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

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

Június 4–8. Ünnepi könyvhét a városi
könyvtárban
Június 7. 15 óra Sohonyai Edit írónő
– Vidám, őszinte beszélgetés kamaszokkal az
őket foglalkoztató problémákról
Június 8. 15 órától Kézműves foglalkozás és
játszóház
Egész héten könyvvásár!

Június 9. 10 óra XV. Hagyományőrző
Diáktalálkozó és rendkívüli Pedagógus -
nap
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Június 12. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak, és nem-
csak nyugdíjasoknak

Június 13. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 14. 10 óra Dunántúli és megyei kör-
túra
Regisztráció: 9 óra Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár előcsarnoka
Indulás: 10 óra Turista Bázispont
Érkezés: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár

Június 15. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– új tagok bemutatkozása – Veiczer Dalma
festő
– fellép az Acoustic Session formáció: Glassl
Mercédesz Éva – ének, Gertner Vilmos – gitár 

Június 18. 15.30 óra Kártya Klub

Június 20. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 25. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás, a II. féléves programok
megbeszélése

Június 27. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 30. XXI. Cseberei Juniális a Tob -
ruki Strandon
– 10 órától gulyásfőző verseny
A csapatok jelentkezését várjuk: 88/451-056,
20/224-2844, muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
– 13–15 óra Jó ebédhez szól a nóta Tóth
Istvánnal
– 15 óra Interaktív zenés-táncos gyermek-
műsor az Iciri Piciri Együttessel
– 16 óra Kid Rock and Roll SE fellépése
– 17 óra A Fűzfő Hagyományőrző és
Nosztalgia Táncklub és a Yildizlar Has -
tánc csoport műsora
– 18 óra Örökzöld musical és retro slágerek
– 19 óra Conestoga Country Linedance
műsora
– 19.30 óra Zenés műsor
– 20–23 óra Tánczene
Helyszín: Tobruk, Strand

Júliusi előzetes

Július 2. 14–15 óra Balatonfűzfő és Kör -
zetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 2. 15.30 óra Kártya Klub

Július 2. 18 óra Jókai Közszíntér Kézműves
Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

Július 3. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, az I. féléves névnaposok
köszöntése zenével
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 3. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Július 4. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 4. 18 óra Romkerti zenés este
– Kővári Péter orgonaművész, a Veszprémi
Liszt Ferenc Kórustársaság karnagyának
orgonakoncertje
Helyszín: Mámai romtemplom kertje (Jézus
Szíve Plébániatemplom mellett)
Rossz idő esetén a Jézus Szíve Plébánia temp -
lom (Fűzfőfürdő, Jókai M. u. 43.)

Július 5. 18 óra Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Július 6. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 6. 20 óra Labdarúgó világbajnokság
– negyddöntő közvetítése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 10. 20 óra Labdarúgó világbajnokság
– elődöntő közvetítése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 11. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 12. 18 óra Zumba
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Július 14. 15 óra Jókai Közszíntér Kézműves
Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület 

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű ve lődési Központ és Könyvtár adta! A műsor- és időpont változtatás jogát fenn tartja!
A programokról érdeklődjön a 88/451-056-os telefonszámon.
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– Az önkormányzat Balatonfűzfő állandó
lakosai, a balatonfűzfői önkormányzati dol-
gozók, valamint ingatlanonként két főre
vonatkoztatva az ingatlanadót fizető bala-
tonfűzfői nyaralótulajdonosok számára
Öböl Kártyát biztosít.

A kártya ára: 
– 14 éven aluli gyermekek részére:  1200 Ft 
– 14–18 év közötti fiatalok részére:  2400 Ft
– 18 éven felüliek részére:  3600 Ft
– Balatonfűzfői nyaralótulajdonosok részé-

re: 6000 Ft

A 2018. évi strandbelépőjegy-árak rendsze-
rében a kedvezményes családi belépőjegyet
fenntartja. A vendégéjszakákhoz kötött
kedvez mény rendszer keretében a strandi
belépőjegyeknél 10% kedvezményt biztosít. 

– A testület úgy döntött, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési
Program Rekortán Pályaépítési Program
2016 című pályázati kiírás keretében megva-
lósuló, a „Rekortán borítású pálya építése
Balatonfűzfőn” című projektben a bruttó
26 972 647 Ft összköltségű beruházáshoz a
pályázat keretében bruttó 22 870 853 Ft
összegű, 85% mértékű vissza nem térítendő
támogatást igényel és a pályázathoz kapcso-
lódó bruttó 4 101 794 Ft összegű, 15% mér-
tékű saját forrást biztosítja a 2018. évi költ-
ségvetésének terhére.

A 22x42 méteres rekortán kispálya megvaló-
sítási helyszíne a 8184 Balatonfűzfő, Nike
körút 16., 1488/3 hrsz.-ú ingatlanon meglé-
vő Városi Stadion kosárlabda pályája.

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a több-
funkciós sportpálya kialakítását követően a
birtokba adástól számított 7 (hét) év határo-
zott ideig a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
együttműködve együtt használják és haszno-
sítják sportcélú tevékenység folytatására.

– Az önkormányzat
1. A Füred Pékség Kft. és Balatonfűzfő Város

Önkormányzata között a Balatonfűzfő
1495/134 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület
bérbeadása tárgyában létrejött bérleti szer-
ződést közös megegyezéssel 2018. május
17-i hatállyal megszüntette,

2. a „K&A PÉKSÉG” Sütőipari és Ke res -
kedelmi Kft. (8226 Alsóörs, Vasút utca 1.)
részére a Balatonfűzfő 1495/134 hrsz.-ú
ingatlanon lévő épületet 2018. május
18-tól kezdődően 2018. június 30. napjáig
határozott időre bérbe adta. A c) pont sze-
rinti képviselő-testületi jóváhagyás esetén
felek határozatlan időtartamú bérleti szer-
ződést kötnek. 

A bérleti szerződések tartalmi elemei: 
a) a bérleti díj mértéke 70 000 Ft + áfa/hó,

amely a KSH által közölt előző évi infláció
mértékével évente növekszik,

b) az épületet a bérlő pékáru és tejtermék
kereskedelmi üzlet és reggeliző céljára
használhatja úgy, hogy az épület külső
megjelenése nem változhat és a belső
átalakításhoz a települési főépítész előze-
tes véleményét ki kell kérni, 

c) a bérlő vállalja az épület ablakcserét is tar-
talmazó homlokzati és belső felújításának
az elvégzését, melynek műszaki leírását,
látványtervét, költségvetését a szerződés
megkötése előtt jóváhagyásra megküldi a
képviselő-testületnek, feltüntetve a mun-
kák elvégzésének a határidejét; a képvise-
lő-testület által jóváhagyott műszaki
dokumentáció a bérleti szerződés mellék-
letét képezi,

d) további külső terasz, fogyasztótér haszná-
lata külön közterület-foglalási engedély és
rendeletben meghatározott közterület
használati díj megfizetése alapján történ-
het.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete 350 000 Ft vissza nem

térítendő céljellegű támogatást biztosít a Ba -
la   ton al mádi–Balatonfűzfői Református Társ -
egyházközség részére, valamint 750 000 Ft
vissza nem térítendő céljellegű támogatást a
Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia részére.

– A  képviselő-testület
1. határozott időre, 2018. május 1. napjától

2018. szeptember 15. napjáig bérbe adja a
ba latonfűzfői 357/43 ingatlant a Balaton
Center Kft. részére. A bérleti díj összege:
1 200 000 Ft + áfa,

2. felszólítja a Balaton Center Kft.-t, hogy a
Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a
Balaton Center Kft. között – a 357/43,
357/46 ingatlanok bérbeadása tárgyában
– létrejött bérleti szerződés megszűnését
követő 30 napon belül a 357/46 ingatlant
a terep rendezésének elvégzésével adja bir-
tokba az Önkormányzat részére. 

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint
a ha tározatokat városunk honlapján Önkor-
mányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek
(vagy határozatok) menüpont alatt olvashat-
ják. 

A következő testületi ülés 2018. június 19-én
lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

Szeretettel köszöntjük városunk városunk 2 újszülöttjét, név szerint Dietzel Szilárd Ármint, Strenner Biankát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 3 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2018. áprilisi lapzártától a 2018. májusi:
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Az utóbbi időben rendkívül sok kérdést kapok írásban, szóban, tele-
fonon a téli rezsicsökkentésről.
Mikor kapják meg azok a háztartások a tizenkettőezer forintos támo-
gatást, akik nem gázzal fűtenek.  Ezúton tájékoztatom a lakosságot,
hogy a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkor-
mányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcso-
lódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.)
Korm. határozata, illetve a kiépített gázhálózattal nem rendelkező
települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló
1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozata figyelembe vételével
Balatonfűzfő Város Önkormányzata szociális célú tüzelőanyag vásár-
lásához kapcsolódó támogatásban nem részesül. Így ilyen támogatás-
sal Önkormányzatunk nem rendelkezik. Észrevételeiket, javaslataikat
juttassák el ezzel kapcsolatban a polgarmester@balatonfuzfo.hu
címre, vagy a Polgármesteri Hivatal 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
címre. A Magyar Közlöny 2018/50. számában megjelent kormány-
határozat felhívja a belügyminisztert, a nemzetgazdasági minisztert,
valamit a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsenek szabályozá-
si javaslatot annak érdekében, hogy a vezetékes földgázhálózattal
nem rendelkező településeken minden háztartás részesülhessen az
egyszeri 12 ezer forintos tüzelőanyag támogatásban Az e témában
hozzám eljutott észrevételeket továbbítani fogom Magyarország
Kormánya felé. A helyi rendeletünk értelmében a szociálisan rászo -
rulók a korábbi gyakorlat szerint igényelhetik a tűzifa támogatást.
Az ehhez szükséges nyomtatványt, a kitöltéséhez szükséges informá-
ciókat megkapják a hivatalban és a családsegítőnél is. Amennyiben a
témában újabb információnk lesz, természetesen azonnal megosztjuk
a lakosokkal.

Strandjainkon emelkedni fognak a belépési díjak, átlagosan húsz szá-
zalékkal. Az emelést szükségessé tette a minimálbér emelkedése, amit
az ott dolgozóknak az üzemeletető köteles fizetni. Ezt csak a strand
bevételéből tudjuk kompenzálni. Új beléptető rendszer várja mind-
két strandunkon a vendégeket, amely fegyelmezett használatot köve-
tel a vendégektől, üzemeltetőktől. A kedvezmények igénybevételét
fokozottan fogjuk ellenőrizni. Ez vonatkozik a családi belépőkre,
ahol igazolni kell a családi kedvezmény jogosultságát személyes
okmánnyal. A vendégéjszaka után járó kedvezménynél is igazolni kell
a szállásadó által kiállított igazolás alapján az idegenforgalmi adó
megfizetését. Ellenkező esetben nem jár kedvezményes belépő. Itt
kérem a szállásadókat, hogy az idegenforgalmi adót minden esetben
fizettessék meg az azt fizetni köteles vendégeikkel, azt pedig adják
tovább az önkormányzatnak. Ez a várost illeti meg a rendelet szerint,
az így befolyt összegből, valamint az utána kapott állami támogatás-
ból tudjuk az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztéseket az ön -
erőn kívül finanszírozni. Aki a vendéggel összekacsintva ezt valamiért
nem szedi be, vagy beszedi, de nem adja tovább, az egyrészt adócsa-
lást követ el, aminek a szankciói eléggé súlyosak, másrészt meglopja a
települését. Kérem ezért a szállásadókat, segítsék az idegenforgalmi
adók beszedését. Balatonfűzfő közösségének az az érdeke, hogy a ven-
dégek minél több éjszakákat töltsenek itt, mert az önkormányzat
ezek után részesülhet állami támogatásban. A beszedett és tovább -
adott idegenforgalmi adók jelentik a fejlődés egyik zálogát. Nem
értek egyet azzal, hogy az önkormányzat ingyen adjon olyan szolgál-
tatásokat, amelyek biztosítása a közösségnek súlyos milliókba kerül,

haszna pedig a vendéglátásban érdekelt vállalkozásoknál landol. Nem
tudok olyan étteremről, szállásadóról, semmilyen szolgáltatóról, akik
ingyen adnák a termékeiket, ugyanakkor többször megfogalmazták
már, hogy sokkal több lenne a vendég, ha az önkormányzat ezt meg
azt ingyen adná.  Az ide látogatók szívesen megfizetik a szolgáltatá-
sokat, ha azok megfelelnek nekik, mint ahogy sok fűzfői is jár a világ-
ban, és ott is mindenért fizet. Legyen természetes, hogy itt is így van.
Remek nyárnak nézünk elébe, az előrejelzések hosszan tartó hőséget
jósolnak.  Éljenek a lehetőséggel, minél többen látogassák meg a
strand jainkat, sétáljanak a parton. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2010. február 8-án megállapo-
dást kötött az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd -
hulladék Kezelési Önkormányzati Társulással. 
A megállapodás értelmében – a Társulási Tanács 10/2006. (VII. 12.)
ÉBRSZHK-TT számú határozata alapján – a tagok által befizetett
saját forrás terhére Balatonfűzfő Város Önkormányzata számára
116 040 000 Ft, azaz: Száztizenhatmillió-negyvenezer forint szaba-
don felhasználható támogatást biztosít. A megállapodás szerint a
támogatási összeget a hulladéklerakó jogerős használatbavételi enge-
délyének megszerzését követő10 év alatt egyenlő részletekben fizeti
meg a Társulás.

Egyenlegközlő levelet küldtünk az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás részére,
melyben tájékoztattuk, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzatá-
nak nyilvántartásai szerint 2016. december 31. napján 87 030 000 Ft,
azaz: Nyolcvanhétmillió-harmincezer forint fizetési kötelezettségük
áll fenn Önkormányzatunkkal szemben. A Társulás ezen fizetési
kötelezettségüket a levelében elismerte, elismerte továbbá, hogy
2016. december 31-éig 23 208 000 Ft, 2017. december 31-ig további
11 604 000 Ft fizetendő.
A Társulás tehát a 2015., 2016., 2017. évi támogatási összegek, azaz
34 812 000 Ft megfizetésével tartozik Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata felé.

A hulladéklerakó és feldolgozó létesítmény pályázatból adódó fenn-
tartási kötelezettsége rövidesen lejár. Félő, hogy a fenntartási kötele-
zettség lejártát követően a létesítmény által ellátott feladatokat más
formában fogják megoldani, és ezáltal az önkormányzatoknak fize-
tendő „kompenzációs összeg” megfizetése is veszélybe kerülhet. 

A fentiek miatt – tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak jogsza-
bályban foglalt kötelezettsége mindent megtenni a kintlévőségei behaj-
tása érdekében, és a számos, önkormányzatunk által küldött felszólítás
nem hozott eredményt, fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez-
tünk az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás 34 812 000 Ft 2017. december
31-én lejáró határidejű fizetési kötelezettségének behajtása érdekében.
Az eljárás során nem jogerősen a törvényszék a követelésünket jogos-
nak ítélte meg, és tizenöt napos fizetési határidőt szabva kötelezte a
társulást az összeg megfizetésére, valamint 1,5 millió Ft perköltséget
is köteles megfizetni. A cikk megjelenéséig vélhetően jogerőre fog
emel kedni a döntés, és az összeg is megfizetésre kerül, amely a fejlesz-
tési tartalékba kerül, felhasználásáról a képviselő-testület fog dönteni.

Kilencvenharmadik hónap a városházán
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Július 19-től július 22-ig VI. Balatoni Csillagösvény Missziós Körút
2018. néven Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel és a Magyar
Örökség Díjas Marosszéki Kodály Gyermekkar négy napot tölt
Balatonfűzfőn. A hatvan tagú énekkart és a felnőtt vezetőket az Öve-
ges Iskola kollégiuma térítésmentesen szállásolja el. A napközbeni
étkezésüket a fellépéseik helyszínén a fogadó települések megoldják.
A kiinduló pont minden esetben Balatonfűzfő, így a reggelizésükhöz
ezúton is várjuk felajánlásukat. A fűzfőgyártelepi buszmegállóban
lévő K&A pékség, a NIKE Étterem már jelezte támogatási szándé-
kát. Kérem, aki teheti, a reggelihez szükséges ételeket, lekvárt,
Nutellát (amit a gyerekek rendkívül kedvelnek), s mindent, amiről
azt gondolják, hogy szívesen fogyasztanának a vendégek, juttassák el
a szervezőkhöz. Ezzel kapcsolatban kérem, keressék Tóth Lajos Péter

igazgató urat, Ticz Antal Attila urat, s nem utolsósorban Laposa
Norbert plébános urat. A program szerint utolsó napon lesz itt a mise
és a kórus fellépése a Romtemplomnál. Legyünk minél többen, mert
felejthetetlen élményben lesz részünk, ebben biztos vagyok.

Kellemes nyarat kívánok minden olvasónak! Remélem sok visszatérő
vendéggel fogunk találkozni, aki pedig újonnan érkezik, vissza fog
térni hozzánk.

A legközelebbi KT-KÁVÉ 2018. június 21. 17 óra, Fűzfőfürdő,
Közösségi Ház.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Felhívás augusztus 20-ai kitüntetésre
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete államala-
pító Szent István királyunk ünnepén „Balatonfűzfő Dísz pol gára” és
„Balatonfűzfőért” elismerő címet adományoz. A kitüntetések átadása
a 2018. augusz tus 20-i városi ünnepségen lesz. Kérem a civil
szervezetek vezetőit, városunk lakosságát, hogy a fentiek alapján a
kitüntető címek adományozására javaslataikat 2018. június 7-ig
indoklással juttassák el a hivatalba.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Tájékoztató elektronikus önkormányzati ügyintézésről
Tisztelt Ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-jétől az önkormányzatok
oldaláról is előírják, hogy biztosítani kell ügyeik elektronikus
intézhetőségét, továbbá az informatikai együttműködések törvény-
ben foglaltak szerinti kialakítását.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Balatonfűzfő Város
Önkormányzata 2018. január 1-jével csatlakozott az önkormányza-
ti ASP rendszerelektronikus ügyintézési szakrendszeréhez, melynek
használatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.
Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény,

eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő
rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biz-
tosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselek-
ményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus
úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények,
melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik
meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható
benyújtását teszik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak
törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.
Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biz-
tosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek1 az

Állásajánlat!
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

állást ajánl könyvtáros végzettséggel, 3 hónapos próbaidővel,
közalkalmazotti jogviszonyban.  A közalkalmazotti jogviszony

május 1-jétől határozatlan időre szól.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás Kiss Irén könyvtárvezetőnél

személyesen vagy a 20/319-0975-ös telefonon.

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

1 Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel,
hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi
székhelyű szervezet.
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E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében
elektro nikus ügyintézésre kötelesek. Elektronikus ügyintézésre köte-
les továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési
szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság,
valamint az ügyfél jogi képviselője2, ha az adott ügyintézési cselek-
mény tekintetben ez értelmezhető.
Az önkormányzati ASP rendszeren belül az elektronikus önkor-
mányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál
internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére
(https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap). 

A Portál funkciói:
• Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap

benyújtását jelenti.
o online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni

postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás),
o online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását

igényli),
o a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhető,

azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz
tartozó strukturált űrlap.

• Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén
elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az
ügyfél azonosítását igényli),

• Adóegyenleglekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tar-
tozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli).

A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz kapcsolódó, elektronikusan is
kitölthető nyomtatványok találhatóak meg:
1. helyi adóhoz és átengedett központi adóbejelentéshez, bevalláshoz

kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok 
2. ipar kereskedelem szakterülethez kapcsolódó elektronikus

nyomtatvány űrlapok 
3. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektronikus nyom -

tatvány űrlapok 
4. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok 
5. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány űrlapok 
6. településüzemeltetéssel kapcsolódó elektronikus nyomtatvány

űrlapok 

Az Önkormányzati Hivatali Portál használatának részletes szabályait
Balatonfűzfő Város Önkormányzata hivatalos honlapján
(www.balatonfuzfo.hu) honlapon találhatják meg.

Kérjük, az elektronikus ügyindítás megkezdése előtt az Önkor-
mányzat honlapján található tájékoztatót olvassa át az eredményes
ügyintézés érdekében!

Az elektronikus ügyintézésről bővebb felvilágosítást a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézői is nyújtanak. A Balaton -
fűzfői Közös Önkormányzati Hivatal elérhetősége:

ügyfélfogadás helye 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
telefonszám (88) 596-900
e-mail cím jegyzo@balatonfuzfo.hu
ügyfélfogadási idő Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–16.00

Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–12.00

Balatonfűzfő, 2018. május 11.

BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2 Jogi képviselő: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél képviseletében eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda és jogtanácsos.

Akkor tisztázzunk néhány dolgot a „szemétről”! A háztartásokban
keletkező hulladék sokféle lehet. A klasszikus, ételkészítéskor keletke-
ző, szerves eredetű szemetet sokan komposztálóban újra hasznosít-
ják. Már egyre több helyen találhatók a háztartási hulladék szelektív
gyűjtésére szolgáló kukák, „szigetek”, ahol a műanyag (pl. összetapo-
sott flakon), papír és üveg hulladékot külön-külön lehet elhelyezni.
De mi van a nagyobb elektromos eszközökkel, háztartási készülékek-
kel, elektronikai cikkekkel, veszélyes anyagokkal, autógumival, vegy-
szerekkel, építési törmelékkel stb… ?

Ugye Önök is láttak már útmentén, erdőszélen kiszórt szemetet? És
nyilván mindnyájan tudják, hogy ezt nem szabadna megtenni, mert
ilyenkor még a környezet károsítása is a büntetést érdemlő szemetet

illegálisan lerakó személy rovására írható a hulladék, főleg a veszélyes
hulladék szabálytalan kezelése mellett. 

A legtöbb településen szerveznek lomtalanítási akciókat. Ilyenkor
lehet megszabadulni a számunkra felesleges dolgoktól. Azt vajon tud-
ják, hogy a kihelyezés pillanatától a közterület tulajdonosának birto-
kába kerülnek a kihelyezett bútorok, eszközök, gépek, egyéb anya-
gok. Ilyenkor fel is hívják a lakosság figyelmét, hogy mit és hogyan
lehet kitenni. A kidobott hulladék elszállítására csak az önkormány-
zat által hivatalosan megbízott személynek, vállalkozásnak van joga.
Vagyis a „lomizás” tilos! Különösen, ha veszélyes hulladékról van
szó, mint autógumi, műanyag tárgyak, festékek, akkumulátor, vegy-
szerek, elektronikai cikkek! A nem háztartási jellegű hulladékot

Újra szemetelünk!
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speciális gyűjtő helyeken lehet elhelyezni, amelyeket hulladékudvar-
nak neveznek. 

A tavasz és lomtalanítás időszakát kihasználva vannak olyan szemé-
lyek, akik kapun beszólva, szórólapon, hirdetésben, telefonon ajánl-
ják fel a kukában el nem helyezhető hulladék elszállítást. Igaz, ígérik,
hogy szabályos módon és helyen fogják elhelyezni az elszállított dol-
gokat, de ez sajnos nem így történik. A szomszéd rendőrkapitánysá-
gokon már folyik több bűntető eljárás ilyen szemét elszállítási prob-
léma miatt. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén talál-
ható több településről is vittek el hulladékot, szakszerű elhelyezést

ígérve, jó pénzért. A hulladék elszállítási tevékenység szigorú szabá-
lyokhoz és engedélyhez kötött. És nemcsak a szállító, hanem a meg-
bízója is felelős, ha a szemét nem a megfelelő helyen landol…

Az oktatási intézmények tananyagában kiemelt szerepet kap
a környezet védelme. Mi felnőttek, ne szégyelljünk tanulni

gyermekeinktől, unokáinktól! Hallgassunk rájuk!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Hamarosan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári szünet az oktatási
intézményekben. A gyermekek kikerültek a biztonságot adó iskola -
falak közül, a szülőknek pedig gyakran nehézséget okoz elhelyezésük,
állandó felügyeletük megoldása. Mindnyájunk feladata, felelőssége,
hogy felkészítsük a gyermekeket az őket érintő veszélyekre, amelyek
közül az áldozattá válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudniva-
lók a következők: 

• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen,
ne adják oda idegeneknek. 

• Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb,
ha azt mindig maguk mellett tartják. 

• Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem. 

• A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül haza,
hanem egymást védve-kísérve. 

• Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket védjék. 
• Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanulják

meg szüleik telefonszámát is. 
• Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, kábítószere-

ket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámíthatatlan, és
könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává vagy elkövetőjévé.

• A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket,

ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tudják
mikorra várhatók haza.

• Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfoglaltságot!
Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a családért,
lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.

A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában jelentősen
megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás
igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre és az ellenük
elkövetett bűncselekményekre egyaránt. A tanítás befejezését köve -
tően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé
válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg
a közterületeken, a parkokban, játszótereken, utak mentén.
Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy a nyári
időszakban kü lönösen ügyeljenek a gyermekekre, akár az úton vagy
annak közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral közkelednek.
Szá mítsanak arra, hogy a gyermekek köz lekedése kiszámíthatatlan,
sokszor nincs veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.
Kollégáim nevében is rendkívüli eseménymentes vakációt kívánok
minden családnak!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Vakáció! Baj nélkül…

Az egyetlen FŰZODÚ©

A Balatonfűzfői Hírlap és a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület 2016 májusában
közös akciót hirdetett a városunkba látogató, pihenni vágyó nyaralók és a szabadidejüket

kellemesen eltöltő városlakók részére:
Rajzolj szépet, küldj egy kedvességet!©

címmel. Mi kerüljön a FŰZODÚ©-ba? Kis cetlire verseket, prózákat, kedves gondolatokat,
színes gyermekrajzokat lehet elhelyezni városunkról, az itt töltött kellemes időről,

szórakozásról, tevékenységről, sportolásról, a festői környezetről, a hangulatról. A szép
gondolatokat, rajzokat folyamatosan megjelentetjük a hírlapunkban, az alkotók nevével. 

Akkor négy FŰZODÚ© lett kihelyezve a nyaralók által legtöbbet látogatott helyszínekre.
Sajnos, három FŰZODÚ© eltűnt, s most az egyetlen megmaradtat a Tobruki strandon

láthatják az érdeklődők. Várjuk a fűzfői élményeket augusztus 30-ig, hogy közkincsé
tehessük a hírlap hasábjain!   

SZERKESZTŐSÉG ÉS EGYESÜLET
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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!

A vállalkozók által kezdeményezett, majd 2016-ban megalakult
„Tobrukért Baráti Társaság” ebben az évben már tizenötödik alkalom-
mal szervezte meg a tobruki majálist. Immár hagyománnyá vált esemé-
nyen nemcsak helyi lakosok, vállalkozók vettek részt, hanem több tele-
pülésről is érkeztek vendégek, barátok. A meghirdetett főzőverseny nép-
szerűségét jellemzi, hogy tizennyolc csapat vett részt különböző ételek-
kel. A kiírásban mindenki szabadon, az ízlésének megfelelő ételt választ-
hatott, így a zsűri számára igazán nehéz feladat volt ezek értékelése. A tíz
órakor indult főzőcske eredményét, a mintát tizenhárom órakor kellett
bemutatni, mely után következett az értékelés. A zsűri döntése alapján a
következő eredmény született: 4–5. helyen holtversenyben a „Fecó
Művek” marhalábszár csülökkel, és a „Rutter csapat” áfonyás őzpörkölt
zsemlegombóccal végzett. A 3. helyen „Major és barátai” köcsögös bab-
bal, a 2. „Szitakötős bikák” csülök pörkölttel, és a legjobbnak ítélt
1. helyet „Etyeki fiúk” Csipkedős marha étel kapta. Ezen idő alatt már a
gyerekek részére folyamatosan állt rendelkezésre két ugráló vár, melyet
térítésmentesen vehettek igénybe. A jelen levők különböző játékos
vetélkedőkkel tölthették el idejüket. Így kipróbálhatták ügyességüket
vízi bomba célba juttatással, gólyalábon sétálással, íjászattal. A fiatalabb
korosztály palacsinta evésbe, lufi taposásba nevezhetett. Ezen felül egész

napos arcfestés állt rendelkezésükre, a strand előtti téren pedig állat
simogatóval tölthették az időt. Délután a játékok zárásaként kötélhúzás
következett, melyet a Balaton néven összeállt vendégek nyerték. A nap
folyamán a zenét Jenei Sándor szolgáltatta, a hangos bemondó, játékve-
zető szerepét Jenei István vállalta. Az éjszakába nyúló tánczenét pedig
Várpalotáról érkezett „Sudri Duó” szolgáltatta.
Az egész napos rendezvényünket támogatók nélkül nem tudtuk
volna megvalósítani. Ezek voltak: Balatonfűzfő Városi Önkormányzat
civil alapjából Balatonfűzfőért Alapítvány, Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata, Fűzfői Vagyonkezelő Kft., AQUVA Kft., Neon Villamossági
Bolt, Tobrukért Baráti Társaság, Kalászi Krisztián, Szabi büfé, MC
„Cayals” büfé, Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület, Szabó Lajos,
Balázs Lászlóné, Pravicz Tamás, Demján László, Szántó Tibor, Jenei
István, Farkas Márton, és a két főszervező, Jenei Sándor, Orosz Katalin. 
Ezúton köszönjük meg minden támogatónk hozzáállását, segítségét,
abban a reményben, hogy a következő esztendőben is kellemes idő-
töltést, sok élményt adó programot tudjunk szervezni a látogatók
megelégedésére. 

JENEI SÁNDOR

Majális a Tobruki strandon
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A munka ünnepe a nemzetközi munkásmoz-
galmak által kiharcolt, minden év május 1-jén
tartandó ünnepség, hivatalos állami szabad-
nap, mely a munkások által elért gazdasági és
szociális vívmányokat hivatott megünnepelni.
Május 1-je hasonló tartalommal katolikus
ünnep is, Munkás Szent József, a munkások
védőszentje ( Jézus nevelőapja) tiszteletére.

Az ugyanerre a napra eső kereszténység előtti
európai pogány ünnepek, mint például az ír
Beltane, vagy a hagyományok, mint a május-
fa állítása, más eredetűek és tartalmúak.
Balatonfűzfőn idén is a városi stadionnal
szemközti parkoló adott teret a vidám május
1-jei rendezvényeknek. Kirakodóvásár, büfé
és vidámpark várta az érdeklődőket egész

nap, míg a színpadi műsorok a kora délutáni
órákban kezdődtek el. Elsőként a Kid Rock
and Roll SE tánccsoport lépett fel, majd élő
dínó show szórakoztatta a közönséget.
Kossuth Gergő örökzöld dallamai után a
Fresh együttes zárta a színpadi programokat.

BÓNA VERONIKA

Vidám Május 1.

Bár betegség miatt egy héttel később, május
7-én került színpadra az Elvámolt nászéjsza-
ka című zenés vígjáték, így is nagy sikert ara-
tott Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár közönsége előtt.
A Tavaszi zsongás színházbérlet utolsó elő-
adása igazi csemegének bizonyult a könnyed

humorban gazdag előadást kedvelők számá-
ra, amikor színpadunkon köszönthettük
többek között Straub Dezső, Fésűs Nelli,
Beleznay Endre és Sáfár Anikó színművésze-
ket, de Fogarassy András, a társulat vezetője is
megmutathatta színészi képességeit. 

Bízunk abban, hogy ősszel a színház folyta-
tódhat, amiről az elektronikus médiafelüle-
teken kívül (www.mkkfuzfo.hu,
www.balatonfuzfo.hu) itt, a hírlap hasábjain
is értesíteni fogjuk önöket.

BÓNA VERONIKA

Közönségsiker és vastaps 
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„Emeld meg fiacskám szépen a kalapod!”
Az idei esztendőben a magyar hősökre emlékeztünk a Jézus Szíve
Plébánia és Balatonfűzfő város, valamint a Kistérség által immár 14.
alkalommal megrendezett Hősök Vasárnapja rendezvényen 2018.
május 27-én a fűzfőfürdői plébániatemplom falán lévő emlék-
tábláknál. Ezen az ünnepen nemcsak a katonákra, de minden
háborúban elesettre emlékezünk.
Az ünnepség első részében Laposa Norbert plébános köszöntötte a
vendégeket és kezdte meg az ünnepi szentmisét a mámai templom-
romban, amelyen a Légierő Zenekar Katona János alezredes
karmester vezényletével biztosította, hogy kellő áhítattal hangolód-
junk rá a megemlékezésre. A szentmise olvasmányait Simon Gyula
Mátyás alezredes tolmácsolta a résztvevőknek. Laposa Norbert
homíliájában megemlékezett a szentháromság ünnepéről, amely a
mai vasárnap Istenre és a háborúban elesettekre is ráirányítja a figyel-
met. Mint mondta, nemcsak az elődök, de a mai katonák is tiszteletet
érdemelnek honvédő munkájukért.
A rendezvény második részében volt a templomtorony tövében lévő
emléktáblák előtti ünnepség. Ennek házigazdája és levezetőjeként
dr. Csutorás Gábor alezredes köszöntötte az ünneplő tömeget, akik szép
számmal vonultak az emléktáblákhoz. Erdősi Gábor alpolgármester
Balatonfűzfő, a házigazda település nevében szólt az ünnep helyi és
térségi jelentőségéről. Ezután Ticz András előadásában hallhattuk
Gárdonyi Géza versét, az Öreg honvédet. Ebből idéztük cikkünk címét
is, amely rávilágít arra a tiszteletre, amelyet hőseink kiérdemeltek.
Ünnepi beszédében Sáfár Albert dandártábornok, a Magyar Hon -
védség Összhaderőnemi Parancsnokság Légierő haderőnem főnöke
megemlítette az ünnep kialakulásának történelmét, méltatta jelentő -

ségét, és rámutatott arra, hogy minden magyar családnak vannak
olyan hősei, akik korábban valamelyik háborúban életüket adták
nemzetünkért.
Katonai tiszteletadással koszorúzták meg az emléktáblákat, ahol sor-
ban helyezték el a koszorúkat az ünneplők, köztük a Veszprémbe
települt haderőnemek képviselői: Sáfár Albert dandártábornok, Mits
Norbert alezredes, Thurzó Lajos alezredes, Soós Gyula őrnagy, Huszár
Péter alezredes. Koszorúzott dr. Linczmayer László rendőr alezredes,
Nádai Tamás tűzoltó őrnagy, Simon-Jójárt Sándor János nyugál-
lományú ezredes, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete elnöke,
Polgárdi Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, Suha
Annamária, a Balatonalmádi Járási Hivatal vezetője, Erdősi Gábor
Balatonfűzfő alpolgármestere, a környező települések polgármesterei
és a Jézus Szíve plébánia képviseletében Laposa Norbert plébános,
Ticz Antal Attila és Tóth Lajos Péter képviselő-testületi tag.
Az ünnepség második része a Magyar Takarodó hangjaival zárult.
Ezt követően szeretetvendégségen látta vendégül az egyházközség az
ünnepség résztvevőit. Közben a beszélgetésen túl arra is lehetőség
volt, hogy a templomkertben felállított sátorban a Magyar
Tartalékosok Szövetsége, és a Bakony Hadtörténeti Alapítvány
(Hajmáskér) haditechnikai bemutatóját megtekintsék az érdeklődők,
amely reggeltől egészen 14 óráig a nagyközönség rendelkezésére állt.
Ez az ünnep szépen fejezte ki azt a tiszteletet, amelyet mindannyian
érzünk és ápolunk, amelyet gyermekeinknek is megtanítunk és
örökül hagyunk.

TÓTH LAJOS PÉTER



12. oldal 2018. június

Eredményesen működik a fűzfői véradó csoport
25 év sikeres működés után jogilag megszűnt a Nitrokémia Véradó
Egyesület.
Az egyesület a továbbiakban is Pongrácz István vezetésével, véradó
csoport néven funkcionál, melynek célja ezek után is a kiszállásos
véradások koordinálása, új véradók beszervezése, a meglévő tagok
erkölcsi megbecsülése. Feladatunk a nagy hagyományokkal ren-
delkező fűzfői véradások fenntartása.
Ennek megfelelően április 27-én rendeztük meg idei második kiszál-
lásos véradásunkat, melyre mintegy 50 főt regisztrálhattunk. Ebből
7 fő különféle okok miatt kiszűrésre került, de ismét köszönthettünk
2 fő új donort is.
A véradás előtti héten donorjaink regeneráló (meleg vizes gyógy -
fürdő) kiránduláson vettek részt, melyhez anyagi támogatást nyújtot-

tak állandó és eseti szponzoraink, melyet ezúton is köszönünk.
A továbbiakban is számítunk segítségükre. 
A véradás és rendezvényeink támogatói voltak: Balatonfűzfő Város
Önkormányzata, Borsos József, Orosz Péter, Pók Árpád, Gondán
Sándor, Czibor András, Lajkó Frigyes, a gyártelepi CBA bolt
(Hegedűsné Klári), a Plaszline Kft. (Király Tamás), valamint
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és könyvtár (Gróf Tibor) –
a helyszín biztosításával.

A következő kiszállásos véradást augusztus 3-ra tervezzük.
Várjuk az állandó és alkalmi véradók jelentkezését!

DIÓSI PÉTER

Első balatonfűzfői katonadalos találkozó
Zánka és Tapolca után az elkövetkezendő 5 évben Balatonfűzfő
adhat otthont annak a Katonadalos Találkozónak, amit május 19-én
első alkalommal láthatott a közönség a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermében. A balatonfűzfői Balaton
Dalkör mellett számos éneklő csoport érkezett hozzánk, többek
között Balatonfüredről, Balatonkeneséről, Szentkirályszabadjáról, de a
színpadon köszönthettünk fellépőket Zánkáról, Tapolcáról,
Magyarkesziről, Marcaliból is. Nagy öröm volt számunkra az is, hogy
testvértelepülésünk, Nagycétény is képviselte magát a Kadarka Férfi
Éneklő Csoporttal. 
A rendezvény fővédnöke Simon-Jójárt Sándor János nyugállományú
repülő ezredes, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének elnöke
volt, aki külszolgálati munkája miatt sajnos nem tudott jelen lenni,
viszont képviseletében körünkben köszönthettük Balassa Endre
nyugállományú törzszászlós urat, aki a Zrínyi Kiadó ajándékaival
kívánt további sok sikert a rendezvényhez. 
Marton Béla polgármester úr megnyitója után számos katonadal
csendült fel a színpadon. A műsor egyik örömteli pillanata volt a
nagycétényi éneklő csoporttal való együtt szereplés. A program utáni
zenés műsorral egybekötött vendéglátás során a jó hangulat közben
értékes barátságok szövődhettek. 

A rendezvény főszervezői munkáját köszönjük Farkas Sándor
nyugállományú rendőr alezredesnek, a balatonfűzfői Balaton Dalkör
vezetőjének, a támogatást Lajkó Frigyes vállalkozónak.

BÓNA VERONIKA
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Néptánc gála
Fergeteges néptánc gálával szórakoztatta
közönségét a Balatonalmádi Néptáncműhely
pénteken este a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház
és Könyvtár és a Balatonfűzfői Fiatal Mű -
vészek Klubjának meghívására Balaton fűzfőn.
A nézőknek hamar feltűnt, hogy a komoly
alaptánctudás bemutatása mellett a néptánc
egyik eredeti szerepét is sikerült az együttes-
nek megelevenítenie a színpadon: az ön -
feledt örömet, felüdülést nyújtó szóra kozást.
A húsz éves múltra visszatekintő 20 fővel
induló gyermektánccsoportból mára több,
mint kétszáz főt számláló, felnőtt, ifi és gyer-
mekcsoportot foglalkoztató, figyelem-
reméltó szakmai teljesítményt nyújtó
együttes kovácsolódott. 
A gyerekek tavaly kezdtek versenyezni, arany
és ezüst minősítéseket szereztek, az ötéves
ifjúsági –felnőtt csoport pedig idén
versenyzett először, és máris első helyen

végzett a területi kamara néptáncversenyen,
szólótáncosaik két „Bakony Virágai Díjat”
nyertek a területi szólótáncversenyen,
a III. Országos Karikázó Fesztiválon pedig
külön díjat nyert az együttes.
A gálaesten kalocsai, galga-menti, szatmári,
tápai, kalotaaszegi, moldvai, magyarszent-
benedeki, maglódi és bonchidai táncokat
láthattak a szép számú érdeklődők. A Nép -
tánc műhely tagjai jártak a legtöbb tánc
születésének helyszínén, így a bonchidai
cigánysoron is, saját gyűjtésükből eleve -
nedtek meg cigánytáncaik.
Családias hangulatot és örömteli látványt
nyújtott a kalocsai finálé, melyben önfeledten
mulatott egy színpadon apró és felnőtt táncos.
Az elmúlt 15 év során észrevétlen nőtte ki
magát az együttes a maroknyi gyermekcso-
portból egy dinamikusan fejlődő, magas
színvonalú szakmai munkát végző csoporttá.

Egy komoly néptáncegyüttes léte a település
kultúrájának egyik értékmérője. Sok sikert
az együttesnek, legyenek büszkék erre a szép
kezdeményezésre, tehetséges fiataljaikra!
A Balatonalmádi Néptáncműhely várja kezdő
és haladó, táncolni kívánó 5–45 éves korú
leendő táncosai jelentkezését a balatonal-
madineptancmuhely@gmail.com vagy a
20/326-3100 elérhetőségeken.

SZOLLÁR SZILVIA

„Nincsen nyár Fűzfő Kártya nélkül”
Ez a hónap is bővelkedett a tennivalókban.
A Fűz fő Kártyához tartozó kiadványunk
szerkesztési munkálatai befejeződtek. Meg -
jelentetése azért húzódott el ilyen sokáig,
mert vártunk a képviselő-testület döntésére
strandbelépő kedvezménnyel kapcsolatban.
Ha a kedvező döntés megszületik az Önkor-
mányzat részéről, akkor ezzel bővülni fog a
Fűzfő Kártyánk szolgáltatása is, de tovább
nem tudunk már várni a tájékoztató füzet
kiadásával. Fűzfő Kár tya kiadványunkban
szerepelnek a kedvezményadóink: üzletek,
éttermek, aktív szórakozást és kikapcsolódást
nyújtó vállalkozások. Ők 5–20%-os ked-
vezménnyel várják a kártyatulajdonosokat.
2018. május 25-től szigorodott  az adat védelmi
szabályozás (GDPR), ezért munkatársunk
elvégezte az adattisztviselői tanfolyamot. Így
bővültek a szolgáltatásaink adatvédelmi
szabály zatok elkészítésével, tanácsadással.
A Balatonfűzfőért Alapítvány által meghirde -

tett, Balatonfűzfő Város Önkormányzata által
támogatott Civil Alap pályázatokon is indul-
tunk. Három pályázatot adtunk be: a „Ne -
kem a Balaton a Riviéra” rendez vény so -
rozatra, Borzongás Fesztiválra és a Tök faragó
versenyre. Mind három pályázatunk sikeres
volt. Júliustól kezdődnek animátoros prog -
ramjaink, lesz megint ZUMBA, fitness és ját-
szóház a strandjainkon. 

Április utolsó hétvégéjén részt vettünk a li -
téri birkafőző versenyen. A közparkban több
csapat mérte össze szakács tudományát.
A rendezvény jó hangulatban telt, Horváth -
né Ili főztje olyan finomra sikerült, hogy
a birkából nem maradt semmi. A másik ren-
dezvény, a Majális, a Tobruki strandon volt,
ahol Egyesületünk nemcsak benevezett
a főzőversenyre, de játszóházzal gazdagította
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26 év a csomagolástechnika szolgálatában
A csomagolástechnika azoknak a műve letek -
nek az összességét jelenti, amelyekkel ki -
alakítják a különböző áruk burkolatát, más-
részt azon anyagok és eszközök összességét,
melyekkel ezen burkolatokat gyártják, az
adott termék minőségének megőrzése cél -
jából. Fontos az áru védelme a külső kör -
nyezeti hatásokkal szemben, de fontos még,
hogy a csomagolástechnika fajtája, típusa,
megjelenése az áru néma eladója legyen,
vagyis segítse elő az adott áru értékesítését, de
közben biztosítsa a termék szállítását-anyag-
mozgatását, valamint a táro lását-raktározását.
A csomagolóanyag lehet papír, papíralapú,
műanyag, fém, acél, alu mínium, üveg, textil,
fa. Számos vállal kozás dolgozza fel ország -
szerte ezeket az alapanya gokat, hajlékony-
vagy merevfalú csoma golást gyárt va, többek
között az 1992-ben, német-magyar vegyes
vállalatként alapított POLIGRAN Kft.,
melynek ügyvezetője Németh József és
felesége, Némethné Lázár Erika. 
Az alapításkor fő tevékenységi köre a mű -
anyag-feldolgozás és nagykereskedelem volt.
A kilencvenes években foglalkoztak még
papír csomagolóanyagok és nyomdatech-
nikai papír kereskedelemmel, jelöléstech-
nikai termékek (papír, műanyag és fém alapú
nyomdázott etikettek) gyártásával, keres -
kedelmével, mindezt bérelt körülmények
között. 
1998 óta a cég 100%-os magyar tulajdonba
került, így ma családi vállalkozásként
működik, alapelvük és versenyelőnyük, hogy
vevőik igényét maximálisan kielégítsék, napi

rendeléssel, azonnali beszállítással segítsék
munkájukat.
2004-ben sorsdöntő elhatározással, 2005-ben
végre saját telephelyet (10 000 m2) tud tak
vásárolni,  ahol 2000 m2-en raktárcsar nokot
építettek, termelőüzemet és iroda épületet
kialakítva. 2005-ben, saját, 600 m2-es
hűtőházzal bővültek, ahol bértárolást, bér-
raktározást, árukezelést, komissiózási tevé -
kenységeket folytattak.

A csomagolástechnika terén, főleg autóipari
beszállítóként hullámdobozokat, rácsbe -
téteket és palettákat gyártottak és gyártanak
ma is. A felsorolt csomagolótermékekre
egyre nagyobb igény mutatkozott, így a

hűtőházi élelmiszer-logisztikai tevékenység
abbamaradt, helyébe a dobozgyártás került.

A kétezres években egy nagyarányú műszaki
géppark fejlesztés indult meg, beszerztek
tasakkonfekcionáló gépet, hengeres kimet-
szőgépet, síkvágógépet, félautomata doboz-
gyártógépet stb.
2012-ben felújították a telephelyet, nyílás -
zárókat cseréltek, parkolókat, nyomda -
épületet, raktárt alakítottak ki. 2013-ban a
dobozgyártó üzemet munkába állították.
Beszerzésre került napjainkig félautomata
dobozragasztó gép, új körolló, 2 db WV 3,5t
Crafter, 2 db Pegault, nagyteljesítményű
csavarkompresszor, sztreccsfólia, új lézer-
plotter, konfekcionáló gép, kiépítették a
préslevegő hálózatot. Gépparkjuk folyama -
tosan, dinamikusan fejlődik a vevők igényei-
hez igazodva.

Huszonöt vevővel állnak napi kapcsolatban,
termékpalettájuk mintegy 640 féle termék-
ből áll (gépi és kézi sztreccsfóliák, polietilén
zsugorfóliák, konfekcionált termékek, barna

a programokat. Évről évre egyre többen jön-
nek ezekre a rendezvényekre. Szerencsére az
időjárás is kegyes volt hozzánk. Tagjaink
közül sokan eljöttek szurkolni, volt, aki főzni
is besegített. Ezúton is szeretnénk meg -
köszönni a csapattagoknak a lelkes hozzáál-
lást, támogatóinknak, hogy segítették
munkánkat, tagjainknak pedig, hogy részt
vettek az eseményen és drukkoltak csapa -
tunknak. Gratulálunk a szervezőknek a sike -
res programokért!

„Egy iskola, mely köré egy város épült.”
Egyesületünk támogatója volt a Fűzfőfürdői
Öregdiákok és tanárok és az Öveges József
középiskola 2018. május 11-én megtartott
,,EGYSZER VOLT EGY KLEBELSBERG-
ISKOLA”, „NE MENJ EL MELLETTE”

című  rendezvénynek, mely előadásból
kiderült, hogy Fűzfőfürdő legrégebbi, még
ma is használható középülete a Klebelsberg
iskola 1930-ban épült. Mivel akkoriban még
nem volt temploma a községnek, így az isko-
la kápolnájában tartották az istentisz -
teleteket is. Ez a szellemi és épített örökség a
település bölcsője, ami nagyobb megbe -
csülést érdemelne! Mivel ez az épület orszá-
gosan is talán az egyetlen, mely megmaradt
Klebelsberg Kunó kulturális- és oktatási
prog ramjából, így országos védettségre
pályázhat, melyben múzeumot lehetne meg-
valósítani a település értékeivel. Köszönet a
fiatalok előadásának és dr. Makra Ernőné
kutató munkájának!
A balatonkenesei Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület továbbra sem tud elszámolni a

Balatonfűzfői Önkormányzat pénzével és a
szerződésben vállalt feladataival, így tovább -
ra is arra számítunk, hogy az Önkormányzat
felülvizsgálja álláspontját.
Egyesületünk teljes erőbedobással készül
a sze zonra. Immár tizedik éve dolgozunk
a településért.

Elérhetőségeink: www.balatonfuzfoinfo.hu,
info@balatonfuzfoinfo.hu 
Tel.: 00-36-20/341-5504
Iroda: Balaton Secreto Szabadulószobák és
Játszóház épületében
Cím: Balatonfűzfő, Jókai u.21.

SZANYI SZILVIA

BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI

EGYESÜLET ELNÖKE
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csomagolópapírok, hullámpapír tekercsek,
dobozok és még sok-sok termék). 

Évi kb. 1,5 millió m2 hullámpapír kerül fel-
dolgozásra, magyar, cseh, német alapanyag-
ból, napi átlag 100 raklap kiszállítással.
Létszámuk a kezdeti egy főről mára elérte a
34 főt, akik egy műszakban, tiszta, világos,
légkondicionált termekben végzik mun -
kájukat. 

Munkaerőhiánnyal küzdenek, lehetőség
lenne egy második műszakos munkarend
kialakításra is. A dolgozókat közösségépítő
rendezvényekkel (juniális, disznóvágás,
évzáró ebéd stb.), biztosítással, támogatással
ösztönzik a folyamatos kiemelkedő mun -
kavégzésre.
Biztos szaktudással rendelkező, tapasztalt
munkatársak végzik precíz munkájukat

évtizedek óta, rugalmas, megbízható, hosszú
távú kapcsolatot kiépítve az elégedett

vevőkkel, beszállítóként főleg az autóiparba.
2017-ben, a 25 éves jubileumon, a negyed-
százados sikeres tevékenységet ünnepelte a
cég a megbízható beszállítóival, hiteles part-
nereivel. 

Bár a cégvezetés veszprémi, mégis 16 éve si -
keresen működik itt Balatonfűzfőn, fűzfői
vállalkozásként, évről évre jelentős összeggel
támogatja a fűzfői sport- és kulturális életet.
Köszönjük a támogatást, és további sok si -
kert kívánunk a munkájukban!

HORVÁTH IRÉN

Alkoss a szabadban
2018. május 12-én a Balatonfűzfői Kéz mű ves
Klub tagjai kivonultak a szabadba alkotni.
Délután 15 órától lehetett őket alkotás
közben elcsípni a balatonfűzfői sétány,
tobruki híd után található pihenőjénél.
Ritka és rendhagyó alkalom, ha egy művészt
munka közben láthatunk, manapság inkább
magukat az alkotásokat csodálhatjuk meg
egy-egy kiállítás alkalmával, de a műhely-
munkába ritkán pillanthatunk be. A 19. szá -
zad utolsó harmadának legnagyobb hatású
művészeti mozgalmára, az im presszi onis ta
alkotókra volt jellemző, hogy kilépve a
műtermek és az otthon falai közül, a szabad-
ban alkottak és műveiken az egyszerű, emberi
pillanatokat, impressziókat örökítették meg.

Bár művészeink és kézműveseink nem
impresszionista alkotók, mégis fontos dolgot
hoztak el a sétányra azon a délutánon. A ter-
mészetben, az emberek között alkotni,
lehetőséget ad arra, hogy megismerjük a mű -
vészet titkos világát, az alkotás folyamatát és
élményét. Szóba elegyedhetünk az alko tók -
kal és egymással, miközben olyan élményben
lehet részünk, ami mentes az anyagi javaktól.
Az alkotás, a teremtés egyszerű boldogságát
kínálja számunkra.
A hagyományteremtő szándékkal megren-
dezett program alkalmával találkozhattunk
Karácsony Julianna festőművésszel, Csernáné
Csiker Ibolyával és keresztszemes hímzéseivel,
Csuka Péternével és zsinórcsipke alkotásaival,

Puskorits Jánosnéval és csipkéivel, horgolá-
saival, Papp Józsefnével és patchwork munkái-
val valamint Papp Ferenccel és fafaragásaival.
Különlegessége volt továbbá az eseménynek
az is, hogy az érdeklődők ki is próbálhatták a
számukra kedves, érdekes vagy szimpatikus
művészi és kézműves munkafolyamatokat,
sőt az alkotók még meg is vendégelték láto-
gatóikat.
Az első alkalommal megrendezett, „Alkoss a
szabadban” műhelymunka színes színfoltja
volt a délutáni sétának. Az alkotókat Fujszné
Kőnig Zsuzsanna kapta lencsevégre, akinek
ezúton is köszönetüket fejezik ki a Klub tagjai.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES
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Igazi kora nyári időben tölthettük el a
hagyományos majálisunkat a hónap elején az
intézmény parkjában. A kellemesen hűvös
árnyékot adó fák tövében gyűltünk össze,
hogy az intézmény májusfáját idén is felállít-
hassuk. Erről az eseményről (sem) hiányoz-
hatott a vidám zeneszó, így vendégségbe a
Balaton Dalkört hívtuk, akik 3 dalcsokorral
is készültek. De nemcsak énekelt a csapat,
hanem köszöntött is, hiszen egyik lakónk,
aki a Dalkör egyik alapítója, a 90. évét töltöt-
te be éppen ezekben a napokban! Amíg a fel-
díszített fánk a helyére került, addigra a ven-
dégkínálónak szánt virsli is megfőtt, hiszen a
friss levegőn és jó társaságban az étvágy is
megjön! A majálisunk így egy igazán öröm-
teli eseményre kerekedett.
Anyák napja alkalmából Vellai–Nemes

Nikoletta intézményvezető szívhez szóló
gondolataival üdvözölte az Otthonban élő
édesanyákat, nagy-, déd- és üknagymamákat
ünnepségünkön. Majd a helyi Szivárvány
Óvoda nagycsoportosai kedves műsorának
örülhettek lakóink. Vidám produkciójuk
kinek mosolyt, kinek könnyeket csaltak az
arcára, de mindnyájan nagyon hálásak voltak
a gyerekek köszöntéséért! Ehhez az alkalom-
hoz kapcsolódott egyik lakónk, Margó néni
irodalmi előadása, aki a hazai írók és költők
édesanyjukkal való kapcsolatait mutatta be
műveiken keresztül. Sok érdekes információ-
val lehettek gazdagabbak a résztvevők, amel-
lett, hogy a magyar irodalom legszebb versei
közül hallgathattak meg jó néhányat.
De nemcsak az Otthon falain belül kínáltunk
programlehetőséget lakóinknak ebben a hó -

napban, hiszen
ellátogattunk a
Vágfalvi Ottó
Mű velődési Házba,
hogy a Pintér István
bélyegkiállítását megtekintsük. Az izgalmas
bemutató mindenki tetszését elnyerte.
A hétköznapokat is igyekeztünk megszínesí-
teni, lakóinkkal közösen virágosítottuk az
intézmény környezetét, illetve finom keksz-
tekercset készítettünk, melyből mindenki-
nek jutott kóstoló!

NAGY VERONIKA, MENTÁLHIGIÉNÉS

Május

FAK Természetbarát Szakosztály június havi túraterve
• Június 9. Buszos túra (nagy busz)
Pilisborosjenő, Egri vár makettje–Pilisszentkereszt, Dera-szurdok
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion, parkoló, 7.00 óra
Túravezető: Horváth István
• Június 16. Farkasgyepű–Pisztrángos tó–Németbánya Farkasgyepű 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.15 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Június 23. Barnag–Zádorvár–Pécsely–Balatonszőlős 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra
Túravezető: Király István

• Július 7. Kapolcs–Kis kút forrás–Kálomis tó–Balaton he nye–Köveskál 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 7.00 órai gyorsjárat
Táv: 13 km
Túravezető: Papp Iván 

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
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 



2018. június 17. oldal

Öreg jármű, nem vén jármű, hanem ... VETERÁN!
2018. augusztus 4–5-én rendezik meg a
VIII. Balatonfűzfői Veterán Jármű Talál -
kozót! Egy kis ízelítő:
Augusztus 4. szombat:
• II. Balaton-felvidéki motoros túra (Útvonal:

Balatonfűzfő–Ka polcs–Tapolca– Kővágó -
örs–Zánka–Balatonfűzfő)

Augusztus 5. vasárnap:
• Kreitli Ferenc emléktúra – városi, veterán

jármű felvonulás a Marching Jazz Band
együttes élő örömzenélésével

• Fűzfői időutazás Ikarus 55-ös autóbusszal,
Csepel D420-sal

• Hoffer traktor beindítása

• Veterán- és Fűzfő Totó, biztonságtechnikai
játékok, KRESZ teszt

• Értékes tombolatárgyak
• És még néhány meglepetés

Jöjjön el és töltsön egy felejthetetlen napot
csodálatos veterán két-, három- és négy -
kerekű járművek társaságában Balaton fűz -
főn, a Fövenystrand melletti árnyas fák alatt!
Mi ott leszünk!

BALATONFŰZFŐI KREITLI FERENC

VETERÁN AUTÓS ÉS MOTOROS EGYESÜLET

,,Mi, nők” filmklub
A ,,Mi, nők” balatonfűzfői filmklub április-
ban és májusban két igen érdekes filmet
vetített az érdeklődőknek.
Áprilisban a The HELP – a Segítség című fil-
met vetítettük, melyet egyfajta szociál -
pszichológiai játék követetett, ahol a film
társadalmi problémáját okozó konfliktu-
sokat oldottuk fel.
Tate Taylor által rendezett amerikai–in -
diai–Emirátusok-beli filmdráma a patri-
archális hatalom által felállított fajgyűlölet
határait vagy éppen határtalanságát mutatja
be. A film az 1960-as évek Amerikájában ját-
szódik, pontosabban a Mississippi állam
Jackson nevű városában, ahol a négerek
elleni rasszista támadások mindennaposak. 
A rendező gondoskodott róla, hogy a film
fókuszpontja ne az erőszakos támadásokra
koncentráljon. Martin Luther King vezette
tüntetések és az azt követő támadások csupán
a háttérben hallhatók a televízió és rádióadá-
sokból. A téma, melyet a film tárgyal, nagyon
fontos. Az, hogy a film kinek, mennyire nyeri
el a tetszését, egy kérdés. Az azonban tény,

hogy a téma, melyet feldolgoz, nemcsak az
1960-as években, de napjainkban is nagyon
időszerű. A Segítség nagy szolgálatot tesz
nézőjének azáltal, hogy rávilágít az emberi
természet gyarlóságaira és így gyengeségeire.
A klub következő találkozója májusban volt.
A Nell, a remetelány című film vetítésével
folytatódott a sorozat. 
A film társadalmunk elé tart görbe tükröt.
A beszédre és annak megértésére vagy éppen
meg nem értésére világít rá. Háttere Georg
Herbert Mead, Szimbolikus interakcionizmus
kommunikációs elmélete, mely tételek során
képezi le az emberi kapcsolatokat és a kommu-
nikációt. Társadalmunk bármely nyelven
szimbólumok mentén kommunikál, melyek
jelentését „közös megegyezés” során határoz-
zuk meg. A közösségben szocializálódó
emberek életük, fejlődésük és tanulásuk során
ezeket, a jelekhez kapcsolt jelentéseket
sajátítják el és általuk válnak képessé kommu-
nikálni, valamint alakítják ki társadalmukat. 
A film azt mutatja be számunkra, hogy a
szabályokkal korlátozott társadalom mennyire

nehezen fogadja el azt, jelen esetben Nellt, a
remetelányt, aki nem a norma szerint szociali -
zálódott, nem az elfogadott jelek szabályozott
rendszere mentén létezik és kommunikál.
Társadalmon és az értelmen kívül állónak te -
kintik ahelyett, hogy megadnák magunknak a
lehetőséget, hogy megértsék őt. 
A film arra is rávilágít, milyen nehéz úgy
kommunikálnunk, hogy valóban át tudjuk
adni a másik félnek a kívánt információt és
minél kevesebbre csökkentsük a félreértés
lehetőségét. Napjainkban, mikor rohanó
életet élünk és rövid üzenetekben, rövidített
szavakkal kommunikálunk nagyon helytálló
az „Elbeszélünk egymás mellett” kifejezés.
Álljunk meg és hagyunk időt a beszédre,
beszélgetésekre és arra, hogy megértsük
egymás mondanivalóját.
Kedves Érdeklődők, most nyári szünetre
megyünk, de szeptembertől újra izgalmas
filmekkel, programokkal és újdonságokkal
várunk mindenkit a „Mi, nők” klubban.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

„Ne menj el mellette!” – Kulturális örökségünk: a volt Jókai Mór Általános Iskola
Különleges helytörténeti előadást tartottak a
VSZC Öveges József Szakgimnázium diákjai
az fűzfőfürdői volt Jókai Mór Általános
Iskoláról 2018. május 11-én, pénteken 13 órai
kezdettel. A bő egy órás előadás megren-
dezésére a 2018-as év Közösségek Hete c. prog -
ramsorozatába ágyazva a Kulturális Örökség
Európai Éve pályázat keretein belül került sor.
Az esemény kihelyezett helytörténeti óra is volt

egyben, amihez a szakgimnázium diákjai a volt
általános iskola legrégebbi tantermét választot-
ták ki, mert úgy gondolták, ez a legméltóbb
helyszín ahhoz, hogy a nagy várostörténeti
jelentőségű és tragikus hirtelenséggel bezárt
iskola épületére felhívják a figyelmet.
A diákok felkérésében a programot egy
1953-ban végzett volt tanuló, dr. Makra
Ernőné, a Fűzfőfürdői Öregdiákok és

Tanárok Baráti Körének képviselője nyitotta
meg, majd az alapos helytörténeti kutatást
végző Fux Gergely, Karbi Gergő, Molnár
Gergely és Nyírő Bence tartották meg az isko-
la történetének egy-egy fontos állomásáról
kutatási beszámolóikat.
Nyírő Bence, a kutatást koordináló diák
elmondása szerint azért választották ezt az
épületet, mert az iskolát még Klebelsberg
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Kuno híres iskolaalapítási programján belül
hozták létre, azzal a céllal, hogy az akkoriban
még Vörösberényhez, Papkeszihez és Ba la -
tonkeneséhez tartozó területen üdülő -
területként létrejövő településkezdemény
tovább fejlődhessen, így végső soron Ba -
latonfűzfő kialakulásában ez az épület is
jelentős szerepet játszott. Mondhatni az
iskola a fejlődés egyik motorja volt.
Molnár Gergely Klebelsberg Kuno, a két világ -
háború közötti vallás- és közoktatásügyi
minisz ter oktatási reformjáról beszélt.
Előadásából a közönség megtudhatta, hogy
oktatási reformjában 4 év alatt közel 5000
olyan népiskola épült fel szerte az országban,
amik a kor követelményeinek megfelelő mo -
dern eszközökkel, így akár gramofonnal,
vetítőgéppel is fel voltak szerelve. Mivel az
iskolák legfőbb célja a népművelés volt, ezért

gyakran olyan vidéki területen húzták fel
őket, ahol indokolt az írástudatlanság vissza -
szorítása vagy a terület további fejlődéséhez
infrastruktúrára volt szükség. Balatonfűzfőn,
illetve Fűzfőfürdőtelepen – ahogy akkoriban
nevezték – ezt az alapot a vasút kiépítése adta.
Karbi Gergő az ilyen körülmények között
létrehozott elemi iskola történetét
ismertette. Az intézmény 1930-ban nyitotta
meg kapuit először a gyerekek előtt.
Megteremtésében olyan országos tisztséget is
viselő helyiek is segédkeztek, mint Kósa
Kálmán miniszteri osztályvezető vagy
Forster Zoltán, aki mindamellett, hogy
Tolna vármegye főispánja, a helyi egy-
házközösség vezetője és iskolagondnok is
volt egyszerre. Az iskolaépület külön-
legessége abban állt, hogy az osztály -
teremhez kiegészítésül egy a tanteremmel
egybenyitható kápolnaszentélyt is kapott.
Ennek köszönhetően 1936-ig hat éven át
Fűzfőfürdőtelep első templomául is szolgált,
ahol katolikus és református szertartásokat is
tartottak (a Jézus Szíve Plébániát abban az
évben adták csak át). Az iskolaépület így a
közösségi élet megszervezésében is fontos
szerepet játszott. Elhelyezkedése az előtte

lévő parkkal együtt szintén központi jellegű,
gyakorlatilag a település is az iskola köré jött
létre, ami csak 1958-tól nyerte el önkor-
mányzati függetlenségét Balatonfűzfő né -
ven. Mondhatni az iskola hamarabb jött
létre, mint maga a település. 
A történelmi korok sodrásában szintén jelen
volt az intézmény. A második világháború
után sajnos megszűntek a támogatások,
folyamatos felszerelés és helyhiánnyal
küzdöttek. Ezt csak úgy tudták orvosolni,
hogy a távolabbi államosított villákban
helyeztek el egy-egy osztályt, ez viszont az
órák közötti kényelmetlen rohanással járt a
tanárok számára. 1956-ban a helyi forradal-
mi bizottság tanácsában az akkori igazgató,
Kecskeméti Tibor is részt vett. A helyhiányt
azonban csak 1964-re sikerül megoldani egy
új épületrész felhúzásával.

Az iskola történetének befejező szakaszáról, a
2007-es bezárás körülményeiről és az épület
szellemiségéhez hű, de kreatív hasznosítási
lehetőségekre Fux Gergely hívta fel a hall-
gatóság figyelmét. A történtekkel kapcsolat-
ban interjút készítettek Marton Bélával,
Balatonfűzfő polgármesterével (egyben az
intézmény utolsó igazgatójával), aki szerint a
bezárás előkészítetlen volt, ahol a leginkább a
fenntarthatósági szempontok, és a csökkenő
diáklétszám indokolta az akkori vezetés dön-
tését – a Jókai Mór Általános Iskolát így
összevonták az Irinyi János Általános Iskolával.
Mivel a tanulók számának csökkenése ma is
fennáll, Fux Gergely szerint ezt az eredeti
funkciót visszaállítani ma egyelőre nem
lehetséges, azonban ha az épület szelle -
miségének megfelelő, de újszerű 21. századi
tartalommal töltjük meg, akkor ismét a város
fontos részévé válhatna. Kitért arra is, hogy
az épületet bár felvették a helyi értéktárba,
a műemlékvédelem nem terjed ki rá, így ezt
mindenképpen orvosolni kéne, mivel a te -
rület jelenleg is értékesítés alatt áll. A műem-
léki státusz azért is indokolt, mert egész
Veszprém megyében a Klebelsberg-reform
korszakából ez az egyetlen fennmaradt álla-

mi elemi iskolaépület. Nap ja ink ban a Fűz -
főfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre
igyekszik megmenteni, akik igyekeznek
állandó iskolatörténeti és időszakos kiállítá-
sokkal is idevonzani a figyelmet.
Az előadó fiatalok szerint ennek a funkciónak
a megtartása fontos lenne, de nagy le he -
tőségeket látnának abban is, ha az épület és
udvara eredeti állapot szerint helyreállítva kiál-
lításoknak, közösségi programoknak, kéz -
műves táboroknak otthont adva kulturális
központként működhetne tovább. Másik
innovatív ötletük szerint a turizmusba úgy
lehetne bekapcsolni a területet, ha egy
kézműves kávézóval egybekötött múzeum -
ként vagy helytörténeti közkönyvtárként mű -
ködne tovább az épület, így a fiatalok és az arra
járó turisták is megismerhetnék Balatonfűzfő
kulturális örökségeit. Mivel ez a látogatókat
kellemes pillanatok szerzésével hozná közel az
olvasáshoz és művelődéshez, így az épület
ismét betölthetné régi funk cióját.
Az előadások megtartása után a diákok
a generációk összehozása jegyében egy külön-
leges pódiumbeszélgetésre invitálták meg
dr. Makra Ernőnét. Ennek során őt, mint az
általános iskola idősebb öregdiákját egy
kivetítőn megszólaltatott fiatalabb öreg diákkal,
Tóth Eszterrel együtt kérdezték saját iskolaéveik
kedves emlékeiről, és keresték a kettejük között
húzódó több mint 50 év ellenére a közös pon-
tokat. A diákok felkészítését Mikolasek Norbert,
a VSZC Öveges József Szakgimnáziumának
törté ne lem-magyar szakos tanára végezte.
Az elő adás előtt és után, 11 és 18 óra között a
hallgatóság a helyi amatőr művészek által kiállí-
tott festmények, hímzések mellett az épületben
fellelhető olyan tárlatokat tekinthetett meg,
mint a 75 évvel ezelőtt történt Don kanyari
vereség túlélőinek kiállítása.

MIKOLASEK NORBERT

Fotók: Tóth Lajos Péter
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Hogy is volt? Tudta-e?
Az 1930-as években óriási fejlődés és építkezés
volt jellemző településünkre, amelynek rész -
leteiről már többször írtam a Hírlap hasábjain.
Most is szolgálnék néhány információval
ebből az időből. Oly mértékben szaporodtak a
házak, az épületek, hogy tisztázni, pontosítani
kellett az utcaneveket a jó tájékozódás ér de -
kében. Az egyre növekvő lakossági létszám is
szükségessé tette a csendőrparancs nokságnak
éjjeli őrök állítását is, a személy- és vagyon-
védelem miatt. Lássuk, milyen változásokat
hoztak a képviselő-testület határozatai?

Tudta-e, hogy
– a mai Bartók Béla utcát KOLOZSVÁRI
utcának hívták?
– KASSA utca is volt Fűzfőfürdőn, méghoz-
zá a mai Kis utca neve?
– az ARAD utca a gyártól a Balaton körútig tar-
tott?
– volt GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ tér,
amely az akkori vasútállomás fölötti köztér
volt, ami ma a posta előtti tér?
– a SZENT ISTVÁN tér a Sirály szálloda
előtti tér volt?
– a IV. BÉLA király tér az Aradi–Bartók–Jókai
út kereszteződésében volt?
– a Felső villasor eredeti neve KÉSMÁRK
utca volt?
Az akkori képviselő-testület utasította az
elöljáróságot, hogy a határozat jogszerűre
emelkedése után, gondoskodjanak a zománco-
zott utca- és köztér táblákról. (Bővebb információt
talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

„Szépen csillogó bronz” a döntőn
Az áprilisi lapszámunkban tudósítottam
arról, hogy a Balatonfűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola csapata – Harta Bettina, Hudra
Eszter, Marton Regina 7. – 2018. március
26-án a Technikatanárok Országos Egye -
sülete által rendezett XVIII. Országos
Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny
Veszprém megyei fordulóján az első helyet
érte el. A megyei döntőket követően 2018.
május 25–26-án rendezték meg az országos
döntőt Kaposvárott, a Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Karán.
A döntőt lázas felkészülés előzte meg,
a Hun  garikumok témakörben nemcsak
a mint egy hetven Hungarikum eredetét, tör -
ténetét, tulajdonságait stb. kellett megtanul-
ni, hanem a hozzájuk tartozó technológiákat
is. A mintegy két hónap alatt sok-sok
munkadarabot készített a csapat, hiszen
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásról
is számot adtak a versenyzők.
A döntő ünnepélyes megnyitóját követően a
csapatoknak nagyon összehangolt munká-
val, százhúsz perc alatt el kellett készíteniük
egy logikai lánccal felépített három hun-

garikumot bemutató tablót textilből, és egy
farmerből készített tartót matyó rózsa
hímzéssel. A fűzfői csapat nagyon ügyes és
kreatív munkát vonultatott fel. Este, a csapa-
tok maximum öt percben, vetítéssel egy-
bekötve lakóhelyük egyik hungarikumát
mutatták be, a fűzfőiek a legközelebbit,
a herendi porcelán történetét, elkészítését,
különlegességét ismertették.
Másnap reggel negyvenöt perces, hét oldalas,
tizenkét feladatos tesztlapot kellett egyénileg
kitölteni a csapattagoknak. A nehéz elméleti
fordulót egy laza városnézés követette, ami
alatt a zsűri lázasan dolgozott, javított, bírált,
összesítette az eredményeket. Végül az izgal-
mas eredményhirdetésen az országos életvi-
tel, tanulmányi versenyen a harmadik
helyezést érték el a fűzfői diáklányok. 
Az iskolai közösség nevében gratulálunk az
országos versenyen való kiemelkedő szerep -
lésért! Köszönjük a szülők és az iskolai
alapítvány támogatását, akik lehetővé tették,
hogy eljuthasson a csapat Kaposvárra!
Felkészítő tanár: Horváth Irén

HORVÁTH IRÉN

ÖKOhétvége az ÖKOISKOLÁBAN
2018. május 18–19-én tartotta a Balaton -
fűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a hagyományos
ÖKOhétvégét. Az intézményben huszonhét
éve működik környezetvédő szakkör, amely
meteorológiai megfigyeléseket, vizsgála-
tokat, környezetvédelmi tevékenységeket
végez a tanév folyamán rendszeresen, s a
hétvégi, izgalmas programot is e szellemben
rendezi a szakkör vezetője és alapítója,
Horváth Irén (Inci néni). A diákok péntek
este 19.00 órakor „költöznek” be az iskolába
hálózsákokkal felszerelkezve, s hajnal 5.00-ig
tartanak a változatos programok, köztük a
sziklakert gondozása, felhővizsgálat felhő -

atlasz segítségével, környezetvédelmi vetél -
kedők, közösségépítő társasjátékok, bá tor -
ság próba az iskola udvarán, vicces
ismeretbővítés, ügyességi feladatok. A szak -
köri tagok kipróbálhatják önmagukat,
állóképességüket, kreativitásukat, kitartá-
sukat az éjszaka folyamán. Hajnalban két óra
intenzív alvás után rendet raknak a diákok,
közösen megreggeliznek, majd reggel nyolc -
kor mindenki haza indul, fáradtan, de
elégedetten, felejthetetlen élményekkel,
ismeretekkel gazdagodva, és izgalommal
várva a következő évi ÖKOhétvégét. 

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

Tehetségeink tavaszi sportsikerei 
A tavaszi megmérettetésekre gőz-
erővel edzenek a sportolók, utaz-
nak a versenyzők egyik helyszínről
a másikra, miközben az iskolában
is teljesíteniük kell, hiszen lassan
itt az év vége. Már jóval a szezon-
ban na gyon szép eredményekről
tu dok beszámolni.
Kiss Maja 6. a osztályos tanuló
megvédte diákolimpiai bajnoki
címét kata (formagyakorlat) a XIV.
Ippon Shobu Karate Diák olimpián.
Gratulálunk! Csak így tovább! 
Barnóczki Bertold Boldizsár a
Győrben megrendezett Serdülő

Szabadfogású Birkózó Országos
Bajnokság Sillai László Emlék -
versenyen bronzérmes lett. Na -
gyon szép eredményéhez gra -
tulálunk!
Boldizsár felvételt nyert az
Újpesti Bródy Imre Gimnázium
és Általános Iskola kilencedik
évfolyamára, így szeptembertől
Budapesten, az Újpestnél folytat-
ja sportolói karrierjét. Kívá nunk
eredményes sportolást és tanulást
Boldizsárnak!

HORVÁTH IRÉN
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A spenótot nem sokan szeretik, általában rossz gyerekkori emlékeink
fűződnek hozzá, mégis az egyik legegészségesebb zöldségeink közé
tartozik, ezért érdemes vele megbarátkoznunk és időnként használni
az ételeink elkészítésekor.
A spenót Perzsiában őshonos növény Európában csupán néhány száz
éve vált ismertté. Bár vitathatatlanul egészséges, de mégsem tartozik
a kedvenceink közé. Pedig nagyon sok jótékony hatása van az egész -
ségünkre.
A spenótnak kiugróan magas az élelmi rost tartalma, illetve
különböző vitamin és ásványi anyagokban is bővelkedik.
Vitaminok közül leginkább C-, A-, és K-vitamin található meg benne.
Ásványi anyagok közül pedig kiemelkedő a vas, magnézium, kálium és
kalcium tartalma. Ezen kívül állapotos nőknek is nagyon ajánlott a
fogyasztása folsavtartalma miatt.
Ásványi anyagainak köszönhetően a spenót nagyon jótékonyan hat
a vér nyomásra. Akár magas, akár alacsony vérnyomásról van szó.
Az alacsony vérnyomás miatti fáradtságérzést is csökkenti. Ezzel

együtt pedig a különböző szív-és érrendszeri betegségek kialakulása
ellen is védelmet nyújt.
Ugyan nagy mennyiségű vasat tartalmaz, de a főzés során egy része
nem marad meg, És a szervezetünk sem tudja hasznosítani a spenót
megmaradó vastartalmát, ugyanis a spenótban található oxálsavak
megakadályozzák a vas felszívódását. Így a közhiedelemmel ellentét-
ben nem nyújt biztos megoldást a vashiányos betegségekre.
Mint a legtöbb zöldség a spenót is jócskán tartalmaz különböző
antioxidánsokat. Egyes kutatások szerint a rákos megbetegedések
ellen is az egyik leghatásosabb zöldségek közé tartozik.
A spenótnak idegnyugtató hatása is van, amelyet magas magnézium
tartalmának köszönheti. Egyes leírások szerint a hiperaktív
gyerekeknek is érdemes sok spenótot fogyasztaniuk. Emellett serken-
ti az emésztést és nem utolsó sorban lúgosító hatása van, így gátolja a
szervezetünk elsavasodását is. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – spenót

SZEMÉSZETI RENDELÉSRE
IDŐPONTKÉRÉS:

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

JÚNIUSI 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–V: 8.00–19.00 óráig

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 júniusi kép kérdése: Hol található?

A 2018. májusi képrejtvény helyes megfejtése: Fűzfőfürdő, Sirály u. 17.

Meglepetés csomagot nyert: Fekéné Tóth Judit balatonfűzfői olvasónk.

SZERKESZTŐSÉG



2018. június 23. oldal

Hősök vasárnapja

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa




