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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja

2018. július 10-től 2018. augusztus 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Július 10. 20 óra Labdarúgó világbajnokság
– elődöntő kivetítése
Meghívott vendég: Novothny Soma, az
Újpest labdarúgója
Műsorvezető: Mosonyi József
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 12. 19 óra Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Július 16. 15.30 óra Kártya klub

Július 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
– Lakossági fórum a tobruki civil szervező-
dések közösségi helyiségének kialakításáról
Helyszín: Tobruk, óvoda

Július 19. 19 óra Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Július 25. Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– kirándulás Badacsonyba, indulás: 7.33 óra

Július 25. 15 órától Családi nap 
– 15–17 óra Kézműves foglalkozás
– 15–17 óra Játéktér a Fanyűvő Játék park kal
– 17 óra Kiss Richárd bűvész, mentalista

interaktív műsora
Helyszín: Tobruki Strand
Strandbelépő váltása kötelező!

Július 26. 19 óra Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Július 30. 15.30 óra Kártya klub

Július 27.–Augusztus 5.
Aranykapu fesztivál

1. nap
Július 27. 19 óra Fiatal zenészek a gyártelepi
harmóniumért civil szerveződés
– akadémisták komolyzenei koncertje
Helyszín: Fűzfőfürdő, Református templom
A belépés díjtalan!

2. nap
Július 28. 19 óra „Kell a ritmus”
– nyáresti zenés gálaműsor, táncdalokkal,
örök zöld slágerekkel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
A belépés díjtalan!

3. nap
Július 29. 19 óra Zenélő udvar
– amatőr fiatal zenészek bemutatkozása
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
A belépés díjtalan!

4. nap
Július 30. 15 órától Családi nap
– 15 órától „Népjátékok” játékpark
– 15–17 óra Kézműves foglalkozás
– 17 óra Bóbita és Bendegúz zenés interak-

tív bohóc műsora
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand
Strandbelépő váltása kötelező!

5. nap
Július 31. 18.30 óra Fúvószenekarok talál-
kozója
– Fellépnek: Irinyi Fúvószenekar, Balaton -
füred Város Koncert Fúvószenekara, Vár -
palotai Bányász Fúvószenekar
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház, szabad-
téri színpad
A belépés díjtalan!

6. nap
Augusztus 1. 15 órától Gasztro Nap
– 15–18 óra Főzőverseny
(csapatok jelentkezését várjuk a Művelődési
Központ elérhetőségein: 88/451-056, 
20/224-2844; muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu)
– 15–18 óra Tangóharmonikás műsor

Bakonyvári Sándorral
– 18.30 óra Főzőverseny eredményhirdetése
– 19 óra Csomai Zoltán énekes műsora
– 20–22 óra Tánczene az Acoustic Session

zenekarral
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
A belépés díjtalan!

7. nap
Augusztus 2. 17 óra Kiállítás megnyitó
„Tóth Károly és Tillai Ernő fotóművészek 90
évesek”

– a Magyar Fotóművészek Szövetsége, Senior
Alkotó Csoport tagjainak munkáiból

Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
A belépés díjtalan!

8. nap
Augusztus 3. 19 óra Néptánc műsor 
– a Veszprém Bakony Táncegyüttessel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
A belépés díjtalan!

9. nap
Augusztus 4. Gombócfesztivál
– a VEGASZ szervezésében
A részletes programot lásd 16. oldalon!
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház és kör-
nyéke

10. nap 
Augusztus 5. VIII. Balatonfűzfői Veterán
Gépjármű Találkozó 
– a Balatonfűzfői Kreitli Ferenc Veterán
Autós és Motoros Egyesület szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Sirály sétány

Augusztusi előzetes

Augusztus 2. 19 óra Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Augusztus 6. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 9. 19 óra Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Augusztus 10. 17 óra Balatonfűzfői
Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: az Egyesület tobruki csónakkikötője

Augusztus 15. Fűzfőgyártelepi nyugdíjas-
klub
– melegvizes fürdőre utazás, indulás: 7.56
óra
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete 2018. június 19-én tar-
totta soron következő testületi ülését, ahol a
következő határozatok születtek, a teljesség
igénye nélkül:

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete 
1. A városi stadionban létesítendő négycsil-

lagos sport- és konferenciaszállodával kap-
csolatos tervezett beruházásról szóló tájé-
koztatót elfogadta. 

2. Felhatalmazta a polgármestert a Balaton -
fűzfői Turisztikai és Sport Kft.-vel a terve-
zett beruházásra vonatkozó tárgyalások
folytatására. 

3. Felkérte a polgármestert, hogy a tár gya -
lások ról folyamatosan tájékoztassa a kép-
viselő-testületet.

– Az önkormányzat a Fűzfői Vagyonkezelő
Kft. vagyonkezelésébe adja a 357/46 helyraj-
zi számú ingatlant (Fűzfő Motel) 2018. júli-
us 1. napjától.

– A testület felkérte a polgármestert, hogy a
Radnóti úti óvoda épületszárnyának átalakí-
tásával – multifunkcionális közösségi tér
létesítésével – kapcsolatban kezdeményez-
zen tárgyalásokat a Tobruki településrészen
található civil szerveződésekkel, a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjével,
valamint az intézmény szakmai felügyeleté-
vel.  Továbbá a témával kapcsolatban kezde-
ményezzen nyilvános fórum tartását a
Tobruki településrészen. 

– A képviselők úgy döntöttek, hogy a
„Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program” című pályázati kiírás keretében
megvalósuló, a „Kültéri sportparkok kialakí-
tása Balatonfűzfőn” című projektben az C
típusú kültéri sportparkot az önkormányzat
tulajdonában lévő, Balatonfűzfő, 354/14,
354/15 és az 1024/10 hrsz.-ú ingatlanokon,

a parti sétány 4. szakaszán, a sétány és kerék-
párúttal szemben lévő területen kívánja az
önkormányzat megvalósítani.

– A Vadszeder (volt Fürst Sándor) utca
Uszoda úti végén kialakított, 1480/2 hrsz.-ú
800 m2-es ingatlant 4 400 000 Ft + áfa érték-
ben kívánja az önkormányzat értékesíteni.

– A testület úgy döntött hogy a Jókai u. 28.
szám, 381 hrsz.-ú, a háziorvosi rendelőnek is
helyet adó ingatlant 8 300 000 Ft értékben
értékesíti az alábbi feltétellel:

– a háziorvosi rendelő önkormányzat által
történő működtetésének lehetőségét az új
rendelő megépüléséig és üzembe helyezé-
séig, legkésőbb azonban 2020. május 31-ig
a vevő biztosítja.

– Az önkormányzat a Balatonfűzfő,
1495/334 hrsz.-ú stratégiai területen (kör-
forgalmak között) fekvő ingatlant bruttó
740 Ft/m2 ingatlanáron kívánja megvásárol-
ni.

A testület a 2018. II. FÉLÉVI MUNKA -
TERVÉT az alábbiak szerint fogadta el:

2018. július ülésezési szünet

2018. augusztus 28. 16.00 óra
N a p i r e n d
1. Vegyes ügyek

2018. szeptember 18. 16.00 óra
N a p i r e n d 
1. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I.
félévi teljesítéséről
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Tájékoztató a folyamatban lévő pályáza-
tokról
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2018. október 16. 16.00 óra
N a p i r e n d
1. Vegyes ügyek
2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Felügyelő
Bizottságának beszámolója

2018. november 20. 16.00 óra
N a p i r e n d
1. 2018. évi költségvetés I–III. negyedévi
teljesítése
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. 2019. évi költségvetési koncepció
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2018. december 11. 16.00 óra
N a p i r e n d
1. Beszámoló a Művelődési Központ és
Könyvtár 2018. évi munkájáról. 
Beterjesztő: Intézményvezető
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata
2019. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadása
Beterjesztő: Jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB
3. 2019. I. félévi munkaterv megtárgyalása
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pol-
gármesternek Magyarország helyi Önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 68. § (3) bekezdése alapján az
önkormányzat érdekében meghozott alábbi
döntését jóváhagyja: 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Program Rekortán Pályaépítési
Program 2016. című pályázati kiírás kereté-

A képviselő-testületi ülésen történt

Augusztus 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett

Augusztus 16. 19 óra Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lő dési Központ és Könyvtár adta!

A műsor- és időpont változtatás jogát
fenn tartja!

A programokról érdeklődjön
a 88/451-056-os telefonszámon.

A Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár 2018.

augusztus 6–12. között
ZÁRVA TART!
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ben megvalósuló „Rekortán borítású pálya
építése Balatonfűzfőn” című projekthez kap-
csolódó, de ezen projekt részét nem képező
13 381 898 Ft összköltségű, a határozat mel-
lékletét képező kimutatás szerinti beruházás
megvalósítását elrendeli, melynek közérdekű
kötelezettségvállalással nem fedezett költsé-
gét a 2018. évi költségvetésben a be nem ter-
vezett és már befolyt helyi adóbevételekből
biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Magyar
Labdarúgó Szövetséggel illetve a kivitelező-
vel kötendő szerződés aláírására. 

– A képviselő-testület „BALATON FŰZ -
FŐÉRT” kitüntető címet ebben az évben
dr. Makra Ernőnének, Mészáros Ferencnek,
Nagycétény polgármesterének, a „BALA -
TON FŰZFŐ DÍSZPOLGÁRA” kitün-
tető címet pedig dr. Lépold Lajosnak posz-

tumusz és dr. Varjú Lajosnak adományoz-
za.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a hatá-
rozatokat városunk honlapján Önkormányzat
/Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy hatá-
rozatok) menüpont alatt olvashatják. A követ-
kező testületi ülés 2018. augusztus 28-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

Szeretettel köszöntjük városunk városunk 3 újszülöttjét, név szerint Magas Leila Aurórát, Németh-Tóth Zsombort, Busch Bernadettet.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2018. májusi lapzártától a 2018. júniusi lapzártáig:

Sokan és sokféleképpen kerestek meg azzal,
hogy milyen dolog, hogy a helyi lakosoknak,
nyaralóknak fizetniük kell a strand használa-
táért.  Kérdezik, hogy ennyit nem érdemel-
nek meg? A válasz egyszerű. A strand kinyi-
tása előtt számos dolgot kell elvégezni az
üzemeltetőnek. Festeni, vízvezetékeket sze-
relni, kisebb nagyobb javításokat elvégeztet-
ni. A gyepet, a növényeket karbantartani, a
vízfelületet átvizsgálni, és sorolhatnám.
Több hatóságnak meg kell felelni a folyama-
tos működés során is. Közel húsz embert kell
alkalmazni az üzemeltetés során, akiknek a
minimálbérük is jelentős költségvetési tétel.
A település legfontosabb idegenforgalmi
bevétele a strandjainkból származik, azokról
nem tud a város lemondani.  Az új beléptető
rendszer adatait elemezni fogjuk a szezon
végén, és lehetőségeink szerint újra fogjuk
gondolni a kedvezményeket, de a teljes
ingyenesség továbbra is a mozgássérültekre
fog vonatkozni, illetve a kísérőjének.  A moz-
gássérült beemelő a kivitelezőnél van továb-
bi fejlesztésen, hogy még biztonságosabb
legyen. Egy stabil fa keretet fog kapni, s
reményeink szerint hamarosan megérkezik.

Örökös téma a szemét kérdése.  Miét nem
viteti el a polgármester a szemetet, hogyan
néz ki a város, nem látja a város vezetése,
hogy hova tettek le szemetet? Látjuk és
intézkedünk, elvitetjük. Miért nem kame-
rázzuk be a területeket? Megítélésem szerint
a kamera olyan, mint a portörlés. A portör-

léskor a por lekerül a bútorról a földre (per-
sze csak ha én végzem el, mert bizonyára
ennek már van modernebb változata is, ami-
kor a törlőkendő felszívja a port), a kamera, a
kamerák csak máshova helyeztetik a szeme-
tet.  Régebben kihelyezésre kerültek zöldhul-
ladék tárolók. Be kellett vonni, mert a hasz-
nálatukat félre értelmezte sok ember. Kinn
voltak a szelektív gyűjtők, használatát félre
értelmezte rengeteg ember. Ki voltak téve
ruhagyűjtő konténerek, használatukat félre
értelmezte rengeteg ember. Bizonyára egyi-
küknél sem az értő olvasással volt a problé-
ma, hanem valami mással. Nagyon egyszerű
azt mondani, hogy mit tesz az önkormány-
zat, hogy ez ne fordulhasson elő. Büntesse
meg a szemetelőket. Többet már sikerült is
megbüntetni, de nem lett kevesebb a szemét.
Neveléssel, önkéntes jogkövetéssel kell ezt
megoldani. Neveljük gyermekeinket, család-
tagjainkat, szomszédjainkat arra, hogy a
megfelelő hulladékot a megfelelő helyre
tegyék. Addig nem lesz rend, míg a fejekben
nem lesz rend. 

Hamarosan új elemmel bővül a parti sétány
az öböl előtt. Kültéri sportpark kerül kialakí-
tásra, ahol felfrissülhetnek a sétányt és a
kerékpárutat használók is. Remélhetőleg
elnyeri a használók tetszését. A sétány és a
kerékpárút építése alatt ez deponálási terület
volt, ezért stabil alapot biztosít a sportpark
megépítéséhez, de a terület egyengetése
szükséges. Jelenleg parkolásra használják a

területet. Fát kivágni itt sem kell, csak egy fa
benyúló ágát szükséges levágni. Ezt a beruhá-
zást már korábban megpályázta a település,
és sikerült megnyerni. Egy lakossági fóru-
mon hangzott el, hogy elég legyen már a
sétány fejlesztéséből, a kerékpárutak építésé-
ből. Fontosabbak a helyi utak fejlesztése, épí-
tése, javítása. Ez igaz. De ezen fejlesztésekre
nincsenek pályázatok, saját erőből csak las-
san tudunk előre haladni ezekben. Továbbra
is minden fórumot fel fogok használni, hogy
a település ezen igényét jelezzem.

A képviselő-testület a 2018. évi költségveté-
sében elfogadta a fűzfőfürdői orvosi rende-
lő megépítését bruttó 45 000 000 Ft
összegben. A közbeszerzési eljárás megindí-
tásához szükséges a kiviteli tervek és a költ-
ségvetési kiírás elkészítése. Ha az eljárás ered-
ményesen zárul, indulhatnak a kivitelezési
munkálatok.

A Hegyalja út kisajátítási tervének, közvilágítá-
si tervének és csapadékvíz-elvezetési tervének
elkészítését, valamint a Radnóti–Kazinczy utca
összekötő szakasz csapadékvíz-elvezetési tervé-
nek elkészítését megrendeltük.

A Nike körút felújítási tervéből készült terv-
kivonat alapján a Nike körút kanyarulatának
és a fűzfőgyártelepi járdák felújítására vonat-
kozó beszerzési eljárásokat szükséges megin-
dítani. Ha az eljárások eredményesen zárul-
nak, indulhatnak a kivitelezési munkálatok.

A kilencvennegyedik hónap a városházán
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Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a
közösségi élet legfőbb színterein, így például
a parkokban, a köztereken, a középületekben,
a könyvtárakban, az egészségügyi központok-
ban és a múzeumokban Európa-szerte ingye-
nes, nagy sebességű vezeték nélküli internet-
kapcsolat álljon a lakosok és az Európába
látogatók rendelkezésére. Ezt hivatott elő-
mozdítani a WiFi4EU kezdeményezés.
A WiFi4EU a 2017 és 2019 közötti időszak-
ban 120 millió eurós költségvetésből gazdál-
kodhat. Forrásait korszerű wifi-berendezé-
sek közterületeken történő üzembe állítására
lehet fordítani. A kifizetés utalványok for-
májában történik majd, és az ellenőrzési
követelmények kevésbé lesznek szigorúak.

A nyertes projekteket a pályázatok beérkezé-
sének sorrendjében választják ki. A felhívás-
ra elsősorban olyan projektekkel lehetett
pályázni, amelyek révén ingyenes, vezeték
nélküli internetkapcsolat épülhet ki wifi-
pont révén olyan közterületeken, ahol sem
állami, sem magáncég nem biztosít ilyen
hozzáférést.
A pénzből a berendezések (nyilvános inter-
net-hozzáférési pontok) beszerzését és üzem-
be állítását finanszírozzák, de az önkormány-
zatnak kell állnia legalább 3 évig az internet-
hozzáférés (internet-előfizetés), valamint a
berendezések rendeltetésszerű üzemét bizto-
sító karbantartás költségeit.
A pályázatot benyújtottuk.

Itt a nyár, bár a cikk írásakor erre némikép-
pen rácáfol a kinti hőmérséklet.
Minden olvasónak kellemes nyarat kívánok.
Kövessék a település közösségeinek, intézmé-
nyeinek bőséges program kínálatát, kedvük,
lehetőségük szerint vegyenek részt rajtuk.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2018.
július 19. Tobruk, óvoda.

Ez a rendezvény egyben lakossági fórum is,
ahol a résztvevők elmondhatják véleményü-
ket a Tobrukban működő civil szerveződé-
sek közösségi helyiségének kialakításáról.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Választási hírek
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. április
08-án megtartott országgyűlési választás si -
ke resen és problémamentesen zajlott le váro-
sunkban.

A szavazások a jogszabályoknak meg fe lelő -
en, rendben folytak, amelynek elő feltétele
volt az állampolgárok és a helyi választási
szervek fegyelmezett, jogszabálykövető
maga tartása. Ezt ezúton is köszönöm!

Egyúttal az alábbiak szerint tájékoztatom
Önöket a választások Balatonfűzfői ered-
ményeiről.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ JEGYZŐ
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Marton Béla polgármester úr júniusban
köszöntötte 90. születésnapjuk alkalmából
Maksó Sándornét és dr. Légrádi Lászlót.

Életútjuk, munkában eltöltött éveik legyen
példa a ma nemzedékének.
Az ünnepelteknek jó egészséget, hátralevő

éveikben egészséget, örömet kívánunk!

SZERKESZTŐSÉG

Köszöntés

Dr. Dézsi Zoltán háziorvos rendelése
szabadság miatt szünetel

Tájékoztatom a lakosságot, hogy dr. Dézsi Zoltán háziorvos ren-
delése szabadság miatt szünetel 2018. július 2-től július 31-ig. 

Helyettesítését dr. Rimay László látja el az alábbiak szerint.

A fűzfőgyártelepi rendelőben:
• Hétfő: 8–11 óráig
• Szerda: 10–13 óráig
• Péntek: 8–11 óráig

A papkeszi rendelőben: 
• Kedd: 8–11 óráig
• Csütörtök: 8–11 óráig

Telefonos elérhetőségek: 06-70/379-1586, 06-70/323-7297

Dr. Dézsi Zoltán 2018. augusztus 1-én, szerdán rendel
legközelebb a megszokott időben Fűzfőfürdőn.

Balatonfűzfő, 2018. június 27.       

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Dr. Rimay László háziorvos rendelése
szabadság miatt változik

Tájékoztatom a lakosságot, hogy dr. Rimay László háziorvos ren-
delése 2018. augusztus 1-től 31-ig szabadság miatt az alábbiak
szerint változik:

Helyettesít dr. Dézsi Zoltán háziorvos a fűzfőfürdői rendelőben: 
• Hétfő: 10–14 óráig
• Szerda: 8–11óra 30 percig
• Csütörtök: 10–14 óráig

Tobruki rendelőben: 
• Kedd: 10–14 óráig
• Péntek: 8–11 óráig

Papkeszi rendelőben: 
• Kedd: 14 óra 30-tól 16 óráig
• Csütörtök: 14 óra 30 perctől 16 óráig

Telefonos elérhetőség: 06-30/936-1319

Balatonfűzfő, 2018. június 27. 

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER



8. oldal 2018. július

„Nem elég a jóra vágyni,
A jót akarni kell.
De nem elég akarni, 
Tenni, tenni kell.”
(Váci Mihály)

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos
diákjai elbúcsúztak kedves iskolájuktól, taná-
raiktól, diáktársaiktól.
Ki-ki tehetsége szerint valamilyen középfokú
intézményben tanul tovább.
Kívánunk Nektek választott iskolátokban
sok sikert, jó eredményeket.

8. a osztály
Osztályfőnök: Horváth Irén
Barnóczki Bertold Boldizsár, Csivincsik
Olivér, Gáspár Maja Amanda, Humli Gergő,
Kecskeméti Boglárka, Kiss Dániel, Kovács
Bence Ferenc, Maszlag Fanni, Nagy Ágoston,
Tátrai Fanni Dominika, Vadas Dominik,
Varga Bence

8. b osztály
Osztályfőnök: Vati Gergő
Dányi Réka, Gibicsár Zsófia, Glück Emilián
Fabríciusz, Huzsvár Janka, Kálnay Gergely
Ákos, Kertész András Gábor, László Fanni,

László Lili, Menyhárt Bence, Nagy Ármin,
Nagy Nándor Bálint, Papp Krisztina, Papp
Molli, Simon Edmund, Sipos Bíborka, Szőczi
Dávid Gábor, Vadas Gergő

Álmaik, vágyaik, céljaik megvalósítása után
örömmel visszavárja az Irinyi Iskola kedves,
volt tanítványait, Balatonfűzfő város pedig
leendő választópolgárait.

BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS

ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÉS A BALATONFŰZFŐI HÍRLAP

SZERKESZTŐSÉGE

Ballagó nyolcadikosaink

A jó hír, hogy a képviselő-testület támogatá-
sának és néhány sikeres pályázatnak köszön-
hetően, jelentős fejlesztéseket valósíthatunk
meg a Közösségi Házban. Ezzel az idegenfor-
galmi szezon legfrekventáltabb rendezvény-
helyszíne a két éve elkezdett átalakítása után
újabb lendületet vehet. Ami kissé beárnyé-
kolja örömünket, hogy a törvényi előírások
szigorú betartása miatt csak ősszel, az idei
nyári programok után kezdődhet a munka.
De lássuk, mit tervezünk a rendelkezésre álló
keretből!
Az udvaron a legszembetűnőbb változás –

megfelelő zöld szigetek meghagyásával – a
terület térkövezése lesz. Az épület oldalsó
bejáratánál elegáns teraszt alakítanak ki, ter-

mészetesen gondolva a mozgássérültek aka-
dálymentes közlekedésére is, a kiülő támfal
pedig a nézőteret bővíti. A szabadtéri szín-
pad burkolása már elkészült, a fejlesztés kere-
tében megoldódik a csapadékvíz elvezetés, s
vízvezeték lefektetésével kerti csapok felsze-
relése is.
Az épületben a legszembetűnőbb változás
a bejárati portál átalakítása és az előcsarnok
50-es éveket idéző látványának megszünteté-
se lesz. A járólap cseréje, a vizes blokk átalakí-
tása, az új burkolat mind ezt a célt szolgálja.
Persze a nagyteremre is ráfér a korszerűsítés.
A tapéta és lambéria helyett könnyen kezel-
hető festékburkolatot kap, de a villamosháló-
zat korszerűsítése is elengedhetetlenné vált.

Szükség is van erre, hisz a pályázati pénzből
korszerű világítástechnikát vásárolhatunk,
amiért eddig súlyos bérleti díjat fizettünk.
Az itteni rendezvények színvonalát növeli
majd az a 24 m2-es mobil színpad is, amelyet
szintén a felújítás keretében készíttetünk.
Összefoglalva ezek a terveink a közeljövő-
ben, bízom benne, hogy az elképzelések
találkoznak az intézményt látogatók elvárá-
saival Ahogy írtam, a munkák szeptembertől
kezdődnek, de természetesen addig is várjuk
az érdeklődőket. Bízom benne, hogy nyári
programjaink idén is sok vendéget vonzanak
majd!

GRÓF TIBOR

Fejlesztések a Közösségi Házban!

Nemcsak az időjárást tekintve, hanem a nap-
tár szerint is beköszöntött a nyár. A nagy
hőségben, a viharok következtében, de bár-
milyen más esemény miatt is szükségünk
lehet a segítő szervek munkájának, szolgálta-
tásainak igénybevételére. A különböző
segélyhívó számok csak valódi vészhelyzet
esetében hívhatók. Legyen ez a mentők
(104), tűzoltók (105), a rendőrség (107)
vagy az általános segélyhívó (112) száma!

Az indokolatlan hívás a valódi veszélyhely-
zetben lévőknek nyújtandó segítséget hátrál-
tatja, ezért is szankcionálható szabálysértési
eljárás keretében. Érdeklődésre, egyeztetésre,
tájékoztatás kérésére az adott szervezet veze-
tékes vonala, illetve mobil számai szolgálnak.

Mi a teendő, ha segélyhívást kezde mé -
nyezünk?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezé-
se után röviden, érthetően el kell mondani,
hogy mi történt. Fontos, hogy a bejelentő
megőrizze a nyugalmát, elmondja a saját
nevét, címét, visszahívható telefonszámát.
Az operátor által feltett kérdésekre, a minél
gyorsabb segítségnyújtás érdekében egyértel-
mű, lényegre törő válaszokat célszerű adni.
Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés
során a lehető legpontosabban határozza
meg az esemény helyszínét, egyértelmű cím
hiányában annak megközelítési módját.

A nyár a Balaton-parton megnövekedett for-
galommal, az itt megforduló vendégek, jár-

művek számának jelentős növekedésével is
jár. A segélyhívások számának növekedése
nem feltétlen jár együtt a nagyobb forgalom-
mal, viszont a nagyobb forgalom következté-
ben nő a rendőri intézkedések száma. A jó
közbiztonság fenntartása a rendőrség
kiemelt feladata a turisztikai idényben is!
Ennek egyik módja a közúti ellenőrzések szá-
mának növelése. A helyi szervezésű ellenőr-
zéseken kívül országos és európai akciókkal
is találkozhatnak a közúton közlekedők.
Igaz, az ellenőrzéseket minden esetben egy
konkrét szemponthoz kötik, pl. ittas veze-
tők, körözött személyek kiszűrése, biztonsá-
gi eszközök használata, sebességmérés, veze-
tés közbeni pihenőidők betartása stb., de ez
nem zárja ki, hogy bármely szabálytalansá-

Nyár van, nyár van…
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A Balatonalmádi Rendőrkapitányság adott
helyet a Kelet-Balatoni Térség Önkormány-
zati Társulása (KBTÖT) kertében tevékeny-
kedő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF) 2018. június 14-én megtartott ülésé-
nek. 

A Térségi társulás túlmutat a Balatonalmádi
Járás, illetve a rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén, így a szomszédos Balaton fü -
redei Járás hivatalos szervei is meghívást kap-
tak. A Fórum elsődleges célja a Társulás szer-
vezeti átalakítását követendő, a KEF megújí-
tása volt.

A célnak megfelelően az Önkormányzati
Társulás elnöke mellett részt vett a KEF
elnöke, dr. Dávid Gyula, az érintett Járási
Hivatalok, a Balatonfüredi Nép egészségügyi
Osztály, a Szociális Szolgálatok, középisko-
lák képviselői, polgármesterek, önkormány-
zatok gyámügyi munkatársai, a régió gyer-

mekjogi képviselője és nem utolsósorban a
kettő érintett Rendőrkapitányság vezetője.

A Fórum civil jellegére való tekintettel a
résztvevők tájékoztatást kaptak a Veszprém
megyei Rendőrfőpitányság bűnmegelőzési

osztálya munkatársaitól a megyei droghely-
zetről, a KEF koordináló szerepéről, majd a

Balatonfüredi és Balatonalmádi Rendőr -
kapitányság képviselőitől a drogprevenciós
tevékenységükről, kábítószerrel kapcsolatos
bűnügyi helyzetükről.  

A szervezeti átalakulás személyi változások-
kal is járt. A korábbi elnök lemondása után a
KBTÖT elnökét, Hebling Zsolt alsóörsi pol-
gármestert választotta meg a Fórum a jövő-
beli munka koordinátorának, a Fórum elnö-
kének. Az új elnök örömmel fogadta a meg-
jelentek hozzászólásaiban megfogalmazott, a
más-más szemszögből született ötleteket,
javaslatokat, és mindenképpen követendő-
nek tartotta a leköszönő elnök által hangsú-
lyozott tényt, hogy a KEF civil jellege
maradjon meghatározó. Egyúttal felajánlot-
ta, hogy a már most meglévő átfedések miatt
is fűzzék szorosabbra és hangolják össze a két
járásban működő KEF-k tevékenységét.

Széleskörű egyeztetés kábítószerügyben

got észlelve a rendőrök megtegyék a megfe-
lelő, szakszerű és jogszerű intézkedéseket.
A meg állított gépjárművek ellenőrzése kiter-
jed a benne tartózkodó személyek – vezetők
és utasok – adatainak, iratainak ellenőrzésén
túl a gépjármű műszaki állapotára, irataira,
a csomagtartó tartalmára.

Ha már a nyarat, a jó időt emlegettem, felhí-
vom a figyelmet a turisztikai időszakban
gyakrabban előforduló bűncselekményekre.
Úgy gondolom, a strandon és gépkocsiból
történő lopások megelőzésében jelentős sze-
repe van a potenciális áldozatnak. A stran-

don őrizetlenül hagyott, legfeljebb törülkö-
zővel letakart, vagy a gépkocsi utasterében
szem előtt hagyott holmi valóságos csáberő-
vel bír a tolvajok számára.
A nyaralók nyitott ajtaja, ablaka akkor is
vonzó a besurranó tolvajoknak, ha otthon
vagy a kertben tartózkodnak az ott lakók, a
vendégek.

Értékeinkre elsősorban nekünk magunk-
nak kell vigyázni! A rendőrség már csak a
bekövetkezett bűncselekmény elkövetőjét
tudja felderíteni, de ez a felderítés nem feltét-
len jár együtt a kár megtérülésével is.

Az óvatosság feltétlen legyen életünk része,
ha idegen áll, idegenek állnak a kapu előtt!
Ne engedjük be otthonunkba, kertünkbe
sem! A pohár vizet ki lehet vinni, de ha elte-
relik a figyelmünket, amíg körülnéznek a
lakásban, házban, kertben, melléképületben,
bosszúság, akár jelentős kár is érhet bennün-
ket. 

A kertkaput, a lakásajtót mindig tartsuk
zárva, ha otthon vagyunk, akkor is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Böjte Csaba és a gyermekkórus missziós úton Balatonfűzfőn

Böjte Csaba ferences szerzetes írja honlapján: „Szeretettel készülünk
a  Maros széki Kodály Zoltán Gyermekkarral a VI. Balatoni Csillag -
ösvényre, remélem, sokan fogjuk együtt dicsérni az Urat, aki életünk
legértékesebb ajándékát adta, a mi drága családunkat!

Ez alkalommal, mivel a Családok Évét ünnepeljük, a szentmisékben
szeretteinkért akarunk imádkozni, drága hozzátartozóinkkal való
kapcsolatainkat szeretnénk átelmélkedni, megújítani! Szeretettel
várunk!”

Hálásan köszönjük Fűzfő városának, hogy idén Balatonfűzfőről
indulhat Csaba testvér a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkarral missziós körútra. Köszönet a város vezetésé-
nek, az Öveges iskola fenntartójának, a NIKE Étteremnek, az itt
élőknek, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezésére
vendégül látják őket.

Balatonfűzfőn  július 18–23-ig lesznek a gyerekek. A reggelijükhöz
lekvárt, felvágottat, sajtot, gyümölcsadományokat örömmel foga-
dunk a NIKE Étteremben nyitvatartási időben, (Lajkó Frigyes
20/946-1446) vagy a Máltai Szeretetszolgálatnál ( Jókai utca 19.
Korsósné Pálma 20/310-5658) szerdánként 14–16 óra között. 

Program:
• Július 19. csütörtök,18 óra  Balatonfüred – Koloska völgy, szent -

mise
• Július 20. péntek,18 óra Balatonalmádi, Hungarikum fesztivál,

19 óra szentmise a Zenepavilonnál (esőhelyszín: Szent Imre temp-
lom)

• Július 22. vasárnap, 10 óra  Balatonfűzfő, szabadtéri szentmise a
Jézus Szíve plébániatemplomnál 

• Július 22. vasárnap, 19 óra előadás a csopaki üdülőfalu és kemping-
ben  

Vasárnap 10 órakor szabadtéri szentmisét tart Csaba testvér a Jézus
Szíve plébániatemplomnál Laposa Norbert plébános koncelebrálásával,
melyre mindenkit szeretettel várunk!

A mise után a gyerekek félórás koncertet adnak, az adományokat a szo-
vátai kulturális központjuk, a Marianum Tündérkert Kolostor fenntar-
tási költségeire gyűjtik. 

Hálásan köszönünk minden adományt! 

TÖLTÉSI ERZSÉBET CSOPORTVEZETŐ

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEL.: 30/971-9446

Dicsérjük együtt az Urat! 
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Jézus Szíve Búcsú
A Jókai utcai Jézus Szíve Plébániatemplom az
idei éveben nem hagyományos módon ünne-
pelte a templom búcsú ünnepét, amely június
8-ra esett. A péntek esti szentmise után 50
órás csendes szent ségimádás vette kezdetét.
Fiatalabbak és idősebbek felváltva imádkoz-
tak a templomban. Közben egyéb programok
színesítették a hét végét. A gyerekeknek és a
fiataloknak közös étkezés, szalonnasütés, tár-
sasjáték, sőt még strandolás is belefért a prog -
ramba. A hétvége csúcs pont ját a vasárnapi
ünnepi szentmise jelentette. Az Isten házá-
nak, és védőszentjének adtak hálát ez
alkalom ból. A szépen gyarapodó katolikus

közösség szeretet vendégséggel is ünnepelt.
Ez alkalomból többen is maradtak és hossza-
san beszélgettek egymással.

Az oltári szentség előtt három napon
keresztül végzett szünet nélküli imádság
nagy sikert aratott a hívők körében, megmu-
tatva, hogy van igény az ilyen programokra.
Ez a szentségimádás egyúttal a 2020-ban
Magyarországon megrendezendő 52. Nem -
zetközi Eucharisztikus Kongresszus elő ké -
szítésére is szolgált.

TÓTH LAJOS PÉTER

Pedagógusnap
Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el
a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragra -
fusból álló határozatot. 
Magyarországon 1952. június 7–8-án ünne-
pelték először ezt a napot, s ez alkalomból
adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket,
később egyes kitüntetéseket az ország
legjobb pedagógusainak. 

1993 és 2012 között a tanárok, oktatók
kitüntetése január 22-én, a magyar kultúra
napján történt. 
2013-tól ismét e napon adják át az oktatással,
pedagógiai munkával kapcsolatos díja kat, úgy,
mint a Szent-Györgyi Albert-díjat, Apáczai
Csere János-díjat, a Németh László-díjat.
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtárban megjelent pedagó-

gusokat Lajkó Frigyes képviselő köszöntötte,
majd a díjakat Salamon Tamásné óvoda -
vezető és Zanathyné Lenkefi Éva iskolaigaz-
gató adták át. 
Ezt követően az Acoustic Session formáció
könnyed hangvételű, örökzöld slágerekkel
szórakoztatta a közönséget.

BÓNA VERONIKA

88 év nem semmi egy iskola életében
„Csak a jellem és a tudás találkozása adja a
magasabb értelemben vett embert.” gróf
Klebelsberg Kunó gondolatával indították
a XV. Hagyományőrző Diáktalálkozót
a Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti
Köre 2018. június 9-én.
Európa Tanácsa 2017. május 17-én fogadta
el az Európai Parlament határozatát, amellyel
a 2018-as évet a Kulturális Örökség Európai
Évének nyilvánította.
Mint minden évben, a Himnusz eléneklésé -
vel kezdődött a megemlékezés.
Dr. Makra Ernőné öregdiák szeretettel
köszöntötte a résztvevőket, külön a város

egykori polgármesterét, dr. Varjú Lajost és a
jelenlegi polgármestert, Marton Béla urat.
M. Mészáros Éva saját versét, Tisztelgés cím-
mel adta elő, mely nagy sikert aratott.
A meghívott vendégek között volt
dr. Tölgyesi József, a Kodolányi János Főiskola
docense, a Magyar Tudományos Akadémia
VEAB Neveléstörténeti Intézet megbízott
tagja, Szűcs György, a Dorogi Ipartestület és
az Országos Fémipari Egyesület elnöke, Vér
Lászlóné tanítónő, kutatótárs, aki egyben a
kenesei Tájház megteremtője. 
Hartné Tóth Csilla egykori öregdiák nagyon
remekbe szabott ismertetővel emlékezett

meg Gubicza Iván igazgató úrról. Dr. Makra
Ernőné megható szavakkal emlékezett
dr. Saáry Istvánné osztályfőnökről,
a FDTBK tiszteletbeli elnökéről. 
Bogdán László „öregdiák” pár gondolattal
emlékezett meg a tanárokról, diáktársakról.
Koszorúzással folytatódott az ünnepség. Az
„Öregdiákok” a ház falán elhelyezett emlék-
táblánál helyezték el koszorúikat.
Ezzel a nemes gesztussal tisztelegve az el hunyt
pedagógusok és diáktársaik emléke előtt.

A Tudományos Emlékülés –  „Természeti
kincsünk a Balaton, vigyázzunk rá, épített és
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szellemi, kulturális örökségével együtt” –
dr. Tölgyesi József elnökletével zajlott. 
,,Ne menj el mellette” címmel tartott elő -
adást Nyírő Bence 11. osztályos diák, fel -
készítő tanára Mikolasek Norbert. Ezzel vett
részt a KÖEÉ pályázatán a VSZC Öveges
József Szakgimnázium. A Jókai Iskola
múltját tárta elénk, fő feladatuknak tartják a
régi emlékek megőrzését.
Dr. Makra Ernőné Évfordulós emlékezés

dr. Kósa Kálmánra (1888–1958) előadását
érdeklődve hallgatták a résztvevők.
Szűcs György úr „Aki a múltját nem ismeri,
az a jövőjét nem tervezheti” előadása nagy
sikernek örvendett. Szakemberekre egyre
nagyobb számban van igény a XXI. század-
ban, hangsúlyozta az előadó.
A nagyon remekbe sikerült előadások után a
kiállított kézműves anyagot tekinthették
meg a vendégek. Kaics Julianna háncsból

készített alkotásai, Kiss Ferenc gobelin-
készítő, M. Mészáros Éva festményei szemet
gyönyörködtető alkotásait csodálhattuk.
Köszönjük a szervezést, amely már hagyo -
mánnyá nőtte ki magát.

„Nem mindent lehet megtenni, amit kell, de
meg kell tenni mindent, amit lehet!”
(Bethlen Gábor) 

HEGYI ILONA

FAK Természetbarát Szakosztály július havi túraterve

• Július 14. Buszos túra (kis busz)
Kiskovácsi, Holdvilág árok
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion, parkoló, 7.00 óra
Túravezető: Horváth István
• Július 21. Tihany–Belső tó–Aranyház–Hosszú hegy–Saj -
kod–Aszófő
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 8.17 óra Táv: 10 km
Túravezető: Papp Iván
• Július 28. Pécselyi elágazás–Nagy Gella–Balatonszőlős–Aszófő
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 7.00 órás falujáró busz
Táv: 11 km, Szint: 96 m
Túravezető: Pappné Puskás Valéria

• Augusztus 4. Vinye–Kőpince forrás–Cuha szurdok–Porva-
Csesznek, vá.,–Cuha völgye– Kardosrét–Zirc 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 8.15 óra Táv: 14 km
Túravezető: Simon Károly
• Augusztus 11. Bakonybél–Borostyán-kút–Gella patak–Öreghá-
lás–Tiszavíz-forrás–Messzi-kút –Bakonybél 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 8.20 óra Táv: 14 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:
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
Pappné Puskás Valéria, Veszprém +36-30/540-6388
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30/979-8629, 88/426-857
Simon Károly, Balatonfűzfő +36-70/423-8414, +36-20/235-2522 

Tudósítás a villámcsapott mamutfenyőnkről! (2018. 06. 08. 01:15)
Szokatlanul zivataros napok jellemezték hazánk időjárását a folyó év
májusában és júniusában. Ezek a zivatarok kialakulásukban,
működésükben mások, mint az időjárási frontok esőzónái, inkább
lokális légköri képződményekként jelentkeznek.
Az évszakhoz képest túlságosan is korai nyári meleg napokban, a
délutáni órákban változatos és gyönyörű gomolyfelhők (Cumulus
típu sok) népesítik be az eget. Tornyosulva, összeállva, fokozatosan
elérik a zivatarképződési magasságot (Nimbostratus, Cumu lo -

nimbus), majd a magassági szelekkel elindulnak vándorútjukra. Nem
sok jót ígérő mozgásukat szakadatlan villámlás, dörgés, esőhullás,
esetenként felhőszakadás (1mm csapadék/perc) és jégeső kíséri.
A zivatar az éjszakai órákba nyúlóan jól kitombolja magát, majd
fokozatosan megnyugszik, felhőzete reggelre feloszlik vagy békésebb
formákra vált. A következő napon a folyamat újra kezdődik. Az ilyen
jellegű hosszabb-rövidebb időjárási periódusnak valamilyen front-
betörés vet véget. Hát ez most bizony alaposan elhúzódott.
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A szokásos képlet szerint alakult nálunk június hetedike. Meleg nyári
nap (tmax 28,9 °C), gomolyfelhők. Éjszaka, éjféltájban megérkezett
hozzánk egy vándorló zivataralakzat, közeledtét szüntelen villámlás-
égzengés jelezte.
A település alvó lakói közül bizonyára sokan megébredtek, netalán
felriadtak álmaikból a nagy égi zajra, köztük voltam én is.
Településünk természeti térbeli meteorológiai adottságiból adódóan,
ezeket most nem részletezem, de sokéves tapasztalatból tudom, hogy a
heves viharok jobbára elkerülnek, kikerülnek, körbejárnak bennünket.
A villámlások-dörgések észlelésének időkülönbségéből kiszámolva,
már tudtam, hogy most bizonyára nem lesz ilyen szerencsénk.(A szá-
molás módját még gyermekoromban nagyapámtól tanultam: villám-
lás, számolás így, 21, 22, 23… ezekből egy szám egy másodperc, oszt-
va hárommal, a távolság km-ben).
Úgy éjfél után 01:15 körül egy vakító fényt adó villámlás tárta fel a
viharban nyöszörgő tájat. Az azt követő óriási reccsenésig, a számolás-
ban csak három számig jutottam el. Hát ez bizony a házunktól
(Szalmássy-telep) nagyjából egy km távolságra csaphatott le valahová.

Belevágott a ménkü, szokta volt mondani megboldogult anyám.
Korareggel telefonon felhívott a polgármester és arról tájékoztatott,
hogy városunk egyik nevezetességét, szeretett jelképét, a 82 éves,
33,5 m magas, 440 cm mellmagassági körméretű (utolsó mérésem:
2016) mamutfenyőnket villámcsapás érte.
Fényképezőgéppel rohantam a helyszínre.
Fájdalmas volt látni a fa megbillent fejét (tetejét). A felső harmadban
aztán kibontakoztak a szerencsétlenség jelei, a sérült törzs, a lehasadt,
egymásra borult, összegabalyodott ágak.
Azonnali biztonsági beavatkozásra volt szükség.
A polgármester intézkedésére kora délelőtt már munkához is láttak a
32 m hosszúságú létra-kosárral rendelkező géppel érkező veszprémi és
balatonfűzfői tűzoltók.
Munkájukat nagy szakszerűséggel végezték.
A törzsnek egyharmadát vágták le és ott megálltak. Itt a törzs
hasadása persze nem ért véget. Amennyire lehetett az általuk
használatos szorító pánttal a felső véget a továbbiakig összefogták.
Sajnos a villám nem áll meg félúton, a talajig hatol, és ott nyelődik el.
További intézkedésekre és döntésekre van tehát szükség a fa sorsának
meghatározásához.
Megpróbálom ezeket javaslatok formájában felvázolni.
Mindenekelőtt szakmai-szakértői véleményre van szükség a fa
állapotáról, életkilátásairól.
Ha a fa még hosszabb ideig életképes, akkor meg kell hagyni. Úgy
gondolom, ezzel a lakosság többsége is egyetértene, még akkor is, ha
az egy torzó lesz. Ehhez el kell végezni a fán a szükséges esztétikai
alakításokat és favédelmi kezeléseket.
A munkák jellegéből adódóan itt ipari alpinisták igénybevételére van
szükség. Akárhogy is alakul a fa sorsa, dönteni lehetne arról is, hogy
településünk egy gondosan kiválasztott helyén fiatal mamutfenyőt
ültessünk.
Alkalmat kínál ehhez az a tény, hogy ez évben van hatvanadik évfor-
dulója a Vörösberényről levált Balatonfűzfő önálló közigazgatású
településsé válásának. 
Végül ide kívánkozik egy összefoglaló hitvallás a mamutfenyőkről:
A mamutfenyő a szabadság szimbóluma. Nagy fény és térigényű.
Szabad (szoliter) állásban tud igazán fejlődni, úgy díszlik-díszít a
legszebben. A maradandóság, a sok mindent megélés jelképe.
Megérdemli tiszteletünket, szeretetünket.

Balatonfűzfő 2018. június 28.

LEJEGYEZTE: GYURICZA LÁSZLÓ
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Kölyöknap
Június 3-án tartotta Kölyöknap rendezvényét a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár a város stadion parkolójában, ahol
egész nap vidámpark, büfé, különböző szabadtéri játékok, ingyenes
látásvizsgálat, délután pedig kézműves foglalkozás várta az érdek-
lődőket. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy színpadunkon köszönthettük a
kicsik és nagyok körében egyaránt népszerű Alma együttest.

A családi koncert során az egyedi stílusú etno zenét játszó együttes
improvizatív módon kezelte a táncos-zenés együttlétet: a gyerekek,
sőt a szülők is aktív részesei és formálói voltak a sok vidámsággal
fűsze rezett műsornak.

BÓNA VERONIKA

Ünnepi Könyvhét
Az Ünnepi Könyvhét a kortárs magyar irodalom legnagyobb ünnepe,
amelyet idén 89. alkalommal rendeztek meg országszerte. A balaton-
fűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár minden évben
programot szervez a könyvek, a szerzők és az olvasók egymásra
találását szimbolizáló országos akcióhoz kapcsolódva.
Június 7-én Sohonyai Edit volt a vendégünk. A fiatalok körében nép-
szerű írónő interaktív, társas viselkedéskultúráról szóló, rendhagyó
író-olvasó találkozót tartott. Edit rendkívül közvetlen előadásmódjá-
val, lehengerlő stílusával, hamar kivívta az érdeklődő fiatalok szim-
pátiáját, figyelmét és érdeklődését. Másnap délután kézműves ját-
szóházunkban a szorgos kezű gyermekek Varga Judit segítségével
gyönyörű „gyöngyfákat” és kedves cserépfigurákat készítettek. 
Az idei könyvhét sem telhetett el könyvvásár nélkül, látogatóink egész
héten kedvezményesen válogathattak a Szalay Könyvkiadó kínálatából.

KISS IRÉN
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10 perc, és cselekedj! – Könyvbemutató
Június 7-én, egy csütörtöki délutánon a Veszprémi SZC Öveges József
Iskolájának kollégiumi diákjai és nevelői a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ Könyvtárának jó voltából Sohonyai Edit előadásán vettek részt.
A könyvbemutató nagyon érdekes és figyelemfelkeltő, az írónő pedig
nagyon kedves volt. Érthetően magyarázott, amit megfűszerezett
poénokkal, így egy izgalmas előadást tartott, miközben folyamatosan

fenntartotta figyelmünket. Összetett és összefüggő mondatokban
fogalmazta meg mondanivalóját. Körülbelül 45 percet mesélt
nekünk arról, milyen fontos a test- és kéztartás, a tekintet, a szem öl -
dö kök állása, és egyéb információkat is megosztott a testbeszéd ről.
Tippeket adott, hogyan vehetjük észre, ha egy lánynak vagy egy fiú-
nak szimpatikusak vagyunk, és azt is elmondta, amennyiben az adott
személynek tetszünk, akkor 10 percünk van cselekedni, különben
lemaradhatunk életünk szerelméről. A beszámoló közben a diákokon
szemléltette a helyes és rossz testtartást, a fontos mozdulatokat.
Véleményünk szerint egy kicsit kitérhetett volna könyveire is, mert
minket személy szerint nagyon érdekelt volna.
A találkozó minden perce nagyon élvezetes és hasznos volt. Ha
valakinek lesz lehetősége Sohonyai Edit előadására elmenni, min-
denképpen tegye meg!

SZOKODY KRISTÓF ZÉNÓ, BUJÁKI ADRIÁN

10. H OSZTÁLYOS TANULÓK

VSZC ÖVEGES JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Guruljatok gombócok, viduljatok fesztiválozók!

Kezdő és gyakorlott háziasszonyok és urak! Várjuk a 12.
Gombócfesztiválra, augusztus 4-én reggel, a finom, házi
készítésű gombócokat! Aki szívesen felajánl legalább ötvenet,
rész vesz az ARANYGOMBÓC-DÍJ© megmérettetésen!
Legyen Ön is bátran részese ennek a gasztronómiai csodának!
Mutassuk meg a fesztiválozóknak, milyen sokrétű ízvilágot
rejtenek a fűzfői gombócok!

A DÍJ ALAPÍTÓI

Gombócos Ételek Főzőversenye
A Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület szeretet-
tel várja maximum ötfős csapatok jelentkezését a 12. Gombóc -
fesztiválra (2018. 8. 4.), akik szívesen főznek együtt ízletes ételeket
és a fesztiválozók részére felajánlják! 
A főzőversenyen bármely étel főzhető, szabad választás alapján,
amiben ízletes gombócok találhatók. A versenyre nevezési díj
nincs, az alapanyagokról és a főzéshez szükséges kellékekről a
csapa toknak kell gondoskodni, a helyszínt a VEGASZ biztosítja.
A rendezvényen az ételek zsűrizése 12 órakor lesz. Az első he lye -
zett csapat, aki a feltételeknek maradéktalanul megfelelt, és a leg -
fino mabb ételt készítette, értékes jutalomban részesül. 
Jelentkezés 2018. július 31-ig a vegaszelnokseg@gmail.com e-mail
címen vagy a 30/342-2701-es telefonon a készítő csapat és az étel
pontos megnevezésével.
Találkozzunk a fesztiválon, mutassák meg főzőtudásukat, kápráz-
tassák el a fesztiválozókat! 

VEGASZ 
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2018. augusztus 4-én tartjuk Balatonfűzfőn a 12. Gombócfesztivált,
a Nyitva van az Aranykapu rendezvénysorozat keretében. 

Program
11.00–18.00 óra Egész napos gyermekprogramok
– Fanyűvő játékpark, bicikló, csillámtetkó – Varga Judit, póniló

Színpadi programok
10.30–11.15 óra Rudi bohóc műsora
11.15–11.45 óra Szegedi Nóra interaktív műsora
11.45–12.00 óra Mazsorett felvonulás (gépzenére) – Nagycétény
12.00–12.30 óra Megnyitó
12.30–13.10 óra Jó ebédhez szól a nóta – Veszprém Városi
Cigányzenekar
13.10–13.30 óra Balatonfűzfő legszebb konyhakertjei díj átadása
– Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület

13.30–14.00 óra Buborék Zenekar – szervezés alatt
14.00–14.15 óra Aranygombóc-Díj© átadása
14.20–14.50 óra Szőke András stand-up műsora
15.00–16.00 óra Balaton Dalkör, Kadarka Éneklőcsoport
(Nagycétény), óvodás és iskolás néptánccsoport fellépése
16.00–17.00 óra Majsai Gábor műsora
17.00–18.00 óra Tombola + WI-FI (Vidám Fiúk)
18 00 óra Sramlikings
Este utcabál a Summer Band zenekarral
A szünetben a Yildizlar Hastánccsoport fellépése

Jöjjön el, kóstolja meg finom gombócainkat, érezze jól magát itt, a
Balaton északkeleti csücskében, Balatonfűzfőn!

VEGASZ

Ismét ízletes gombócok parádéja

Egyesületünk több programmal is készül a nyárra. Júliusban indul a
Zumba és a Fitness a Fövenystrandon csütörtökönként, de ezzel még
koránt sincs vége a kínálatnak. Terveink között szerepel játszóház
indítása a Tobruki strandon és szervezés alatt áll egy flashmob is,
melyet szintén a strandon tartunk.
Újabb pályázaton indultunk. Az elnyerhető pénzösszeget a Tobruki
strandon Retro strandparty elnevezésű rendezvényünkre szeretnénk
fordítani. A pályázatot Balatonfűzfő Város Önkormányzata támogat-
ja a Civil Alapból, a Balatonfűzfőért Alapítvány közreműködésével.
A pályázat eredménye még nem ismert, de bízunk a pozitív elbírálás-

ban, ezért már tervezzük és szervezzük az augusztus 17-ére az egész
napos bulit, ahol este a Frisson zenekar fog fellépni. Érdemes lesz kilá-
togatni a strandra, mert a táncház, játszóház és kézműves ház mellett
lesznek meglepetés fellépők is. 
Ugyanakkor az augusztus 18-án megrendezésre kerülő „Strand partyt”
is támogatja a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület, amelyet a
Fűzfőfürdőért Baráti Társaság szervezett a Fövenystrandra. A Vízjáték
és DJ Retro-Z fellépése előtt a játszóházba várunk mindenkit.
A Fövenystrandon is lesznek meglepetés fellépők, ezért célszerű már a
délelőtt folyamán a vízparton tartózkodni. 
Balaton Secreto Szabaduló szobáinkban is megkezdődött a főszezon.
Családi és felnőtt szabaduló szobáink várják az érdeklődőket.
Mindennap nyitva vagyunk, de így is időben érdemes időpont kérni,
az alábbi telefonszámon: 06-20/318-9870 Cím: Jókai u.19–21. (volt
Jókai iskola), www.balatonsecreto.hu
Fűzfő Turizmus Kártyánk minden itt megszálló vendégnek jár, mely
kedvezményes szolgáltatások igénybevételére jogosít. A szállásadók
az egyesület irodájában szerezhetik be. Kellemes nyarat kívánunk!

SZANYI SZILVIA ELNÖK

Elérhetőségeink: Iroda: 8184 Balatonfűzfő, Jókai u.19–21.
www.balatonfuzfoinfo.hu

Tel: 06-20/341-5504  email: info@balatonfuzfoinfo.hu

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület nyári hírei

2018. július 28-án 20 órakor Fehér Adrienn színész-énekesnő önálló estje
a Balaton Csillagvizsgálóban, Cserháti Zsuzsa dalaiból

Belépődíja 1500 Ft/fő
50 db jegy elővételben megvásárolható.

Az előadást a teraszra tervezzük. • A rendezvényen fénykép és videofelvételek készülnek. • Mindenkit szeretettel várunk!

KONTICS FERENCNÉ SZERVEZŐ
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Ha augusztus első vasárnapja, akkor Balatonfűzfői Veterán Jármű
Találkozó és Felvonulás!

2018. augusztus 5-én (vasárnap) a Sirály Sétány árnyas fái adnak újra
otthont a VIII. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozónak. A szer -
vező egyesület szeretettel várja kiállítóként a veterán jármű tulaj-
donosokat, valamint a veterán járművek iránt érdeklődő kicsiket és
nagyokat!
Ízelítő programkínálatunkból: 2, 3 és 4 kerekű járművekkiállítása,
járműbemutató, veterán jármű felvonulás, a felvonulást felvezeti, a
közönséget szórakoztatja a Marching Jazz Band, ebéd gulyáságyúból,
ismerd meg Balatonfűzfőt a nosztalgikus „faros” IKARUS 55
autóbuszon, vagy a Csepel D420-on utazva.
HOFFER traktor, stabilmotor, bélyegkiállítás, tombola értékes
nyereményekkel és még sok-sok meglepetés…? Igen, mindez egyhe-
lyen a Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozón.

A TOMBOLA FŐDÍJA 2018. ÉVBEN IS AZ ADRIATIQ
ISLANDS GROUP FELAJÁNLÁSÁVAL:

2 FŐ RÉSZÉRE SZÓLÓ 1 HÉT ALL INCLUSIVE
NYARALÁS A DALMÁT TENGERPARTON

A PRIMOŠTENI HOTEL ZORÁBAN

2018. augusztus 4-én (szombaton) II. Balaton-felvidéki Motoros Túra

További információ, részletes program: Balatonfűzfői „Kreitli Ferenc”
Veterán Autós és Motoros Egyesület a Facebookon, vagy
www.balatonfuzfoi veteranosok.hu.

SZERVEZŐK

Új tagok Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjában
A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja időről-időre új tagokkal
bővül, mint ahogy az június 15-én is történt a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtárban. Három tehetséges fiatal
mutatkozhatott be: Veiczer Dalma grafikáival rögtönzött kiállítást,
míg Glassl Mercédesz Éva énekkel, Gertner Vilmos gitárral alkották a
Acoustic Session formációt.
Dalma komolyabban 4 éve rajzol, aki Litéren él családjával. Apai ágon
szinte mindenki foglalkozott művészettel valamilyen szinten. Édesap-
ja sokáig tetovált, így Dalma is ezt a pályát választaná a legszívesebben.
Jelenleg a zirci III. Béla Gimnázium grafikus szakán tanul.

Glassl Mercédesz Éva, ahogy ő fogalmaz, az anyaméhben szívhatta
magába a zene szeretetét. Nem emlékszik különösebben, mikor is
kezdődött rajongása az éneklés iránt, így született. 
A veszprémi Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési
Általános Iskola  ének-zene tagozatára járt, ahol a hegedű, furulya,
szolfézs kötelező tantárgy volt, majd 4 évig hegedű tanulmányokkal
folytatta  tovább. 
Zenekarral először egy nagyobb kihagyást követően a Frisson
Zenekarral szerepelt, ahol megismerte Gertner Vilmost. 2016
októberétől főállású édesanya, de mivel a zenélés nagyon hiányzott neki,
megkereste Vilmost és megalakították az Acoustic Session formációt.
Ebben a felállásban csak olyan dalok szólalnak meg, amiket
szeretnek, élvezettel adnak elő. Szerintük még soha nem játszottak
kétszer ugyan úgy egy zeneszámot a kettejük összhangjából fakadó
spontán improvizációknak köszönhetően.
Gertner Vilmos életében a zene gyermekkora óta jelen van. 11 évesen
fogott először gitárt a kezébe, amit azóta nem igazán tett le. 14 évesen
került be az első nagyobb zenekarba, egy AC/DC/GP nevű tibute-
ba, ami akkoriban nagyon közel állt hozzá. Azóta jó pár helyen meg-
fordult, jelenleg 6 éve a Frisson Zenekar tagja.
A nyári szünetet követően szeptemberben várjuk legközelebb BFMK
előadással az érdeklődő közönséget.

BÓNA VERONIKA
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Már több éve, hogy minden év májusában a Kihívás Napjához kap-
csolódva sportnapot hirdetünk az Otthonban. Idén ezt a programot
a kedvezőtlen időjárás miatt csúsztatnunk kellett, hiszen ilyenkor a
mindennapos gyógytorna alapú foglalkozásainkat a szabadba szer-
vezzük, és ügyességi feladatokkal egészítjük ki. Pünkösdi ünnepek
közelsége révén egy igazi hétpróbát állítottunk a játékos kedvű lakó-
ink elé. A különböző állomásokon szükség volt a leleményességre,
pontosságra, megfigyelőkészségre, de elsősorban némi játékosságra.
Aki a vetélkedőben részt vett, nem csalódott, jól szórakozott társai-
val. Természetesen győztest is hirdettünk, sőt mi több meg is koro-
náztuk, hiszen ő lett a mi pünkösdi királyunk! Díjaztuk a második és
harmadik helyezettet, és azokat a vetélkedőket is, akik habár az összes
próbát valamilyen akadályozottságuk miatt nem tudták megoldani,
de több feladatban is sikeresen helyt álltak.
Május utolsó napján ünnepeltük meg születésnapos lakóinkat.
Vellai–Nemes Nikoletta intézményvezető mellett az Irinyi János Álta-
lános Iskola művészetis diákjai és tanárai köszöntötték énekes és
hangszeres produkcióval az évfordulósokat, köztük a kis csoport
rangidősét, a 94 éves Olga nénit. 
Az ünnepeltek között volt Kiss Ferenc is, aki idén 91. évét töltötte be.
Már az Otthon lakója volt, mikor 80 évesen megismerkedett a gobe-
linkészítéssel. Azóta töretlen a lelkesedése, és közel 100 kép született
meg a kezei alatt. Alkotásait nemcsak a szűkebb környezete csodál-
hatta már meg, hiszen több ízben vett részt kiállításon velük, többek
között Budapesten is. 2 éve megkapta a Balatonfűzfő Kultúrájáért
kitüntető címet, illetve a tavalyi kerek évfordulója alkalmából a város
önálló kiállítással ajándékozta meg. Ezúttal mi rendeztünk Feri bácsi

képeiből egy minitárlatot az éttermünk-
ben és a „Művész, és ami mögötte van”
című előadássorozatunkhoz kapcsolódó-
an az Intéz mény vezetőnk beszélgetett vele
életútjáról, munkájáról és a gobelinekről az
érdeklődő lakóink előtt. Feri bácsi azt vallja, hogy nem szabad abba-
hagyni az alkotást, mert akkor megöregszik. Mi nagyon szurkolunk
neki, hogy kedvét sose veszítse el!
Egy másik művész is bemutatkozott ebben a hónapban nálunk,
Ladányi Tamás asztrofotóst fogadtuk egy előadói délután alkalmá-
val. A vele folytatott beszélgetés alatt kiderült, hogy lesz valaki a csil-
lagok szerelmese, és milyen tervezői munka eredménye az a sok léleg-
zetelállító fotó, melyből néhányat hozzánk is elhozott.
Születésnap mellett névnapot is tartottunk, hiszen negyedévenkénti
ünnepségünk is éppen aktuális volt. Házi készítésű friss sütemény
mellett töltöttünk el egy kellemes, szórakoztató délutánt, miközben
minden ünnepelt kívánságának megfelelően meghallgatunk, meg-
néztünk egy-egy kedves dalt, nótát, vagy humoros jelenetet.
„Digitális Jólét” címen a Balatonalmádi Nagycsaládosok Egyesülete
jóvoltából időseink az internet világának vitathatatlan előnyeiről,
lehetőségeiről, illetve veszélyeiről hallgathattak meg egy interaktív
előadást. A téma úgy tűnik kimeríthetetlen, ezért a későbbiekben
folytatni fogjuk, hogy egy-egy, a lakóinkat is érdeklő szegmensét ala-
posabban megismerhessék.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

TÁMASZ hírek – Június
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„Életet az éveknek!” 
Nagy esemény helyszíne volt Balatonfűzfő. Itt rendezték meg 2018.
június 14-én az „Életet az éveknek!” Nyugdíjasok Dunántúli
Túraversenyét. „Aki nem járta, Fűzfőt nem látta” mondat utalás arra,
hogy érdemes ezeken a Körtúrákon résztvenni, mert ezáltal ismerik
meg Fűzfő csodálatos helyeit.
A Vágfalvi Ottő Művelődési Központban jöttek össze a túrázni
vágyók. A résztvevők kezükben túrabottal jelentek meg és kíváncsian
várták az eligazítást. A természet, a túrázás szeretete mellett még az is
közös volt, hogy mindenki nyugdíjas volt.
Az Országos Nyugdíjas Szervezet Veszprém Megyei Túraversenyének
résztvevőit Marton Béla polgármester úr köszöntötte. Kihang súlyoz -
ta, hogy Balatonfűzfő mindig is befogadó település volt és jelenleg is
az. Számtalan országos rendezvénynek ad otthont, és örömmel
megad minden támogatást.
Az idei Túraversenyt a Balaton és a Csebszalto nyugdíjasklub
szervezte. Nyolc csapat nevezett be Veszprém megyéből.
Polgármester úr szívmelengető szavai után Czigler Sándor, az „Életet
az éveknek!” Országos Szövetség Sportért Felelős alelnöke köszön-
tötte a jelenlévőket. Felhívta a csoportok figyelmét a balesetveszélye-
sebb útszakaszokra, pl. vasút, a 71-es út, de nagyon fontosnak tartot-
ta, hogy a közlekedési szabályokat mindenki tartsa be, hogy bizton-
ságban érjenek célba. A helyi polgárőrség ehhez minden segítséget
megad a túra idejére is.
Gyuricza László részletesen kidolgozott térképet és segédanyagot biz-
tosított, és pár hasznos tanáccsal indította útnak a „nagy csapatot”,
akik kiéhezve várták a megmérettetést.
Az egész útvonalat nagy pontossággal, érthetően Gyuricza László
Fűzfő Díszpolgára, egyben a Körtúrák kitalálója, lokálpatrióta túrázó
jelölte ki. Indulási pont a Turista Bázispont, melyet 2014-ben a Ter -

mé szet ba rátok emeltettek. A nagyon szép gondolatot, ami az
emlékkövön van, megszívlelhetnék és magáévá tehetnék ifjú és
korosodó embertársaink egyaránt. „MOZDULJ, TÚRÁZZ!
MAGADÉRT, CSALÁ DOD ÉRT, EGYMÁSÉRT!”
A Bázispont volt tehát a rajt és a cél helye is.
A túrázók már nem fiatalok, de aktivitásuk, akarásuk, fáradhatatlan -
ságuk, lendületük kiemelkedő, példaképek lehetnek a ma fiataljainak.
Visszatérve a Vágfalvi Ottó Művelődési Központba, tudásukról is
tanúbizonyságot tehettek az indulók, mert egy 25 kérdéses TOTÓ
kitöltése várt a csapatokra. Balatonfűzfő nevezetességeiről, útjuk
során többel is találkozhattak. A győztes csapat az idén a 70 éven aluli
kategóriában a Csebszalto nyugdíjasklub lett.
„Életet az éveknek!” Nyugdíjasok Dunántúli Túraverseny győztes
csapatának tagjai: Galambos Tamás, Marton László, Portik Sándor,
Szabó Lajos és Végh Sándor. A 70 éven feletti kategória győztesei a
,,Bánki Pipacsok” csapata lett Ajkáról.
Minden indulót vendégül láttak a szervezők. Polgármester úrral
közös fotózások voltak, mindenkihez volt egy-egy kedves szava és
minden csapatnak gratulált.
Végül a győztes Csebszaltosok fogják képviselni Veszprém megyét
Budapesten, a Hűvösvölgyben megrendezendő Országos versenyen. 
Öröm ilyen eseményen részt venni! Örülök, hogy a Csebszaltosok
klubjának a tagja lehetek.
Eszembe jutott egy idézet, amit megosztok Veletek.
„Légy hasonló az égen szálló madárhoz, aki a törékeny gallyon megpi-
henve átéli az alatta tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik
szárnyi erejében.” (Victor Hugo)

HEGYI ILONA
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Meglepetés
Már második alkalommal szerveztek bölcsődéseinknek és óvodá-
sainknak bábelőadást Tobrukban a helybeli nyugdíjasok lelkes tagjai.
Idén június 13-án délelőttre voltunk hivatalosak Benedek Elek: A
kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesére, melyet klubhelyiségük-
ben tartottak.
Igényes díszlet fogadott bennünket a berendezett teremben.
Gyurkovics Ágnes a köszöntőjét követően közös éneklésre invitálta a
gyerekeket. (Pál Kata Péter)
A bábelőadást nagy érdeklődéssel figyelték kisebbek-nagyobbak.
Látszott a szereplők odaadásán, a zenei betéteken, a bábok, a díszlet
megformálásán a szeretet, a szórakoztatni vágyás, ami meg is hozta az
elismerést. A gyermekek őszinte csodálattal, átéléssel tekintették meg
az előadást és hatalmas tapssal fejezték ki köszönetüket.

Ismét varázsoltak az ügyes és kreatív szép korúak, akiknek hálásak
vagyunk, amiért ismét színesítették gyermekeink délelőttjét.
Rendező: Szalczer Józsefné Piroska
Díszlet: Szekeres Péter
Bábkészítők, kellékesek: Mórocz Gyuláné Irma néni, Madarászné
Kajdacsy Ágnes
Mesélő: Gyurkovics Ágnes
Bábosok: Szekeres Péterné Marika, Aradi Ervinné Erzsike, Pető
Béláné Marika
Koordinátor: Madarászné Kajdacsy Ágnes
Paravánkészítők: Geosan Kft.-től Józsa László, Szabó László

KÖSZÖNETTEL: ILIKE ÓVÓ NÉNI

Aktívan, vidáman a Csebszaltoval
Örömmel adok hírt nyugdíjasklubunk életéről.  Eseményekben, ered-
ményekben gazdag, mozgalmas heteken vagyunk túl.
Jó időben, kellemesen telt a szalonnasütés az idén. A tavalyit elmosta
a zivatar. A 76 fős tagság többsége jót mulatott, a finomra sült vacso-
ra mellett.
Egész napos kirándulásunk Pannonhalma–Győr nevezetességeinek
megtekintésével  zajlott, a fáradságot finom vacsora feledtette.
A fiatalos, sportos tagjaink több eseményen is sikeresen képviselték
klubunkat:
Úszók Móron, a Dunántúli úszóversenyen 12 érmet szereztek: 5

arany, 5 ezüst, 2 bronz Csapatunk: Vágfalvi Katalin, Simon István,
Németh Gábor, Galambos Tamás, Gyurkovics Ágnes
Túrázók: Balatonfűzfői körtúra, 25 tesztkérdés sikeres teljesítésével
lett első a 70 év alatti kategóriában.  Csapatunk: Galambos Tamás,
Marton László, Portik Sándor, Szabó Lajos, Végh Sándor
A verseny megrendezésében, lebonyolításában és a vendéglátásban is
szorgoskodtunk, süteményeket sütöttünk.
Tízpróbázóink először a dunántúli versenyen Veszprémben
második, majd az országos versenyen 24 csapat közül a legeredménye-
sebben teljesítette a 10 féle sportfeladatot Rákoskeresztúron. Csapat:
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Vágfalvi Katalin, Galambos Tamás, Marton László, Portik Sándor,
Szabó Lajos. Az egyéniben Marton László második, Vágfalvi Kata
holtversenyben harmadik helyezést is begyűjtött.
Bábosaink (Madarászné Ági, Szekeresné Marika, Petőné Marika,
Aradiné Erzsi, Szalczerné Piroska, Móroczné Irma, Gyurkovics Ági)
a város 3 óvodájában adták elő Benedek Elek: Kis kakas gyémánt fél
krajcárja c. mesét. Jó volt látni a sok ragyogó, érdeklődő, mosolygós
gyermekarcot. Köszönjük Szekeres Péternek a török palota díszletet. 
A nyár nem múlhat el főzőversenyek nélkül, a majálison, s a juniáli-
son is elkészül bográcsunkban a versenymenü: gulyásleves, pörkölt,
de készülünk a gombócok főzésére is.
Szervezés alatt van a hagyományos (immár 20. alkalommal) Szüreti
felvonulás és bál nagyrendezvényünk. Ezúton is hívom városunk la -
kóit, az itt nyaralókat a szeptember 1-jei eseményünkre. Remény -
kedünk, hogy az idén kegyesebb lesz az időjárás hozzánk, mint tavaly.
Szorgosan gondozzuk a Tobrukban lévő virágágyásainkat: A ha -
rangláb, emlékmű környékén, a Széchenyi utcában, s a Margit sétány
előtt. Pompáznak a virágok, szívesen sétálunk arrafelé.

Sajnos a tervezett Tobruk–Siófok kerékpár túránkat a hirtelen hideg -
re fordult idő, szél, eső meghiúsította, de majd ősszel pótoljuk.
Nagy bizalommal várjuk a klubhelyiségünk bővítését szolgáló tervek
megvalósulását, hisz nagyobb rendezvényeinket, csak a Natúrkert
vendéglőben tudjuk megtartani. Most már „csak” az anyagiak biz-
tosítása, s a kivitelezés van hátra. – Ugye megérdemelnénk???
Ezt a kis helyiséget nemcsak mi használjuk: heti rendszerességgel itt
mozognak az asztaliteniszezők, s a tornászok is. Fontos szerepe van a
városrész társadalmi, önkormányzati rendezvényeiben.
A 70 fő feletti taglétszámunknak nagyon szűk ez a kis terem. Már las-
san 2 éve, hogy klubfoglalkozásunk zárásaként megünnepeljük név-
és születésnaposainkat, akik vendéglátással kedveskednek a tagoknak.
Jó hangulatban, örömmel töltjük együtt ezeket a napokat.

Ha a sok esemény közül valami kimaradt, majd az évértékelésnél
pótolom!

GYURKOVICS ÁGNES

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!
A Technika, életvitel és gyakorlat tan -
tárgy két alapvető tevékenység köré épül
fel: az „A” típusú az úgynevezett műhe-
lytechnika (ipari területeken), a „B”
típusú a mezőgazdasági technika tanítása.
Ez utóbbi elsősorban olyan területeken
előnyös, ahol a föld művelésre alkalmas, a
mezőgazdasági munkáknak hagyománya
van. Itt a diákok a tanórán elsősorban a
klasszikus iskolakertekben dolgoznak,
zöldséget, gyümölcsöt nevelnek, s mel-
lette ismerkednek meg az anyagok
alakításával, feldolgozásával. 
Lelkes szakemberek felismerték, hogy az
iskolakerti mozgalomra kiemelten szük-
ség van a jelenben is, az oktató-nevelő
munkában az iskolakert nyújtotta
lehetőségeket közkinccsé kell tenni a
fenn tartható megoldások keresésében.
Megalapították az Iskolakertekért Alapít -
ványt s 2015 óta, a címben olvasható mot-

tóval működik hazánkban. Létrehozták és
működtetik az Iskolakert-hálózatot, kam-
pányokat, ismeretterjesztő előadásokat,
szakmai napokat, hospitálásokat, bemu-
tatókat, pályázatokat, szakmai műhelyt
szerveznek, működtetik az Iskolakert hon-
lapot, mindezt az iskolakertek (legyen az
tankert, hozamkert, be mutatókert,
pihenőkert, fűszerkert, szikla kert stb.),
ideális működésének elő se gítésére. 
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
1990 októberében indult meg egy kez -
deményezés, miszerint a tanulókkal kö -
zösen hozzunk létre egy sziklakertet, az
iskola belső udvarán. Talicskával hordtuk
össze a gyerekekkel a földet az iskolaépület
melletti ligetes részről, majd az akkori igaz-
gató, Végh István termésköveket ho  za t  ta -
 tott a kertbe, s ezután szülői ado má nyok -
ból kapott virágpalántákkal beültettük.
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1991-ben Horváth Irén (Inci néni) megalapította a kör nye zetvédő
szakkört azzal a céllal, hogy az épített és természeti környezetet job-
ban megismerjék a diákok és a fenntartható fejlődés érde kében
tevékenykedjenek az iskolában (környezetvédelmi mérések, szelektív
hulladékgyűjtés, állat- és növényismeret, erdő gaz dálkodás stb.). A
sziklakert gondozását azóta is a szakkörösök végzik. 
Megismerve az Iskolakert-hálózatot, úgy döntöttek a szakkörösök,
hogy csatlakoznak a hálózathoz. A tagság feltételeinek eleget téve,
felvételüket elfogadták.
Ebben a tanévben hagyományteremtő céllal megalapította a szak -
körvezető az „Irinyi Iskola LEGÜGYESEBB KERTÉSZE” címet,
melyet az a diák kaphatja meg, aki a kidolgozott pontrendszerben a
legtöbb pontot érte el – egész évben gondozta, ápolta, védte a szik-

lakertet és lakóit, etette a madarakat, foglalkozott szelektív hulladék-
gyűjtéssel, aktívan dolgozott.
Az első impozáns serleg tulajdonosa Erdősi Janka 5. osztályos tanu -
ló, aki 2018-ban az „Irinyi Iskola LEGÜGYESEBB KERTÉSZE”.
Gratulálunk a sikeres munkájához!

„…kertek készítettnek az élet szükségére, a test és a lélek
erejének megöregbítésére, a szemeknek gyönyörködtetésére…”

(Apáczai Csere János)

Egykori pedagógus iránymutatásával dolgozunk tovább iskolánk
sziklakertjének, környékének szépítésén, hírnevének öregbítésén.

HORVÁTH IRÉN

Ebben a tanévben immár a hetedik alkalommal tartottuk a helyi álta-
lános iskolában az Irinyi Makett- és Modellkészítő Versenyt. A meg-
mérettetésre az elmúlt évekhez hasonlóan számos, különféle hulladék
anyagból, kézzel készített, igazán nívós alkotások érkeztek, kemény
fejtörést okozva a zsűrinek.  Az eredményhirdetés 2018. május 15-én
a Diákönkormányzati napon volt, ahol a résztvevők emléklappal és
némi édességgel, a dobogósok érem jutalommal gazdagodtak:
1. Kiss Maja 6. a osztály – Holdra szálló egység
2. Slavonics Bendegúz 4. a osztály – PET motoros versenyautó    
3. Beck Csongor 3. osztály – KORPOVIT kamion

A legjobb makett készítője 2018-ban, aki egy nagyon szép serleg
büszke tulajdonosa lett, a MIR űrállomás makettjének készítője:
KISS REBEKA 6. a osztályos tanuló.

Köszönjük a kreatív és ügyes maketteket, modelleket, gratulálunk, s
boldogan bíztatunk minden barkácsolni szerető tanulót, hogy foly-
tassa tevékenységét, mert verseny lesz jövőre is! 

A VERSENY SZERVEZŐJE:
HORVÁTH IRÉN

Irinyi Makett- és Modellkészítő Verseny 2018.

Kiss Maja 6. a osztály
Holdra szálló egység

Slavonics Bendegúz 4. a osztály
PET motoros versenyautó    

Beck Csongor 3. osztály
KORPOVIT kamion

Kiss Rebeka 6. a osztály
MIR űrállomás
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A Balatonfűzfői Hírlap alkotói pályázatot hirdet a balatonfűzfői
városlakók körében mindazon szívesen rajzoló, festő, ragasztó, dom-
borművet készítő, hímző, varró, makett készítő stb., bármilyen tech-
nikával alkotni szerető gyermek és felnőtt részére, aki munkájával
megmutatja, hogy az értékes szabadidejének nagy részét a mi váro-
sunkban, Balatonfűzfőn alkotással tölti. A Balaton északkeleti csücs-
kének zöld gyöngyszeme kiváló helyet ad az alkotásnak, az elkészült
remekművek élménye megdobogtatja a városlakók szívét.
A pályázatokat három kategóriában díjazzuk, a 2018 októberében
megrendezett városi Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében
adjuk át a díjakat.

1. Felnőtt kategória
2. Általános iskolás kategória
3. Óvodás kategória

Várjuk a színes alkotásokat, rövid magyarázattal, versikével, írással
a szer kesztőségbe! Az elkészített műhöz, kérjük mellékelni a készítő
nevét, pontos elérhetőségét (telefon, e-mail cím, lakcím), a választott
kategóriát.

Beküldési határidő: 2018. szeptember 24.
Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége, Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár,  I. emelet (06-20/925-4515)

A kiíró fenntartja a jogot az alkotások közzétételére, felhasználására,
majd az alkotókhoz történő visszajuttatásra.
Munkára fel! Induljon az alkotás, érzelmeink áradása kezünk nyo-
mán! Mutassuk meg, mit jelent nekünk alkotni itt, Balatonfűzfőn!

SZERKESZTŐSÉG

Balatonfűzfőn töltöm a szabadidőmet!

Városunkban a Nyitva van az Aranykapu rendezvénysorozat immár
hagyományosan, évente kiemelkedik a nyári programok sorából. A
többnapos, változatos szórakozás jó lehetőség mind a helybeli és a
környékbeli lakosok, mind az itt nyaralók és az ide látogató turisták
számára, hasznos és tartalmas kikapcsolódás.  

Tudta-e, hogy
– 2018-ban már a 12. Gombócfesztiválra kerül sor a városunkban?
– 2018-ban nyolcadik alkalommal kerül sor az Aranygombóc  Díj©

átadásra?
– a korábbi gombócfesztiválokon mindig hajnalig tartott az utcabál

fergeteges jókedvvel?
– 2018-ban már a VIII. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozóra

kerül sor?
– már második alkalommal szervezik meg a Balaton-felvidéki moto-

ros túrát (Útvonal: Balatonfűzfő–Kapolcs–Ta polca–Kővágó -
örs–Zánka–Balatonfűzfő) 2018. augusztus 4-én? 

– Kreitli Ferenc (a Bala -
tonfűzfői Veterán Autós és
Motoros Egyesület alapí-
tója) emlékére minden
évben a Veterán Jármű
Találkozón emléktúrára
kerül sor, amely városi,
veterán jármű felvonulás, s az idén a Marching Jazz Band együttes
élő örömzenélésével?

– a Veterán Jármű Találkozón már több mint száz veterán autó és
motorcsodában gyönyörködhet a látogató?

Milyen lesz az idei rendezvénysorozat? Jöjjön el és ítélje meg!
Találkozzunk augusztusban az első hétvégén! Minden szórakozni
vágyót szeretettel várnak a szervezők!

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?

Szitakötő siker
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tizedik éve
(2008-tól, a kezdetektől) folyó kiváló környezetvédő és ökológiai, pedagógiai
alkotó munkának lehetünk tanúi a Szitakötő országos és határontúli program-
ban. Az iskola, a példaértékű munka jutalmaként, elnyerte a SZITAKÖTŐ
OKTATÁSI PROGRAM BÁZISISKOLÁJA címet 2015-ben, így a kilenc
iskolát összefogó mentorháló tagja. A vezető mentortanár: Horváth Irén. 
A Szitakötő lapszámokban rendszeresen pályázhatnak a tanulók különféle
témájú, országos pályázatokon. A 42. számban megjelent ÁLOMIDŐ pályázat -
ra hat diák készített pályaművet az iskolából. A pályázaton Takács Adél
Gyöngyi ötödik osztályos tanuló nyert az országos megmérettetésen.
Gratulálunk a szép munkához, további sok sikert kívánunk! Ősszel tovább repül
a Szitakötő az Irinyiben!

HORVÁTH IRÉN
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A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©

Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabad ide -
jüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a ter-
mészeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről.
Szeretnénk minden fotózni szerető embert – a városban és a
kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél változatosabb, egyéni
látásmódban örökítse meg a vissza nem térő fűzfői pillanatokat. 
A rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes
keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna
2017. Szekeres Péter

De vajon kié lesz a 2018-as kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) eljuttat!

• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhetőség,
húsz soros bemutatkozás!

• aki a fotóit legalább 2 MB méretben készíti (lehet 2–6 MB-ig)!

Ha ismer olyan a fotózást kedvelő és művelő ismerőst, szomszé-
dot, kollégát, aki szívesen készít képeket Fűzfőről, küldje el tíz
válogatott fotóját a pályázatra és terjessze fel a díjra! Szerezzünk
örömet és meglepetést neki! A díjat ő is megnyerheti!
Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra,
minthogy a háromtagú független zsűri elbírálja. A díj alapítója
jogot formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely
kiadványában, illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel
készítője nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött
képeket más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a
fotók jog díjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.

Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képeket és
küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt! Köszönjük a
munká jukat abban a reményben, hogy sok városlakó örülhet
majd a szebbnél szebb alkotásoknak.

Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com • 20/925-4515

Csodálatos dolog Rátok gondolni, vagy Veletek lenni egy ilyen szép
napon, ami megadatott!  Zsófival, az én kis unokámmal, aki igaz, csak
a gondolatomban, elkísért a kedves gyermeknapi ünnepre – ahova
,,bekérezkedtem” – a Szivárvány Óvoda rendezvényére.

Már a nap elején jó volt hallani a gyermekzsivajt, érezni azt az igazi
örömöt, ami szívből jött és jön mindig a gyermekek öröméből faka-
dóan. Jó volt látni a szülők, az édesanyák, édesapák jelenlétét, együtt
tudtak boldogan ünnepelni, ami azt hiszem erőt ad a mindennapok-
ban. Sajnos, nem minden kisgyermeknek adatik meg a hiánytalan
családi forma, sok esetben hiányzik a teljes szülői jelenlét. Mi törté-
nik akkor, ha a gyermek nincs biztonságban, ha úgy érzi, hogy valami
nincs rendben körülötte. Mindent megkap, ami megfogható, ami
elképzelhető, de valaki hiányzik és ez igazi hiányérzet jelenthet.

Az ünnepi együttlét, az sok mindenre gyógyír, fény és reménysugár,
míg a SZIVÁRVÁNY nagyon szép jelkép, összeköti a szülőt-gyer-
meket és nevelőt. Igazi kötelék Ég és Föld között, aminek megvan a
méltósága és erre a kötelékre, főleg mostanság nagyon nagy szükség
van! Ki lehet iktatni bárkit, valamit, ami fontos, ami felbecsülhetet-
len érték, ami nem látható és hallható, csakhogy, mégis szükség volna
Rá. A kultikus fogalmak, az ezotéria nagy szerepet kap mostanság, de
kérdéses! Akkor, mégis mi volna az, ami pótolni képes egy személyt,
a kisgyermeket, egy nyugtalan lelkiállapotot? A háziállat, akit hobbi
szinten nevelek, az vajon szabadabbá és békésebbé teheti az életet,
vagy csak áltatom vele magam?! A kedvencet, emberként kezelem és
nincs az az összeg, amit megvonnék tőle, nem sír, nem idegesít, nem

haragszom bármit is tesz. A hozzátartozók, rokonok, azok aztán
nem, nincs szükség rájuk, mert tudnak ám kellemetlenkedni. Így
aztán félő, hogy marad a kevés család, azok utódai még kevesebb, meg
azok utódai is, tehát, kevés gyermek, külföldön dolgozó felnőtt nem-
zedék, kiüresedett állapot.
Ez a jelenség sok helyen, talán az egész világon felbukkan. Talán még
nem lenne késő és sokat segítene a teljes család, a gyermekeket neve-
lő szülők közössége, az egészséges példák. Ti Kedves Szülők, akik ma
jelen voltatok és vagytok, mindenütt jelen legyetek, mert most csak
rajtatok áll a jövő, ami Rátok vár! 

ÜDVÖZLETTEL: EGY FÉLTŐ NAGYMAMA

BÁTORI ANNA

Olvasói levél – Kedves Gyermeknap! 
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A málna, sok piros gyümölcshöz hasonlóan rengeteg C-vitamint és
antioxidánst tartalmaz, így erősíti az immunrendszert és megelőzi a
rákos megbetegedéseket. Kitűnő vértisztító, vérszegénység ellen is
hatásos és csillapítja a lázat. A-vitamin tartalma révén segít a látás-
javításban. Különböző vérzések csillapítására is alkalmazható. Ezeken
kívül jelentős mennyiségű B1 és B2-vitamint is tartalmaz. Rendkívül
gazdag színanyagokban, flavonoidokban, gyümölcssavakban, cserző -
anya gokban és növényi rostokban. Pektin is található benne, ez az
anyag emésztésjavító hatásáról ismert.  Az ásványi anyagok közül a
kál cium-, kálium-, megnézium- és vastartalma kiemelkedő, mennyi -
ségét tekintve pedig a szervezet napi szükségletének 10%-át fedezi.
Jól teszed, ha frissen és nyersen fogyasztod, ugyanis így érvényesül
leginkább a benne lévő vitaminok jótékony hatása. Kevesen tudják,
hogy másnaposság ellen és antibiotikum kúra után is jó szolgálatot
tesz, mert segít helyreállítani a megterhelt emésztőrendszert és a
károsodott bélflórát. Sőt, még szépülhetünk is vele! Ez a szépségvita-
minként emlegetett magas biotintartalmának köszönhető, amely

szépíti a bőrt, csillogóvá és dússá teszi a hajat. Antocianintartalma
révén mérsékli a magas vérnyomást. Emellett szabályozza a vér -
cukor  szintet, enyhíti a menstruációs görcsöket. Megfázás esetén ké -
szíts málnaszörpöt, majd szobahőmérsékletű állapotban kortyolgasd
el!  Levelei értékes gyógynövény-alapanyagnak számítanak. A mál-
nából készült tea pedig antibakteriális, ér- és pórusösszehúzó hatású.
Cukorbetegség, húgyúti panaszok, meghűlés és lázcsillapítás esetén is
hasznos málnából készült teát inni. Cseranyagai hasmenéskor se -
gítenek, antibakteriális, összehúzó hatása pedig a szájnyálkahártya
gyulla dásos állapotainak megszüntetésében segédkezik. Rovar csí -
pések okozta duzzanatok borogatására is használható.  A málna rend-
kívül sérülékeny gyümölcs, így oda kell figyelni a megfelelő tá -
rolására. A legjobb, ha hűtőben tartod, itt 2–3 napig is eláll, napon és
szobahőmérsékleten nagyon hamar megromlik. Kiválóan alkalmas
mélyhűtésre, ízét, zamatát jól megőrzi. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – málna

SZEMÉSZETI RENDELÉSRE
IDŐPONTKÉRÉS:

Munkanapokon 9–12 óráig a 88/450-388
12–17 óráig a 06-30/478-5075-ös számon

JÚLIUSI AKCIÓK A FŰZFŐ OPTIKÁBAN!

• Komplett szemüveg vásárlásakor NAPSZEMÜVEG LENCSÉT KAP AJÁNDÉKBA
(akár más dioptriájú is lehet*),

melyhez keretet -25%-kal olcsóbban vásárolhat*
VAGY

• +29 CELSIUS FOK? -29% A KERET ÁRÁBÓL!!
• + 34 CELSIUS FOK? -34% A KERET ÁRÁBÓL!!*

Az akciók nem összevonhatók és június 30-ig érvényesek! Az akciók részleteiről érdeklődjön az üzletben!

*Az akciók nem összevonhatók!

NYITVA: MINDEN KEDDEN 13–17.30 ÓRÁIG

Telefon: 06-30/478-5075 • Balatonfűzfő, Rendelőintézet, Bugyogóforrás u. 20.
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 8.00�16.00  Szo: 8.00�12.00 

Üzletek:

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5. Veszprém, Házgyári u. 21.
88/450-110 88/562-970, 20/499-5632
20/499-5670, 20/499-5680

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: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 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.

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

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással. (06-30/262-2103)

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.

Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–Sz: 8.00–17.00 • V: 8.00–13.00

ÉVA varrónő Balatonfűzfő méretre igazítás, javítás
rövid határidővel •  Telefon: 06-70/545-2903

Hirdessen 2018-ban is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon: 06-20/925-4515

1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap új játékra hívja kedves olvasóit a 2018-as naptári évben. Minden lap-
számunkban a színes borítók egyikén elhelyezünk egy fotót vagy képet, majd felteszünk hozzá
egy kérdést, mely Balatonfűzfővel kapcsolatos.
Várjuk a helyes válaszokat az adott hónap 28-ig postán (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.), vagy
e-mailen fuzfohirlap@gmail.com, vagy a szerkesztőség címére
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 1. emelet.
A helyes megfejtők között havonta egy meglepetés csomagot sorso lunk ki.
Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! Legyen szerencséje 2018-ban!

A júliusi kép kérdése: Hol található?

A 2018. júniusi képrejtvény helyes megfejtése: Református Imaház, Fűzfőfürdő, József
Attila u. 3.
Meglepetés csomagot nyert: Garamvölgyiné Somogyvári Éva balatonfűzfői olvasónk.

SZERKESZTŐSÉG



2018. július 27. oldal

Kölyöknap

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa




