadalomnak. Többször kitörték az ablakait, szeméttel, ürülékkel csúfították, annyira nem bírták elviselni, hogy csak
egy pár napig volt egy szép buszmegállónk.
Végül már nem is üvegezték be, mert felesleges pénzkidobás lett volna. Ma elhagyatottan, a mennyezete begombásodva, a fémtar-

tók megrozsdásodva, az alja piszokkal, őszi
falevelekkel terítve, a padok ülőkéi piszkosan,
porosan mutatják a vandálok „győzelmét”.
A várost járva bukkantam a posta előtti még
működő telefonfülkére, hogy a bajba jutott
embereknek legyen lehetősége telefonos

segítséget kérni. Mit találtam? – Összefestékezett falat, erős vizeletszagot, rengeteg szemetet, koszt. Felnézve az épületre, rozsdás
feliratot, az összeragasztott ajtóüveg mögött
kitépett, lógó vezetéket, összefirkált falat,
rozsdás ajtót, szemetet, koszt.
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A pár lépésre lévő szelektív gyűjtőszigeten,
jóakaró, környezettudatos polgár a papírgyűjtőbe gyűjtötte a metszés fanyesedékeit, a
földön pedig megjelölte az általa feleslegesnek vélt textil lomjainak helyét.
Sajnálatos hírrel vártak tanítványaim a
minap: a Balaton körúton lévő kutyatulajdo-

nosok kedves kutyáit sorra megmérgezik
fagyállóval vagy patkányméreggel átitatott
étellel. Nem akartam hinni a fülemnek!
Nem volt elég a növények ellopása, a tárgyaink, épületeink tönkretétele, most a kutyáink, macskáink következtek??? És... ezután ...
mi jöhet még? Le sem merem írni!

Az idegen szemével
Az országunkat járva számos, rendezett, tiszta településen jártam, átutaztam. Értékeikre
vigyázó lakóikra méltán vagyok kissé irigy és
egyben büszke is, mert igényes, derűs emberek lakják ezeket a településeket, akik becsülik a szépet, a jót, akik naponta tesznek is
érte, s a vandálokat nem tűrik meg.
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No de, mit láthat Balatonfűzfőn az idegen?
Lekopott, kifakult vagy összetört táblákat,
rozsdás, düledező kerítéseket, elhanyagolt,
renázlival bepakolt telkeket, őszi, kupacokban otthagyott száraz leveleket, gallyakat,
összefirkált falakat, kitört ablakokat, rémesen taszító buszmegállókat, elhagyott vagy
bontott gyárépületeket, kiüresedett, érdekes
alakú, fehér csurgásokkal díszített vízmű
objektumokat stb.
Nem valami bíztató látvány Balatonfűzfő
táblától tábláig. Lehet, hogy csak egyben
bízhatunk: a természet ébredő, zöld erejében, ami sok mindent eltakar? Remélem, mi
fűzfőiek is felébredünk, s valamit teszünk
egy új szezon előtt?
HORVÁTH IRÉN

A Pendroid az Android
Az Öveges Iskola csapata az országos versenyen VI. helyezést ért el.
A verseny elnevezése Pendroid, de a tartalmát tekintve Android környezetben történő programozói verseny.

GooglePlay-re felkerülhet. Ezúton is gratulálunk a csapat tagjainak és
keressétek a játékukat, ami talán már most elérhető!
VIDOSA TAMÁS, FELKÉSZÍTŐ TANÁR

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza által kiírt, játék és alkalmazás fejlesztő versenyen az eredményesen megvívott első és második
online fordulót követően csapatunk (Földesi Richárd és Bujáki Patrik
a 12. i tanulója) az országos döntőbe jutott. A döntőt Nagykanizsán
rendezték, ahol a legjobb 10 csapat mérkőzött meg egymással. A csapatoknak a döntő napján ismertetett témában kellett 8 óra alatt egy
komplett játékprogramot készíteni Androidos eszközre.
A végeredményt a döntőre hozott korábban elkészített megoldás és a
döntőn készített játék összeredménye alkotta, melyben csapatunk a
VI. helyezést szerezte meg, valamint a hozott játékukat úgy ítélte meg
a zsűri, hogy a Pendroid tehetséggondozó program keretein belül a

Új rovat
A januári–februári lapszámainkban a
kilencvenes évek történéseiről írtam, s most
folytatom a sort, sőt, átlépünk a századfordulón, hogy híreljem, milyen gazdagok
vagyunk mi, fűzfőiek.
Tudta-e, hogy
– 1997 áprilisában alakult meg a
„Családsegítő szolgálat”, melynek első
igazgatója Győriné Gerendai Klára lett?
– 1998. március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója
alkalmából az önkormányzat díszzászlót
adományozott az Irinyi és a Jókai
Általános Iskoláknak?

Hogy is volt? Tudta-e?
– az önkormányzat 1998-ban a Fűzfői
Atlétikai Klubnak, fennállásának 70 éves
évfordulója alkalmából díszzászlót
adományozott?
– 1999-ben új utcanevek lettek: Irinyi János
utca, Fűz utca, Eötvös József utca,
Sarkantyú utca, Kökény utca, Vadrózsa
utca, Kikötő utca?
– 1999. augusztus 20-án volt a felújított, átalakított Közösségi Ház ünnepélyes
felavatása, melyre mintegy ötmillió forintot költött a település?
– 2001. augusztus 3-án adták át rendeltetésének a bobpályát, az ELKO 99 Kft.
beruházásával?

– 2001. október 23-án leplezték le Szilágyi
Bernadett Millenniumi emlékművét, s az
avatóbeszédet dr. Bóka István országgyűlési képviselő mondta?
Településünkön a kilencvenes években
fontos döntések születtek, melyeknek hatása
mai életünk szerves részét képezik, s amelyek
elvezettek 2000. július 1-jéhez, településünk
városi címének adományozásához. (Bővebb
információt talál Szőnyeg János: Fejezetek
Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN
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Farsangi hagyományok az Irinyiben
Ismét eltelt egy év, s februárban megkezdődött a báli szezon az Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
2017. február 11-én tartottuk a diákok hagyományos Farsangi bálját.
A vidám délutánt Slavonics Péter, az Automatizalunk.hu Kft. ügyvezető igazgatója, a bál fővédnöke nyitotta meg. Az egyéni jelmezesek
színes felvonulása kezdte a programot, volt ott számos nagyszerű,
kreatív jelmez: páva, sárga villamos, denevér, rikkancs, juhász, szívtipró, doktornő, brazil táncosok, de még a négy évszak is megjelent a
különleges fákon.
A mintegy huszonöt egyéni jelmezest követte tizenhárom csoportos
produkció. Volt ott hajótöröttek, tűzlények, cowboyok, angyalok és
bestiák, lovagok és hercegnők tánca, ókori szerelmi történet, megjelentek a mesefigurák, a cirkusz művészei, de elindult útjára az
M&M’s csokigolyók, a Bé-busz társulata is.
A zsűri (Marton Béla, Béres Istvánné, Csomai Katalin) komoly munkát
végzett, s az eredményhirdetést követően a tombolasorsolás vette kezdetét, ahol rengeteg értékes tárgy került új, szerencsés gazdához. Végül
a felhőtlen szórakozásé lett a főszerep: a tánc, a buli, a csillámtetoválás.
Köszönjük az iskola Szülői Munkaközösségének a szép és felejthetetlen élményt, mely tanulói, szülői, pedagógusi és pártolói összefogás-

ból született. Köszönjük a pénzdíjakat, a discót, a profi fotókat a felajánlóknak, akik évről évre igazi mecénásként támogatják a rendezvényt: Szatunna Kft., Lajkó Frigyes, Borsos József Joker ABC, Gróf
Tibor, Németh Imre és a sok kedves szülő.
A báli szezonban a felnőttek szórakozása sem maradhat el, így rendeztük meg 2017. február 25-én az Irinyis Szülők – Nevelők
Jótékonysági bálját, melynek bevétele jelentős anyagi segítséget
igyekszik nyújtani az iskolában folyó nevelő-oktató munkához.
A jó hangulatot megalapozta a fergeteges műsor, melyet az Irinyi
Fúvószenekar, a magánénekes növendék: Kovács Anita, az 5. b osztályos Mesetévé produkció, valamint a szülők–nevelők tánccsoportja
Meglepetés tánca szolgáltatta.
A kiváló műsort finom vacsora követte, majd a felhőtlen tánc, a
mulatság és a tombola vette át az uralmat egészen hajnalig a Búgócsiga
együttes vezetésével.
Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek a lelkes szervezést!
Találkozunk jövőre!
HORVÁTH IRÉN

Visszatekintő
Habár az év legrövidebb hónapján vagyunk túl, mégis
a hosszúra nyúlt és szokatlanul hideg idő miatt úgy
tűn,t ezt a telet sosem fogjuk eltemetni.
Pedig már az első napokban elkezdtük az időseinkkel a készülődést, hogy egy vidám mulatsággal búcsút vegyünk e fagyos évszaktól.
Kézműves foglalkozásokon színes lampionok és
ajtódíszek készültek, melyekkel az előterek és az
éttermek hangulatát igyekeztünk feldobni.
Színjátszókörös lakóinkkal kabaréjeleneteket választottunk, annak betanulására vállalkoztunk, hogy a farsangi rendezvényen megalapozzuk a jókedvet.
A mulatságot megelőzően vidám vetélkedőre invitáltuk a játszani kedvelőket, fejtörőkkel, gyakorlati feladatokkal tarkított programot kínáltunk. Három csapatban játszottak lakóink, 1–2 dolgozóval kiegészülve. Ismert magyar filmek, táncdalok, foglalkozások felismeréséről tettek tanúbizonyságot a résztvevők, illetve szellemi totó is megoldásra
várt. A versenyszellem igen hamar elfogta a jelenlévőket, így aktívan

dolgoztak a győzelemért. Az első helyen végül a
gondnok úrral kiegészült csapat végzett, legnagyobb örömükre.
Fenruárban 16 születésnapos volt, őket a
hagyományainknak megfelelően – ünnepség
keretében – köszöntöttük fel. A rangidős
ezúttal az éppen kerek évfordulóhoz érő Mária
néni volt, aki nagyon jó erőben, egészségben
ünnepelhette a 90. évét.
Februárban megtartottuk lakógyűlésünket is, ahol a
lakóink beszámolót kaphattak az elmúlt év eredményeiről, és
az intézmény idei terveiről, fejlesztéseiről.
A téli időszakot záró farsangi, zenés délutánunk éppen a lapzárta idejére esik, így annak hangulatjelentése még várat magára.
A tavasz első hónapja sűrűnek ígérkezik, hiszen első felében két
ünnep is vár ránk, melyre már lelkesen készülünk!
MANDL VERONIKA, MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS
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Itt a farsang, áll a bál!
2017. február 17-én tartotta a CSEBSZALTO nyugdíjasklub a
hagyományos farsangi mulatságát.
Délelőtt a hölgyek otthon a finomságok elkészítésével, míg a férfiak
a klubhelyiség feldíszítésével voltak elfoglalva.
A rendezvényen a tagság megjelent része vidám beszélgetéssel, a
finom ételek és italok fogyasztásával búcsúztatta a telet. Fő látványosság a jelmezesek bemutatkozása volt, mely nagy sikert aratott. Kilenc
klubtársunk öltött vidám jelmezt magára. Közben a zene hatására
elindultak az ,,ifjú” táncos lábak.
Jó hangulatban, kellemesen elfáradva indultunk haza.
NÉMETH GÁBOR

Az internetről nemcsak gyermekvédelmi szempontból
Amióta beköszöntött az okos-telefonok kora a ma már szinte minden
háztartásban megtalálható számítógép, laptop, tablet mellett egyre
több olyan esettel találkozunk mi rendőrök, amikor a bűncselekmény
áldozata maga is hozzájárult a sértetté válásához. Természetesen nem
szándékosan! Egyszerűen csak nem volt tisztában azzal, hogy hogyan
kezelje saját adatait, ami természetesen nem mentesíti a bűncselekmény elkövetőjét a felelősség alól!
Az iskolákban tartott prevenciós foglalkozásokon gyakorlatilag minden esetben szó esik a személyes adatok kezeléséről, védelméről,
különösen az internet használatával kapcsolatban. Azt, hogy ennek
valóban nagy a jelentősége az is bizonyítja, hogy van adatvédelmi
ombudsman, és van adatvédelmi törvényünk is. A Bűntető
Törvénykönyvben pedig meghatározásra kerültek azok az adatvédelmi szempontokkal ütköző cselekmények, amelyek sértik az állampolgárok érdekeit.
Ma már egyre többször halljuk: Nekem jogom van ehhez! Ez sérti az
én személyiségi jogaimat! A személyes adataimat nem adom meg! Az
én érdekeimet ez sérti!
Ez rendben is lenne, ha a másik oldalon nem állna ott a saját adataink felelőtlen kezelése.
Mire is gondolok?
• Egy telefonhívásra, amely nyereményt ígér, cserébe adatokat kérnek.
• E-mailben bekért banki adatokra, pin-kód, jelszavak kezelése.
• Véleménykérésre hivatkozva, reklám ajándékokért kérnek elérhetőséget, lakcímet.
• Az internetes regisztrációhoz az e-mail cím mellett több személyes
adatot, lakcímet, elérhetőséget kérnek.
• Amikor saját magunk tesszük közzé, publikussá az adatainkat.
• Amikor másokról teszünk közzé adatokat, információkat.
A gyerekekkel, fiatalokkal elsősorban az ő éltükben nagy szerepet játszó közösségi oldalakon való megjelenést, adatközzétételt, saját és
más adatainak védelmét beszéljük meg. És, ha már erről beszélünk, az
elkövetett hibák korrigálása, azok következményei ellen való lépések
is feldolgozásra kerülnek. Természetesen szóba kerül a jogi következmény is, mert nemcsak bennünket érhet sérelem, mi is követhetünk

el jogsértő magatartást. A tanulók elérhetők szervezett keretekben,
de amit nekik elmondunk, azt a szülőknek, a környezetükben élő felnőtteknek is üzenjük. Hiszen ők sokszor ugyanúgy nem tudnak felelősen bánni a személyes adataikkal.
Erre van okulásra méltó példám! Ausztriában a szülők éveken
keresztül tették közzé a kisfiúkról készült képeket, ahogy cseperedett,
felnőtté vált. A már nagykorú fiatal ezt megelégelve beperelte a szüleit személyes adataival való visszaélés miatt, és nyert! Vagy fiatal nő a
szerelem ködében intim fotók készítését engedte meg barátjának, aki
a szakítás után azok közzé tételével akart visszavágni. A bíróság ítélete nem tudja törölni a rossz érzéseket…
Mik is azok a személyes adatok?
A nevünk, születési adataink, lakcímünk, telefonszámunk, e-mail
címünk, iskolai végzettségünk, munkahelyi adataink, vagyoni helyzetünkre vonatkozó adatok, hozzátartozói kapcsolataink, hozzátartozóink adatai, hozzászólásaink, megosztásaink, kedveléseink és MINDEN FOTÓ, VIDEÓ.
Vajon hány szülő gondol arra, hogy a gyermekéről közzétett fotókkal
milyen helyzetbe, esetleg veszélybe sodorja őt? Az egy dolog, hogy a
feltett fotót bárki, bármikor, bármilyen céllal letöltheti, és bármire
használhatja, de ha ennek zaklatás, személyes megkeresés lesz a folytatása, az már komoly következménnyel is járhat. És arra vajon
hányan gondolnak, hogy a közzétett fotókon szereplő családtagok,
barátok, ismerősök beleegyezése nélkül ehhez nem is lenne joguk?
Ma az okos-telefonok világában jön egy helyzet, kattan a gép, és már
,,nyomjuk” is a netre minden mérlegelés, válogatás nélkül. Pedig,
amit egyszer közzétettünk, az ott is marad! Hiába törölnénk
később, az már a szolgáltató tulajdona. Megfigyelték már, hogy például a közösségi oldalakon a „törlés” szó helyett az „elrejtést” lehet
választani?
A fiatal lányok körében nem is annyira új szokás, hogy hiányos öltözetben róluk készült képeket tesznek közzé, aztán csodálkoznak, ha
sértő, zaklató megjegyzéseket kapnak. Ilyen esetben le lehet tiltani a
hozzászólásokat, és jelenteni kell a szolgáltatónak, de mindenekelőtt
célszerű megelőzni! Ne feledjék, a szülők, a felnőttek felelős magatartása alapvető a gyermekek, a fiatalok nevelésében. Nemcsak példamutatásra gondolok, hanem a gyermekeinkre való figyelésre, törődésre,
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a magatartás változásuk árulkodó jeleire. A trendek, a divat követése könnyen vezet tévútra.
Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy az oldalak működési szabályzatát
érdemes megismerni, mert azokban pontosan leírják, hogyan kezelhetjük adatainkat, mi, mikor látható, hogyan szabályozhatjuk az oldalunkon történő bárminemű megjelenést, láthatóságot.

Az internet jó, hasznos, de valóságos információ óceán, amiben
könnyű elmerülni!

STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Amennyiben önt az alábbiakkal keresik meg telefonon:
– hozzátartozója balesetben, rendőrségi vagy egyéb hatósági eljárásban érintett, sérülése miatt nem tud kommunikálni, vagy nagyobb összegű tartozása van, és ezt rövid időn belül kell rendezni;
– valamely szolgáltató által szervezett nyereményjátékon kisorsolták, a nyeremény átvételéhez kisebb összeg befizetése, átutalása szükséges;
– banki, hatósági vagy szolgáltatói hivatkozással személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, bankkártya adatok, a lakóhelyével kapcsolatos
adatok, hozzátartozóinak ilyen adatai) adja meg,
Tegye a következőket:
– ne adjon meg olyan adatokat, amelyek alkalmasak lehetnek bármely visszaélésre;
– ne kezdeményezzen átutalást, ne adjon erre megbízást, ne fizessen ki készpénzt;
– amennyiben telefonkészüléke kiírta a hívószámot, azt jegyezze fel, majd bontsa a vonalat;
– haladéktalanul értesítse a rendőrséget!
Az ilyen telefonhívások célja LEGTÖBB ESETBEN HASZONSZERZÉS, mások MEGKÁROSÍTÁSA!
RENDŐRSÉGI SEGÉLYHÍVÓ: 112, 107
Cím: 8221 Balatonalmádi, Pf. 46, Hadak útja 4–6.
Telefon: 88/593-910; Fax: 88/593-920 • e-mail: ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu

Indulhat a gyakorlati vezetés
A balatonfűzfői középiskolában indított „Sulimoped” segéd-motorkerékpár vezetőképzés újabb fordulójához érkezett, befejeződött az
elméleti képzés.

A 2016-2017. tanévben a balatonfűzfői Öveges József Szakképző
Iskola és Kollégiumban indította útjára a Veszprém megyei Rendőrfőkapitányság a baleset-megelőzési programját, a „Sulimoped” tanfolyamot. A képzés során az iskola 9. évfolyamos 50 hallgatója kapott
lehetőséget arra, hogy térítésmentesen megszerezze a segéd-motorkerékpár vezetésére jogosító engedélyt. Az induló csapatból 42 fő kezdte el a következő modult, az elsősegélyképzést. A fiatalokat a mentőszolgálat egyik orvosa készítette fel a vizsgára két csoportban. A képzés elméleti oktatásból és gyakorlati felkészítésből állt. A megszerzett
ismeretekből a Vöröskereszt által szervezett vizsgán 2017. február
15-én adtak számot a tanulók. A vizsgára 39 diákot vártak, akik közül
33 tett sikeres vizsgát. Ők a VAMI iskola oktatóival egyeztetett időpontban megkezdhetik a gyakorlati vezetést.
Sok sikert kívánunk a kitartó „jogsi tulajdonos” jelölteknek!
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Nemsokára iskolás lesz gyermekünk
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évek
óta fontos iskola előkészítő programot bonyolít le a város nagycsoportos óvodásai körében, szorosan együttműködve az óvodákkal.

Február elején tartottuk a SULIMUSTRÁRÁT, ahol a leendő elsősök szüleivel találkoztunk, vetítéssel egybekötött tanévbemutatón,
ahol az iskolai életre vonatkozó kérdésekre is válaszoltak a tanítók.
A projekt részeként megrendeztük 2017. február 17-én délelőtt a
BÁB- és SPORTOVIT az iskolában.
Aznap, az iskola bejáratánál FŰZLURKÓ izgatottan várta az óvodásokat, akik először madárijesztő hengerbábút készítettek maguknak,
majd megtekintették a Madárijesztő című zenés bábdarabot a Bozay
teremben, a Cukorfelhő bábcsoport előadásában. A bábismertetőt
követte egy rövid átöltözés, majd irány a tornaterem kalandpályája,
ahol mintegy ötven csillogó szemű ovis pillanatok alatt birtokba
vette a sporteszközöket.
Nagyon jól sikerült a délelőtt, minden gyermek boldogan, mosolyogva indult vissza az óvodába. Reméljük, ezekkel a programokkal is sikerült közelebb hozni a leendő elsősökhöz a rájuk váró iskolai életet.
A következő foglalkozásunk a SULIOVI nyílt nap, ahová minden
érdeklődő nagycsoportos óvodást és kedves szüleit szeretettel várjuk!
HORVÁTH IRÉN

Labdarúgás
Férfi Megyei I.
Március 12. 13.30
Március 18. 14.00
Március 25. 14.00
Április 1. 16.00
Április 8. 16.00

Dudar SE–FAK
FAK–Balatonalmádi SE
Balatonfüredi FC–FAK
FAK–Tihanyi FC
Várpalotai BSK–FAK

Női
Április 2. 10.00
Április 9. 10.00

FAK–Devecser SE
FAK–Női Labdarúgó Club Ajka

U–19
Március 12. 11.30 FC Zirc–FAK

Március 18. 12.00 FAK–Balatonalmádi SE
Április 1. 14.00
FAK–Tihanyi FC
Április 8. 14.00
Várpalotai BS –FAK
U–16
Március 25. 10.00 Gyulafirátót SE–FAK
Április 2.10.00
FAK–Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club
Április 8. 10.00
Péti MTE–FAK
U–14
Április 6. 17.00
Április 13. 17.00

FAK–Gyulafirátót SE
Balatonalmádi SE–FAK

2017. március

21. oldal

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály március havi túraterve
• Március 11. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völgy–Aszófő
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István, Horváth István
• Március 18. Tihany–Kis-erdő–Farkas verem–Apáti hegy–Őrtorony kilátó–Sajkod–Aszófő
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.17 óra Táv: 9 km
Túravezető: Papp Iván
• Március 25. Fűzfőgyártelep–,,Vadkörtefa”–Megye-hegy–Bagóhegy–Malom-völgy– Vörösberény
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 8.00 óra
Túravezető: Lipták Pál
• Április 1. Ábrahámhegy–Salföldi kolostorrom–Salföld–Ábrahámhegy
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra Táv: 8–10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Április 8. Bakonykúti–Bogrács-hegy–Meddőhányók–Fehér várcsurgói víztározó– Fehérvárcsurgó
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.45 óra Táv: 13 km
Túravezető: Horváth István

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

Adó 1% – támogassuk a civileket
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő
Egyesület köszöni, hogy 2016-ban személyi
jövedelemadója 1%-ával támogatta Egyesületünket.
Kérjük, hogy 2017-ben is támogasson minket!
Adószámunk:18920594-1-19
Köszönjük!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

Balatonfűzfői Horgász Egyesület
Tisztelt Olvasók!
Köszönjük, hogy támogatta Egyesületünket az elmúlt évben adója 1%-ával.
Kérjük, hogy 2017-ben is támogassa munkánkat adója 1%-ának felajánlásával.
Adószám: 19901246-1-19
Köszönjük!
KONTICS FERENC ELNÖK

Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ)
Tisztelt Olvasók!
Köszönjük, hogy a tavalyi évben is támogatta Egyesületünket adója 1%-ával.
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ismét tüntessék ki Egyesületünket.
Adószám:19382058-1-19
Köszönjük!
KONTICS FERENCNÉ ELNÖK

Irinyi Iskoláért Alapítvány
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy 2017-ben is támogassa
Alapítványunkat adója 1%-ával.
Adószám: 18915631-1-19
Köszönjük!
KOVÁCS-KOZÁRI MAGDOLNA

Balatonfűzfőért Alapítvány
Tisztelt balatonfűzfői lakosok, Balatonfűzfőt kedvelők!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával
támogassák az Alapítványt!
Adószám: 18915583-1-19
Köszönjük!
GYURKOVICS ÁGNES
KURATÓRIUMI ELNÖK

KURATÓRIUMI ELNÖK

Jelentkezési lap kérhető „A legszebb konyhakertek”
versenyhez Papp Józsefnénél (Böbe) Balatonfűzfő,
Kölcsey u. 6., 06-20/520-9428 számon vagy a Hírlap
szerkesztőségében 06-20/925-4515 számon
történő egyeztetés után.
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Hirdessen 2017-ben is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon: 06-20/925-4515
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Új rovat

Tegyünk az egészségünkért – narancs
A tavasz első friss zöldsége a piacokon is
kapható újhagyma. A hagymában található
allicin és egyéb kéntartalmú vegyületek már
aprításkor kifejtik a nyálkahártyákon antibakteriális hatásukat. Mivel ezek az anyagok
nehezen bomlanak le, az egész szervezetre
hatnak, még a húgyutakban is kifejtik gyulladáscsökkentő és gyógyító hatásukat. Az újhagyma nagy mennyiségben tartalmaz illóolajokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és
nyomelemeket. Az újhagymában C-, B1-,
B2-, B3-,B5-, B6-, H- és E-vitamin, folsav,
nikotinsav, valamint vas, jód, magnézium,
kén, szelén, foszfor, kálium, kalcium, réz,

cink található. Az újhagyma gyógyhatása
vitamin- és kéntartalma segít a szabadgyökökkel szemben. C-vitamin tartalma erősíti
az immunrendszert. Gyulladáscsökkentő és
antibakteriális hatású. Segít megelőzni az
érelmeszesedést. Emésztést serkentő, étvágygerjesztő, vizelethajtó, vízhajtó. Jótékony
hatással van a bélműködésre. Vitamin- és
kéntartalma segíti bőrünk megszépülését,
felfrissülését. A légúti megbetegedésekkel
szemben hatásos gyógyító. A hagyma rákmegelőző hatása közismert, mert a vegyületei akadályozzák a rákos sejtek növekedését.
Salaktalanít, így fogyasztása mindenképpen

ajánlatos tavaszi tisztítókúrák idején is.
A hagyma illóolajai csökkentik a magas
vérnyomást és a koleszterinszintet. Sok folsavat tartalmaz, ami hozzájárul fiatalságunk
megőrzéséhez. Kimagasló vastartalma fokozza a vérképzést. A hagymában található
flavonoidok a szív-és érrendszeri betegségekkel szemben nyújtanak védelmet. A női
betegségként elkönyvelt csontritkulásra is jó
a hagyma, mivel a naponta fogyasztott hagyma növeli a csontsűrűséget.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Márciusi rejtvény
A februári keresztrejtvény helyes megfejtése:
Ember, ne félj: nő már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
(Áprily Lajos: Nő már a nap)
Könyvet nyert: Csordás Anita balatonfűzfői
olvasónk.
Gratulálunk!
Márciusi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2017. március 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

Számítógépek
teljes körű
karbantartása,
adatmentés,
vírusirtás,
helyszínre
történő
kiszállással.

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.

(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: 7.3015.30 Szo: 7.3012.00
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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Farsang – Balaton nyugdíjasklub

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

