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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2018. május 10-től 2018. június 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Május 10. 18 óra Diótörő bajnokság
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Május 11. 13 óra Volt egyszer egy Klebelsberg iskola – ,,Ne menj el mellette!”
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

jainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Május 18. Vágfalvi Ottó Képzőművészeti
Emlékverseny
– 10 óra Verseny az Irinyi Iskolában
– 15 óra Eredményhirdetés a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtárban

Május 11. 17 óra Mi, nők
– klubfoglalkozás – Nell, a remetelány című
amerikai filmdráma vetítése, társadalmi szempontú kritikai elemzése, értelmezése, mindez
kötetlen, baráti hangú beszélgetés formájában

Május 18. 19 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– néptánc gála

Május 12. 9 óra Kultúr körtúra (6–7 km)
– a VÁCISZ szervezésében
Indulás: Turista Bázispont
Érkezés: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár

Május 23. 10. óra Pegazus Bábszínház előadása
– belépőjegyes előadás

Május 12. 15 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 12. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– Kézművesek a Parton
Helyszín: Balatonfűzfő, Parti sétány, kilövő
stég előtti pihenő
Május 12. 18 óra Csillaglesen a Kanári szigeteken
– Fényes Lóránd asztrofotós előadása
Belépőjegy: felnőtt 1200 Ft, gyerek/nyugdíjas 800 Ft
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Május 15. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Május 16. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 17. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület tag-

Május 19. 15 óra Katonadalos találkozó

Május 23. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Júniusi előzetes
Június 1. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 3. 10 órától Gyermeknap
– Vidámpark, büfé
– 17 óra Alma együttes koncertje
Helyszín: Városi Stadion, parkoló
Rossz idő esetén a koncert a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár színházterme
A belépés díjtalan!
Június 4. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 4–8. Ünnepi könyvhét

Május 27. Hősök vasárnapja
– 10.30 óra Ünnepi szentmise
– 11.30 óra Díszünnepség
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plébániatemplom
(Jó idő esetén a szentmise a Romtemplomnál)
Május 28. 14 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – Simon Béla pincéjében
Helyszín: Szalmássy-telep
Május 30. 9 óra Hallásszűrés (min. 25 fő
esetén)
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 30. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Kommunális
hulladékzsákokat
lehet igényelni
a Vagyonkezelő Kft.-nél
a 8184 Balatonfűzfő
Szállás utca 1-ben!

Június 4. 15.30 óra Kártya klub
Június 4. 18 óra Jókai Közszíntér Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület
Június 5. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 5. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Június 6. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 9. 10 óra XV. Hagyományőrző
Diáktalálkozó és rendkívüli Pedagógusnap
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
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Június 12. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak, nemcsak nyugdíjasoknak
Június 13. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 14. 10 óra Dunántúli és megyei körtúra
Indulás: Turista Bázispont
Érkezés: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár

2018. május

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

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2018. februári lapzártától a 2018. márciusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk városunk 2 újszülöttjét, név szerint Lőrincz Boldizsárt, Vinkler Csongort.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 4 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. április 17-én tartotta soron
következő testületi ülését, ahol a következő
határozatok születtek, a teljesség igénye nélkül:

mait, munkatervét. Kiegészíti az Önkormányzat 2018. évi idegenforgalmi szezonra történő felkészülés témájával, a saját
turisztikai fejlesztéseinek az állapotával.

– A testület
1. a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta,
egyben köszönetét fejezte ki a lelkiismeretes munkájukért,
2. felkéri a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot, adjon írásos tájékoztatást a Királyszentistváni Hulladéklerakóban a közelmúltban (2018. április 3-án)
történt tűzesetről.

– A testület
1. elfogadta a Pagony Táj- és Kertépítész Kft.
által készített Fűzfőgyártelep településrész
zöldfelületi tanulmánytervét és közterület
alakítási tervét,
2. felkérte a hivatalt az 1. pont szerinti tanulmánytervekre épülő megvalósítási ütemterv kidolgozására.

– A képviselő-testület megtárgyalta a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
2017. évi támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját és az alábbi döntést hozta:
1. a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület beszámolóját a 2017. évi támogatásról nem fogadja el. Az Egyesület által
benyújtott költségvetés alapján 867 077
Forintról szóló teljesítést fogad el,
2. felkéri a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesületet, hogy a 2017. évi támogatás fel
nem használásra került részét, 3 192 933
Forintot Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 12082001-00160532-00100002
számú számlájára 2018. április 30. napjáig
fizesse meg,
3. felkéri a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesületet, hogy mutassa be a turisztikai
szezonra történő felkészülés dokumentu-

– A képviselők a Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a Hungaro-Justitia Igazságügyi
Szakértői Iroda Kft. között a Balatonfűzfő,
Királyszentistván, Vilonya, Papkeszi Litér
településeken érzékelhető bűzszennyezés
forrásához szükséges szakértői és műszaki
tevékenységek ellátása tárgyában 2017 júniusában létrejött vállalkozási szerződés
módosítására beterjesztett javaslatot nem
fogadták el.
– A testület megtárgyalta a Fűzfői Atlétikai
Klub önkormányzati tulajdonon megvalósítandó beruházási javaslatait, és hozzájárult,
hogy a TAO pályázat keretében előminősítésre a tervezet fejlesztéseket benyújtsa.
Felkérte a Fűzfői Atlétikai Klubot, hogy a
hiánypótlási eljárás előtt részletesen mutassa
be az árajánlatokat, az önkormányzati tulajdonon megvalósítandó beruházások műszaki tartalmát beruházási program csatolásával, valamint az önkormányzati kötelezettségvállalás pontos ismertetésével.

Tulajdonosi hozzájárulást a támogató határozat és a finanszírozás kidolgozása ismeretében nyújt.
– Az önkormányzat 2018. május 31-től
2018. június 3-ig terjedő időtartamra
engedélyezi a „Nemzetközi Labdarúgó torna
15 éveseknek” rendezvény részvevői számára
a Sportszálló ingyenes használatát valamint a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár intézmény igényelt helyiségeit térítésmentesen biztosítja a rendezvény nyitó és
záró ünnepségének megtartása céljából.
– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. A balatonfűzfői 603 helyrajzi számú
ingatlan bérlőinek bérleti jogviszonyát –
az ingatlan értékesítése esetén – a bérleti
szerződésben meghatározott legrövidebb
időn belül megszünteti.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
bérlőkkel – a bérleményen végzett felújítási munkák tekintetében – a bérleti szerződésekben meghatározottak szerint elszámoljon.
3. A balatonfűzfői 603 helyrajzi számú
ingatlan bérlőinek a bérleti jogviszony
megszűnését követően újabb bérleményt
biztosítani jelenleg nem tud.
4. Felkéri a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja meg az
önkormányzati ingatlanokat, melyek
lehetnek alkalmasak a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület tevékenységének
(szabaduló szoba) végzésére.

2018. május
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– A testület felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja meg Tobruk településrészen egy 70–80 fő
befogadására alkalmas, multifunkcionális
közösségi tér létesítésének lehetőségeit.
– Az önkormányzat pályázatot nyújt be a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I.
1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentése céljából a
Magyar Államkincstár felé.
– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete együttesen, nyilvános
pályázaton értékesíteni kívánja az önkormányzat tulajdonában lévő balatonfűzfői
603 helyrajzi számú (volt Jókai Mór Általános Iskola) és a balatonfűzfői 521 helyrajzi
számú (volt iskolai sportpálya) ingatlanokat.

– Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.” című pályázati kiírás keretében a hivatal pályázatot
kíván benyújtani „A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tobruki telephelyének fejlesztése” című projektjére.
1. Képviselő-testület a bruttó 40 000 000 Ft
összköltségű beruházáshoz a pályázat
keretében bruttó 30 000 000 Ft összegű,
75% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 10 000 000 Ft összegű, 25%
mértékű saját forrást biztosítja a 2018.
évi költségvetésének terhére.
– Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár intézmény Balatonfűzfő,
József Attila u. 12–13. szám alatti telephelye

(Közösségi Ház) színpadfelújításának megvalósításához, melyhez 200 000 Ft önrészt
biztosít az intézmény 2018. évi költségvetése
terhére.
– Ebben az évben az „Év tűzoltója” díjat
Bognár Norbert tű. főtörzsőrmesternek adományozta a testület.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a
határozatokat városunk honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek
(vagy határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2018. május 15-én
lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

Kilencvenkettedik hónap a városházán
A hirtelen tavasz, nyár köszöntött be májusban. Maia római istennőről nevezték el (termékenység istennője). Az év ötödik hónapja,
31 napos. Régi magyar neve: Pünkösd hava.
Székely naptár szerint: Ígéret hava.
Ezen ismérvek alapján nézünk a következő
hónap elébe. A hosszú, csapadékos tél a település útjait igen megrongálta. Sajnos, csak
késve tudtak a kátyúzásnak nekikezdeni a dolgozók. Folyamatosan haladnak a munkával.
Az igazi megoldás az utak, utcák komplett felújítása, építése. Sajnos, forrás hiányában ezt
csak igen kevés esetben tudjuk megtenni. A
központi források pályázatokkal eddig nem
támogatták a belterületi utak építését, felújítását, így saját forrásra korlátozódik az ez irányú
fejlesztés. A képviselő-testület bizottsága
ebben az évben is települési bejárást szervez,
amelynek tapasztalatai alapján készít javaslatokat a képviselő-testületnek.
Elkészült Fűzfőgyártelep közterület alakítási
terve. Ez egy tanulmányterv, amely a növények pótlásától kezdve a parkolás rendjének
felülvizsgálatára is kiterjedt. A képviselő-testület a legfontosabbnak a parkolás rendjének
felülvizsgálatát tartotta, ennek a részletes
kidolgozását kérték legelőször. Szerepelni
kell benne pl. újabb parkolók feltárásának, a
meglévők optimalizálásának is.
Szólni kell a hulladéklerakó helyzetéről. Nem
régiben bejelentés született a helyzet megol-

dására. A szaghatás forrásának megállapítására felkért igazságügyi szakértői anyag feltárta,
hogy a bűz forrása a hulladékkezelő üzem.
Az üzemeltetésért felelős vezetők vizsgálják a
hulladékáthelyezés lehetőségeit. A hulladékáthelyezés azt jelenti, hogy a hulladék azon
frakciói kerülnének a meglévő helyen tárolásra, amelyek újrahasznosíthatók lennének.
Ilyenek a fém, papír, műanyag. Egyéb hulladékfeldolgozás itt megszűnne. A depónia
rekultiválásra kerülne. Jelenleg ezek a legújabb információk erről. Ezen lépések jogi,
logisztikai előkészítései folynak. Csak bízunk
abban, hogy ezeknek a lépéseknek a megtétele után végre meg fog szűnni a településeket
korábban jelentősen sújtó bűzhatás.
Májusban rendkívül gyorsan éled a természet, nő a fű. A városüzemeltetés dolgozói
nagy erőkkel dolgoznak, hogy időben végezzenek a munkákkal, de minden segítség
elkél, hogy a környezetünk szebb, kulturáltabb lehessen. Ezért örvendetes és követendő
példa, amit a civilek összefogásával a
Balatonfűzfőért Alapítvány megszervezett.
A település szépítésében sokakat sikerült
aktivizálnia, köszönet minden résztvevőnek,
szervezőnek. Tőlük függetlenül a fűzfőfürdői és a tobruki nyugdíjasklubok lelkesen,
hatékonyan szépítik a környezetünket.
A Balatonfűzfői Horgász Egyesület tisztújító közgyűlésén a közel hatszáz fős közösség

értékelte az elmúlt évek munkáját, és vezetőséget választott. A rendezvényen kiállításon
ismerhettük meg az egyesület hatvanöt éves
munkáját. Örvendetes, hogy az egyesület
sok rendezvénnyel kapcsolódik a városi
programokhoz, rendezvényeik többsége nyitott, így nemcsak a tagság, hanem bárki látogathatja.
Elnök: Kontics Ferenc. Elnökségi tagok:
Németh László, Kottyán József, Erdős Csaba,
Kövécs József. Felügyelő Bizottság: Csertán
Mária, Szlivka Sándor, Kovács István.
Munkájukhoz sok sikert kívánok!
A Vendéglátó és Gasztronómiai Egyesület
(VEGASZ) is tisztújító közgyűlésre hívott.
Dr. Varjú Lajos elnök, ötletgazda leköszönt.
Ismertette az elmúlt 12 év fontosabb eseményeit, rendkívül elismerően szólt a tagok
munkájáról, a támogatók segítségéről. A leköszönő elnöknek megköszöntem a hagyományteremtő munkáját. Új elnöknek Molnár
Esztert választotta meg a közgyűlés. Személyében a közösségi élethez ezer szállal kötődő tősgyökeres fűzfőit ismerünk, közösségi
munkái során több generációval tart kapcsolatot a térségben. Sok sikert az egyesületnek,
és guruljanak a gombócok sokáig még, színesedjék, szélesedjék az egyesület tevékenysége.
Kérek mindenkit, hogy a településen lévő
ruha és szelektív gyűjtőket a rendeltetésüknek megfelelően használják. A ruhagyűjtő
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konténerekbe csak ruhák kerüljenek, mellé
ne tegyenek semmit. Sajnos, sokan szemétlerakónak használják ezeket a kék konténereket is. Az önkormányzat és a ruhagyűjtő
konténert üzemeltető cég közötti szerződést
fel kell mondani, ha a cég nem tudja biztosítani a konténer körüli rendet.

rendeletünk tartalmaz komfortnövelő beruházásra, első lakáshoz jutási támogatást. Az
igénybevételük szabályozott, nem alanyi
jogon járó juttatások.
Sajnos a mai napig nem tudom a megoldását
annak, hogyan jutnak hozzá a nem gázzal
fűtők a tizenkétezer forintos kompenzációhoz.

Rengeteg hívást, levelet kapok olyan hírekre
hivatkozva, hogy az önkormányzatnál csak
kérni kell lakásonként több millió forintot,
és azt az állam, vagy az EU majd kifizeti.
Ilyen lehetőség nincsen, ezek kamu oldalakon megjelent téves, vagy szándékosan félrevezető információk. Az önkormányzat honlapján van homlokzat felújításra pályázat. A

A 20. életévüket be nem töltött fiataloknak a
kormány a B kategóriás jogosítványhoz szükséges KRESZ tanfolyamot és vizsgát 25 ezer
forintos értékhatárig visszatéríti. Ez azokra a
fiatalokra vonatkozik, akik 2018. július 1-je
után tesznek elméleti vizsgát.
Ezen kívül pedig január elsejétől a 35 év alatti fiataloknak legfeljebb 34 500 forintig meg-

térítjük az újabb nyelvvizsgájuk díját,
amennyiben Magyarországon vizsgáznak,
vagy honosítják azt.
Májust Maia római istennőről nevezték el (termékenység istennője). Az év ötödik hónapja,
31 napos. Régi magyar neve: Pünkösd hava.
Székely naptár szerint: Ígéret hava.
Ígéretes, termékeny májust, áldott Pünkösdöt kívánok.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2018.
május 17. 17 óra, Fűzfőgyártelep, Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás

Tájékoztató
A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tájékoztatja
városunk lakóit a közeljövőben végzendő, és
a Balatonfűzfői Hírlap megjelenéséig elvégzett munkákról.
Az utak kátyúzása megkezdődött a gyártelepi városrészben, folytatása Fűzfőfürdőn
és Tobrukban lesz.
Mint mindenki tapasztalja, útjaink állapota
nem kielégítő, mondhatni rossz. Azon
vagyunk, hogy a kátyúk eltüntetésével javítsunk ezen a helyzeten. Kérjük a lakosság
türelmét, megértését.
Másik fontos hír, hogy megkezdtük az
útpadkák gyomtalanítását. Ezt a munkát
növényvédelmi szakember bevonásával
végezzük. Olyan speciális permetlevet
használunk, ami csak a gyomokat írtja ki.
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Ezeknél a munkáknál is kérjük a lakosság
segítségét. Ahol a permetező autó jár, azon a
szakaszokon addig ne parkoljanak.
Munkatársainkkal igyekszünk városunkat
tisztán tartani, de az Önök pozitív,
segítőkész hozzáállása is szükséges.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő balatonfűzfői 603 hrsz.-ú ingatlan (volt Jókai
Mór Általános Iskola ingatlana) és a balatonfűzfői 521 hrsz.-ú ingatlan (sportpálya)
együttes értékesítésére.

Külön is felhívjuk az üdülőtulajdonosok
figyelmét, hogy aki még nem kötött hulladékszállítási szerződést a BALKOM-mal,
azt minél hamarabb tegye meg. A Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. a háztartási hulladékot
nem szállíthatja el a törvények értelmében.
Strandjaink a szezonkezdésre megszépülve
várják a látogatókat.

A pályázat benyújtásának helye, időpontja
és módja:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
Jegyzői titkárság.
2018. május 28-án 13.00 óráig beérkezően
zárt borítékban, a borítékra rá kell írni, hogy
„pályázat a balatonfűzfői 603 és 521 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására”.
A pályázatot postai úton vagy személyesen
lehet benyújtani.

FŰZFŐI VAGYONKEZELŐ KFT.

Tobruki bölcsőde
A tobruki bölcsődések szülei összefogtak, hogy az üres udvarra játékot vásárolhassanak a kicsiknek.
A Balatonfűzfői Óvodás Gyermekekért Alapítvány és az adjukossze.hu segítségével gyűjtést
indítottunk: https://adjukossze.hu/kampany/maszokat-a-tobruki-bolcsibe-1461
A mai naptól kezdve 30 napig fut a kampány.

A pályázati felhívás teljes szövege Balatonfűzfő város honlapján (www.balatonfuzfo.hu) tekinthető meg.
MARTON BÉLA
POLGÁRMESTER

Nyertes pályázat kerékpárút és parkolóhelyek kialakítására a Fövenystrandtól
a Kalóz közig
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017.
augusztus 10-én támogatási kérelmet nyújtott be turisztikai kerékpárút kiépítésére a
parti sétány 2. szakaszán (a Sirály vendéglő és
a Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület
kikötője között), valamint parkolók
kialakítására a fövenystrandi büfésor és a

Szörf Centrum mentén, valamint a Sirály
vendéglő melletti területen, amelynek eredményeként 199 136 743 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert a
Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható

turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-16
kódszámú pályázatán.
A projekt a 2007–2013-as programozási
időszakban megvalósult, a „Parti sétány,
kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn”
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című KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázati projekt folytatását tartalmazza. Balatonfűzfő Város Önkormányzata európai uniós támogatásból 2015 decemberében valósította meg eddigi legjelentősebb és a projekt által érintettek számára a
legkívánatosabb beruházását, amelynek
keretében 1,1 km hosszú kerékpárút, 2,5 km
hosszú sétány épült, valamint kerékpáros turisztikai szolgáltatásokat nyújtó Kerékpáros
Információ Pont létesült.
A Balatonfűzfő város Balaton partjának teljes hosszában húzódó természetközeli parti
sétány és kerékpárút tervei 2012-ben
elkészültek, a település balatonkenesei
oldalán található Fövenystrandtól, a város
balatonalmádi oldalán lévő Tobruki
Strandjáig. A kerékpárút tervezett 4 (négy)
[1., 4., 5. és 6. szakasz], majd a 2016. évben
hozzátervezett 1 (egy) [2. szakasz] szakaszából azonban – a maximálisan pályázható
összegből – 3 (három) szakasz (4., 5. [gyalog-kerékpáros híd] és a 6. szakasz) valósulhatott meg. A kerékpárúthoz és a parti
sétányhoz kapcsolódó parkolók kiépítése
sajnos már nem fért a pályázatba.
Az elnyert támogatást a város Balaton
partjának teljes szakaszát felölelő parti
sétány és kerékpárút továbbfejlesztésére
fordítjuk, amely beruházás tartalmazza új
kerékpárút (2/A szakasz) építését, parkolók
(egyben eszközváltó helyek) és az ahhoz
kapcsolódó közvilágítás kialakítását, az
elektromos
járművekhez
szükséges
töltőberendezés létesítését, valamint a
meglévő kerékpáros turisztikai szolgáltatások bővítését (kerékpár támaszok, szervizeszközök, pótalkatrészek pótlási áron,
nyereség nélküli biztosítása). A projektben
megvalósítani kívánt összes projektelem a
2015. évben megvalósult parti sétány és
kerékpárút, mint önálló turisztikai vonzerőhöz csatlakozik, egyben felfűzi a part
menti attrakciókat és szolgáltatásokat.
(Fövenyfürdő, Tó Vendéglő, Szörf
Centrum,
Balatonfűzfői
Vízisport
Centrum, Sirály Vendéglő, 3 vitorláskikötő,
horgásztelep, Kerékpáros Információs Pont,
Fűzfő Motel, Balaton Center Kemping). A
meg lévő attrakciók megközelítése és
parkolási helyzetének kezelése érdekében
nélkülöz hetetlenek ezek az infrastrukturális beavatkozások. A parkolókat,
kerékpártámaszokat nem kizárólag az
attrakció látogatói, hanem bárki számára
elérhetővé tesszük.
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A fejlesztés az alábbi projektelemekből áll:
– KP-1/A1 szakasz: A Fövenyfürdő büfésora melletti út, amely a sétány 1. szakaszának, a Szörf Centrumnak és a Balaton part
elérését biztosítja. Az építendő 85 méter
hosszú kiszolgálóút nemcsak az engedéllyel
behajtó gépjárművek, hanem a gyalogosok és
kerékpárosok kulturált közlekedését is biztosítja. A szakasz jelenlegi állapotában rendkívül poros a nyári időszakban és azért
fontos a megépítése, mert így a strandról
kifelé árusító 7 büfé vendégei kulturált
környezetben tudják elfogyasztani rendelésüket. Ezen a szakaszon 5 férőhelyes
párhuzamos parkolót és 20 férőhelyes, 10
darab kerékpártámaszt tervezünk kialakítani.
– KP-1/A2 szakasz: Az itt kialakítandó 75
méter hosszú kiszolgálóút és 23 férőhelyes
merőleges parkoló a Szörf Parkba érkező
sportolók, a sétányt látogatók kulturált
parkolási lehetőségét szolgálja.
A Fövenystrand és a Sirály Vendéglő között
megépült sétány alkalmas kerékpározásra is,
hiszen az intenzívebb igénybevételű részeken
térkőburkolattal, a természetközeli részeken
kavics-fix burkolattal készült, ezáltal a kerékpáros közlekedés folytonossága biztosított.
– KP-2/A szakasz: A Sirály Vendéglő és a
Kalóz közben található Balatonfűzfői
Vitorlázó Sportegyesület kikötője között a
megépült parti sétány nyomvonalával
párhuzamosan tervezzük kialakítani a 749
méter hosszú turisztikai kerékpárutat.
A biztonságos közlekedés megteremtése
érdekében azonban szükséges a Sirály utcától
a Marina-Fűzfő kikötőhöz biztosítani a
bejárást (45 méter bejáróút), valamint a
várhatóan megnövekvő turistaforgalom
miatt a parkolást 21 férőhelyes merőleges
parkoló kialakításával, továbbá eszközváltó
helyként a 22 férőhelyes, 11 darab kerékpártámasz létesítésével. Ezen a parkolóhelyen történik az elektromos járművek
használatához szükséges „A” típusú (normál) töltőberendezés telepítése oly
módon, hogy két parkolóhelyen biztosítjuk
az elektromos gépkocsi-töltési lehetőséget.

A Kalóz köztől 100 métert haladva a vasútállomással szemben, a Fűzfő Motel területén
álló épületben hoztuk létre a kerékpáros turisztikai szolgáltatásokat nyújtó Kerékpáros
Információs Pontot, ahol a korábbi nyertes
pályázatnak köszönhetően számos gyermek-,
család- és kerékpárosbarát szolgáltatás lett
kialakítva.
A Kerékpáros Információs Pontunk 2 éve
működik és az a tapasztalat, hogy jelentős
igény mutatkozik a kerékpározók részéről a
szervizszolgáltatásra, amely hatékonyabbá és
gyorsabbá válhat jelen pályázatnak köszönhetően, amennyiben a szervizeszközöket és
a pótalkatrészeket közvetlenül az iroda
biztosíthatná a kerékpárosok számára
pótlási áron, nyereség nélkül. Ezzel kívánjuk a Kerékpáros Információs Pontunk szolgáltatását bővíteni és szerepét a szervizszolgáltatás terén erősíteni.
A megvalósítandó projektelemek – a
Magyar Állam által más forrásból felújítandó – Balatoni Bringakör fejlesztését nem
érintik, viszont 3 ponton is csatlakoznak a
Balatoni Bringakörhöz.
A 2015. évben megvalósult parti sétány,
kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások – valamint jelen fejlesztés is – valójában első állomásai egy nagyszabású, több
milliárd forintos beruházásnak, „A balatonfűzfői Öböl Park kialakítása – ÉLMÉNY,
TERMÉSZETESEN” című projektnek,
amit az önkormányzat vagy szakaszokra
bontva, vagy egy nagy projektként kíván
megvalósítani. Az Öböl Park projekt olyan
hiánypótló, természetközeli fejlesztés a
Balaton kapujában, ami képes lendületet
adni a régió turizmusának. A projekt tartalma röviden: ökoház, kilátó, tanösvények,
erdei rönkjátszótér, Hálópont Fagyizó
kilátóponttal és csúszdával, új parti sétány
szakaszok, csónakkölcsönző, lombkorona
ösvény, fürdőházas stég, Szirom Park, jóga,
slackline (kötélegyensúlyozás), vízipiac.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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„Új év – új távlatok” – A Balatonfűzfőért Alapítvány hírei
PÁLYÁZATOK, programok
Az áprilisi Balatonfűzfői Hírlapban beszámoltunk a Balatonfűzfőért
Alapítvány saját pályázatairól. A májusi hírlap megjelenésének időpontjára lezárul a kulturális tevékenységet végző civil szerveződések,
egyéni alkotók, fiatal sportolók és művészek, valamint a nyugdíjas
klubok által benyújtható pályázatok beadásának időszaka. Ezeket a
pályázatokat május 8-ig kell postára adni és a Kuratórium várhatóan
május 13-án dönt a támogatásokról. A Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított Civil Alapból továbbra is lehet még pályázni gyermektábor szervezés és az ifjúsági együttműködés pályázati
célokra. A pályázat benyújtás május 31-ig lehetséges, postai úton.
A kuratórium februári döntése alapján a Civil Alapból 2018. évben is
gyermekenként 5000 Ft táborozási támogatást nyújt a Balatonfűzfői

Önkormányzat az alapítvány közreműködésével. A felhívás, ami a
kifizetés részleteit tartalmazza, május végén jelenik meg a város és az
alapítvány honlapján.
2018. április 18-án döntött a Kuratórium a kulturális és sport rendezvények támogatására kiírt pályázatokról. 27 db pályázat érkezett,
összesen 5.280e Ft támogatási összegre, míg a rendelkezésre álló forrás max. 3.400e Ft volt. A döntéshozók ennek megfelelően nem voltak könnyű helyzetben. A pályázatok a felhívásban előírtak szerint: a
rendezvény nyitottságát, kulturális, illetve sport értékét, a városra
gyakorolt hatását és a költségvetés megalapozottságát, költségek
támogathatóságát figyelembe véve lettek elbírálva. 2018. április 27-ig
az alábbi pályázatoknál született döntés:

Kultúra I. – A város kulturális életét gazdagító, helyi érdekeltségű rendezvények
Igényelt
Pályázó neve
Megvalósító személy
Tervezett felhasználás
összeg
Fiatal Zenészek a Gyártelepi 100 000 Ft
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene
Varga Áron
Harmóniumért
Tanszék hallgatóinak hangversenye
Balatonfűzfői Fiatal
100 000 Ft
Varga Áron
Zenetörténeti mini előadások és matinékoncert
Művészek Klubja
Balatonfűzfői Fiatal
100 000 Ft
Varga Áron
Irodalmi est
Művészek Klubja
Tobrukért Baráti Társaság 100 000 Ft
Jenei Sándor
15. Tobruki Majális
Balatonfűzfői Horgász
100.000 Ft
Kontics Ferenc
Családi nap a horgásztanyán
Egyesület
Balatonfűzfői Horgász
50 000 Ft
Kontics Ferenc
Télbúcsúztató nap a horgásztanyán
Egyesület
Balaton nyugdíjas klub
100 000 Ft
Lajkó Frigyes
Szüreti Vigadalom
Balatonfűzfő–Litér
Nekem a Balaton a riviéra – Kulturális programok a
100 000 Ft
Szanyi Szilvia
Turisztikai Egyesület
strandon
Balatonfűzfő–Litér
100 000 Ft
Szanyi Szilvia
Tökfaragó verseny
Turisztikai Egyesület
Ál. Iskola Szülői
80 000 Ft
Fejes Dóra
Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Emlékverseny
Munkaközösség
Csebszalto nyugdíjasklub
100 000 Ft
Németh Gábor
Szüreti felvonulás
Kultúra II. – A város kulturális életét gazdagító, turisztikai vonzerőt képviselő rendezvények
Igényelt
Pályázó neve
Megvalósító személy
Tervezett felhasználás
összeg
Balatonfűzfői VÁCISZ
250 000 Ft
Király Anita
Kávéházi esték a csillagos ég alatt…
Egyesület
Balatonfűzfő és Körzetének
Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik Országos
Hegedűs Józsefné
Mozgássérültek Csoportja 250 000 Ft
Kulturális Fesztiválja
Fiatal Zenészek a
Orgona mesterkurzus zárókoncertje, Kővári Péter
Varga Áron
Gyártelepi Harmóniumért 250 000 Ft
fellépésével
Balatonfűzfő–Litér
250 000 Ft
Szanyi Szilvia
Borzongás fesztivál
Turisztikai Egyesület

Pályázó neve
Ált. Iskola Szülői
Munkaközössége
Balatonfűzfői Horgász
Egyesület
Balatonfűzfői Horgász
Egyesület

Sport I. – Sport és szabadidős lehetőséget biztosító, helyi érdekeltségű rendezvények
Igényelt
Megvalósító személy
Tervezett felhasználás
összeg

Megítélt
támogatás
60 000 Ft
40 000 Ft
–
100 000 Ft
–
50 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
–
100 000 Ft

Megítélt
támogatás
120 000 Ft
250 000 Ft
120 000 Ft
250 000 Ft

Megítélt
támogatás

100 000 Ft

Szabó Zoltán

Irinyi úszókupa

50 000 Ft

100 000 Ft

Kontics Ferenc

Gyermek horgászversenyek

30 000 Ft

100 000 Ft

Kontics Ferenc

Madarak és fák napja a fűzfői horgásztanyán (Kultúra 30 000 Ft
I. rendezvényként támogatható!)
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Sport II. – Sport és szabadidős lehetőséget biztosító, turisztikai vonzerőt képviselő vagy kiemel jelentőségű rendezvények
Igényelt
Megítélt
Pályázó neve
Megvalósító személy
Tervezett felhasználás
összeg
támogatás
BS Fűzfő Vitorlás Klub
400 000 Ft
Mohos Gábor
Kalóz Országos Bajnokság
200 000 Ft
Balatonfűzfő Szörf Klub
Magyar
Szörf
Bajnokság
III.
fordulójának
400 000 Ft
Marton András
400 000 Ft
Sportegyesület
megszervezése, Magyar SUP Bajnokság
Balatonfűzfői Vízisport
200 000 Ft
Hodács Attila
XXXVI. Szent István Vitorlázónapok
200 000 Ft
Centrum
FAK 90 éves jubileumi program
Fűzfői Atlétikai Klub
250 000 Ft
Keil Norbert
100 000 Ft
(Kultúra II. rendezvényként támogatható!)
Fűzfői Atlétikai Klub
400 000 Ft
Keil Norbert
Nemzetközi Labdarúgó Torna U15
400 000 Ft
Ált. Iskola Szülői
400 000 Ft
Szabó Zoltán
Oviolimpia (Sport I. rendezvényként támogatható!) 100 000 Ft
Munkaközössége
Hiánypótlás miatt később születik döntés a Kreitli Ferenc Veterán
Autós és Motoros Egyesület és a Fűzfőfürdőért Civil Társaság rendezvényei esetén, valamint a VÁCISZ/Sportnap ügyében.
Gratulálunk a nyerteseknek, a balatonfűzfői lakosságot pedig szeretettel
várjuk a rendezvényekre!
A „Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása Balatonfűzfőn”
című, EFOP-1.3.7-17 pályázat keretein belül az alapítvány
Városszépítő akciót hirdetett 2018. április 21-re, szombatra. Sor
került a korábban meghirdetett környezetvédelmi témájú gyermek

rajzpályázat eredményhirdetésére és kiállítására, majd a városért végzett munka következett. A szemétszedésen az Öveges József
Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulóin kívül 30 balatonfűzfői
lakos vett részt, és további 30 ember munkálkodott az iskola, óvodák,
Művelődési Központ, Közösségi Ház, Római Katolikus Plébánia,
Városháza környékén megvalósított virágültetésben. Köszönöm a
segítséget minden résztvevőnek!
GÁL ANDREA
BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

Balatonfűzfőn töltöm a szabadidőmet!
A Balatonfűzfői Hírlap alkotói pályázatot hirdet a balatonfűzfői
városlakók körében mindazon szívesen rajzoló, festő, ragasztó, domborművet készítő, hímző, varró, makett készítő stb., bármilyen technikával alkotni szerető gyermek és felnőtt részére, aki munkájával
megmutatja, hogy az értékes szabadidejének nagy részét a mi városunkban, Balatonfűzfőn alkotással tölti. A Balaton északkeleti csücskének 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
szerkesztőségbe! 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 nyomán! Mutassuk meg, mit jelent nekünk alkotni itt, Balatonfűzfőn!
SZERKESZTŐSÉG

Tavaszi jó tanácsok közlekedőknek, vagyis mindenkinek…
Hirtelen robbant be a tavasz, szinte nyári meleggel kicsalogatva az
embereket a szabadba, a kertekbe, az utakra… A téli lassúbb élettempó után kezdődik a mozgalmasabb, tevékenyebb időszak az életünkben. Megnő a forgalom az utakon, különösen a hétvégeken, amelyből
ebben az évben több is „hosszú” lesz.
Nem győzöm felhívni a figyelmet arra, hogy a közlekedés veszélyes
üzem, hogy minden szereplője, legyen az gyalogos vagy kamionos,
egyenrangú résztvevője. Ha valahol, itt lehet gyakorolni a türelmet,
a megértést, a toleranciát és főleg a szabályok betartását. Mert nemcsak a gépjárművezetőknek, hanem a gyalogosoknak, kerékpárosoknak is tisztában kell lenni a közlekedés alapszabályaival!

Ne higgye azt senki, hogy ha erősebb járművel közlekedik, az neki
előnyt biztosít. Tudomásul kell venni, hogy egy kisebb jármű mozgékonyabb tud lenni, kisebb helyen is elfér, esetleg még a KRESZ-ben is
rögzítették ezt az előnyt. Gondolok itt például a kerékpárosok és
motorosok gyorsabb előrehaladását megkönnyítő lehetőségekre,
amelyek viszont nem hatalmazzák fel ezen járművek vezetőit a közlekedésbiztonság veszélyeztetésére.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kerékpárutakat azért építették ki,
hogy védett útvonalon, biztonságban lehessen közlekedni, és pontosan
ezért kötelező is az igénybevétele, ahol van.
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A közlekedés résztvevőinek minden esetben arra kell törekedni,
hogy a baleseteket megelőzzék, ha kell, az elsőbbségi jogról való
lemondással, ha kell, a másik haladásának elősegítésével, udvariassággal, lassítással, megállással, … és főleg a szabályok betartásával.

A KRESZ alapelve, hogy mindenki bízik, bízhat
a többi közlekedő szabálykövetésében!
Eddig a közlekedésben résztvevő emberekről volt szó. Most beszéljünk a járművekről. A kerékpár is jármű! A kerékpárra is vonatkozik,
mint minden járműre, hogy a közlekedésben megfelelő műszaki
állapotban vehet részt. És ez a megfelelő állapot a gépjárműveknél
nem- csak a műszaki vizsgán ellenőrzött, a gépjármű működését biztosító műszaki egységekre, dolgokra vonatkozik. A KRESZ pontosan meghatározza, hogy a jármű okmányai, azonosítását szolgáló
rendszáma is legyen rendben.
Eljárás indult a napokban egy motoros ellen, aki félig letakart rendszámmal közlekedett az M7 autópályán. Elmondása szerint a
Hungaroringen tartott vezetéstechnikai tréning után elfelejtette levenni a takarást. Az így megspórolt autópálya díj a szabálysértési eljárás
végén várhatóan több tízezer forintjába fog kerülni. De ugyanerre a
büntetésre számíthatnak a koszos, olvashatatlan rendszámmal közlekedő autósok, tehergépkocsisok, kamionosok is. Mert ha nincs is időnk a
gépjármű lemosására, a rendszámnak akkor is tisztának, olvashatónak kell lenni indulás előtt. Ez hozzá tartozik a napi ellenőrzéshez
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indulás előtt! És most nem arról beszélek, hogy esik az eső, és felcsapódik a sár menet közben, hanem a többhetes, rászáradt, jól takaró lerakódásról! Bár egy papír zsebkendő szokott nálunk lenni mindig ….
Örökzöld téma az ittas vezetés! 2018. I. negyedévében már 17 bűntető eljárás indult a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon ittasan
elkövetett járművezetés vétsége miatt. Ez azt jelenti, hogy ezekben az
esetekben egyszerűen csak kiszűrték a közúti ellenőrzés során a vezetés előtt alkoholt fogyasztó személyeket. Nem történt baleset, nem
volt személyi sérülés. Amennyiben személyi sérüléssel, maradandó
fogyatékossággal, halállal jár a baleset okozása, bűntett elkövetésért
felel az ittas, de a nem ittas vezető is.
Előfordul, hogy az ittas vezető akár sérülés nélküli baleset okozásakor, de különösen, ha személyi sérülés is történik, elhagyja a helyszínt,
hogy ne derüljön ki, ittasan vezetett. Pedig a helyszín elhagyása jóval
súlyosabb következményeket von maga után, mint amivel az ittas
vezetés jár! A médiából tudhatják, minden esetben előkerül a cserbenhagyó, hiszen a rendőrség kiemelt ügyként kezeli a közhangulatot
jelentősen befolyásoló ilyen eseteket, amelyek felderítésében a lakosság is messzemenőkig támogatja.
Balesetmentes közlekedést kívánok kollégáim nevében is!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Balatonalmádiban mérték össze közlekedési tudásukat a középiskolások
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Baleset-megelőzési Bizottsága és a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési Bizottsága 2018. április 18-án tartotta a Középiskolások
Közlekedési Kupájának Veszprém megyei fordulóját Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban és annak
parkolójában.
Három kategóriában mérhették össze tudásukat a megye hét rendőrkapitányságáról érkezett versenyzők. A kerékpáros, segédmotoroskerékpáros és személygépkocsival történő közlekedési ismereteik,
valamint gyakorlati tudásuk került előtérbe. A KRESZ tudásuk mellett az elsősegély ismeretek felmérésére is sor került az elméleti fordulóban, majd a gyakorlati fordulóban a vezetési ügyességükről és
városban való közlekedési szabálykövetésükről adtak számot.
Az egyéni teljesítmények értékelése után jutalmazták az első három

helyezett diákot. A kategóriák győztesei képviselik Veszprém megyét
az országos fordulón Lentiben, 2018. április 25–27-én.
A segédmotoros kategória győztese Vipler Levente, a Veszprémi SzC
Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.
Ügyesen kerékpároztak a fűzfői diákok
2018. április 12-én Ajkán, az általános iskola felső tagozatosai részére
megrendezett kerékpáros versenyen kiválóan szerepeltek a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot képviselő gyerekek.
A Kerékpárosok Iskolai Kupáján
• a lány kategóriában 2. helyezett lett Marton Regina,
• a fiúk kategóriájában 3. helyezett Barnóczki Bertold Boldizsár,
• mindketten a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI tanulói.
Gratulálunk a szép teljesítményekhez!
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A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület közleménye
Egyesületünk vezetősége tájékoztatja a város lakóit, hogy a Parti
sétány tobruki hídjának beton pilléreinél 2018. május 22. és május
31. között munkálatok lesznek.
Egyesületünk pályázatot írt ki a hídlábak kifestésére, a graffitis
művész ezen idő alatt fog dolgozni.

Kérjük az arra sétálókat, hogy ne zavarják a művészt munkájában.
Köszönjük megértésüket!
AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE NEVÉBEN:
BÉRES ISTVÁNNÉ

Szavalóverseny margójára
Abban a megtiszteltetésben volt részem,
hogy a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár részéről felkértek a városunkban
lévő X. Költészet Napi szavalóverseny zsűrijének elnöki tisztségére.
Már több esetben zsűriztem, volt némi tapasztalatom, de később értettem meg, mire is vállalkoztam. Örültem a sok fellépőnek, felső
tagozatos diák és felnőtt kevés volt, de szép
előadásokat hallhattunk. Hiányoltam az
Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium
tanulóit. Külön kiemelném az óvodásokat és
az alsó tagozatos gyermekeket, akik olyan
átéléssel adták elő a szebbnél szebb verseket.
Költészet napi szavalóversenyként került
Kálmán István

megrendezésre, valójában nem a versenyről
szólt, már óvodás korban kell megszerettetni
és megismertetni a gyermekekkel a versek
csodálatos világát.
Tudom közhely, hogy a zsűri nehéz
helyzetben volt, de valóban az elődöntőknél
a sok jó és szép szavalat közül nehéz volt
eldönteni ki az, aki a döntőbe bejuthat. Itt
érintett meg a kicsi gyermekek tekintete,
amikor a neveket felolvastam, hogy ki jutott
tovább és láttam a könnyes szemeket és a
csalódást, ők még nem érthették, hogy a
zsűri szemében mindenki győztes volt.
Megköszönöm a gyermekeknek, a szülőknek, a felkészítő óvónőknek, pedagógusokKothencz Jánosné

nak azt a csodálatos élményt, amit kaptam és
bízom benne, hogy jövőre ismét színpadra
állnak.
Óvodás kategória: I. Perényi Liza és
Nagyidai Nándor József, II. Soltész Róza és
Tamás Máté, III. Menyhárt Hanna
Kisiskolás kategória: I. Kiss Zselyke,
II. Sebestyén Ábel, III. Simon Rebeka Dorina
Felső tagozatos kategória: I. Kovács Levente,
II. Takács Adél Gyöngyi, III. Simon Edmund
Felnőtt kategória: I. Kálmán István,
II. Kothencz Jánosné, III. Farkas Sándor
HEGEDŰS JÓZSEFNÉ
Farkas Sándor
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Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben – rendezvény a Magyar Népviselet
napja alkalmából
2015. április 24-e óta – mint annyi más értéknek – népviseletünknek
is hivatalos napja lett. A Múltunk a jelenben – egy nap népviseletben
elnevezésű Facebook kezdeményezésre a világon sokan mutatták
meg, hogy viseletünk darabjai modern ruháinkkal kombinálva
megállják a helyüket hétköznapjainkban és ünnepeinken is.
A Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub már harmadszor
csatlakozott e kezdeményezéshez, a Szent György-naphoz legközelebbi vasárnap délután megrendezett programmal.
Idei rendezvényünket az egyik legarchaikusabb, a moldvai, és az egyik
„legmodernebb”, a kalocsai viseletek köré építettük fel. A szép szám-

ban megjelent közönség tánccsoportunktól kalocsai táncokat láthatott, melyben közreműködtek a Balaton Dalkör tagjai énekkel, sőt
tánccal is, majd Béres Istvánné köszöntőjét követően a Dalkör egy
hangulatos, szintén kalocsai dalcsokorral lépett színpadra. Őket
követték az óvodás és általános iskolás gyerekekből megalakult Csipet
Csapat tagjai, akiket Varga Judit tanít.
Egy vetítéssel összekötött viseletbemutató után ismét a táncé volt a
főszerep. Vendégünk, a Berhidai Néptánccsoport keltett jó hangulatot
szatmári táncokkal. Az ezt követő, rögtönzött „divatbemutató” után
– melyben élőben is megnézhettük, hogy miként lehet népviseletünket a mai divatba illeszteni – moldvai táncházzal mozgattuk meg
magunkat és lelkes nézőinket.
Köszönjük a támogatást Lajkó Frigyesnek, aki frissen sült pogácsával
járult hozzá rendezvényünk sikeréhez, köszönjük a közreműködést a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár munkatársainak,
köszönjük Király–Bándli Petra munkáját, aki a Csipet Csapat kis táncosainak szoknyáit és kötényeit készítette, köszönjük a Balatonfűzfői
Hímző Műhely színvonalas kiállítását, és végül köszönettel tartozunk
mindenkinek, aki rendezvényünket figyelmével megtisztelte akár
népviseletben, akár népi motívumokkal díszített ruhában.
MOLNÁR ESZTER
FŰZFŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS NOSZTALGIA TÁNCKLUB
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Fájó múltunkra emlékeztünk
2018. április 27-én 10.00-kor megszólalt a sziréna a Mementó szobor
előtt, Balatonfűzfő gyártelepi városrészén, Fűzfőgyártelepen, a fájdalmas emlékek, a fájó együttérzés, az aggódás és féltés szirénája.
A Balatonfűzfőn élők, az itt dolgozók mindig tudták, mit jelent a
sziréna hangja, tisztában voltak a veszéllyel. A Nitrokémia
Ipartelepek üzemeiben a vállalat igyekezett minden balesetet elkerülni, nagy hangsúlyt fektetett a megelőzésre, a védekezésre, a pontos,
élet- és vagyonvédelmi szabályok precíz betartása naponta, minden
percben és pillanatban szerepelt a veszélyes üzemek életében. Sajnos,
hiába volt a gondos megelőzés, az óvatosság, az áldozatokat követelő
robbanások mégsem kerülték el a gyár szorgos mindennapjait.
A Munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak hivatalos emléknapján (április 28.), a munkavégzés során megsérült, megrokkant
vagy meghalt dolgozókra emlékezünk világszerte.
Balatonfűzfőn a sziréna felzúgó hangjára kezdődött a hivatalos,
városi megemlékezés. Az Irinyi Fúvószenekar eljátszotta a Himnuszt,
majd Rábai Zsanett (TIT Váci Mihály irodalmi színpad tagja) megható szavalata indította el a szívbemarkoló emlékfolyamot.
Marton Béla, Balatonfűzfő város polgármestere felidézte az 1977.
augusztus 15-i fűzfői robbanást. Az emlékezés folyama a tényeket, az
eseményeket, a következményeket hitelesen ábrázolta a tanuk, a károsultak elbeszélése alapján. A négy dolgozó halálát és a mintegy hatvan
ember súlyos sérülését a Nitrokémia Dózsa I. üzemében történő,
nitroglicerin tartályok felrobbanása okozta. A két robbanás a baleset
helyén és a dolgozók, a hozzátartozók, a lakosok szívében óriási
krátert hagyva beleivódott az emberek lelkébe, sokuknak
meghatározva további életüket. Minden és mindenki felbolydult,

megmozdult. A sérülteket dr. Király Ferenc munkatársaival a helyi
rendelőben látta el és kezelte, a jól kiképzett vállalati tűzoltóság
igyekezett a további veszélyt elhárítani. Marton Béla felhívta a figyelmet – okulva az 1977-es tragikus eseményből is – a mindennapi
életünk veszélyeinek elkerülésére, az emberi és települési odafigyelés
fontosságára.
Az emlékezés végén az Irinyi Fúvószenekar fennkölt, ünnepi dallamaira helyezte el a koszorúkat a város vezetősége, a Nitrokémia, majd
a népes emlékezők egy-egy szál virággal borították be a Mementó
szobor fájdalmas, megtört részét, szívükben az örök emlékezés fájdalmával.
HORVÁTH IRÉN
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Felhívás Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei versenyre
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői
Hírlap meghirdeti a „Virágos Balatonfűzfőért” versenyt.
Célunk, hogy tegyük szebbé városunkat, bíztassunk mindenkit, hogy
virágokkal díszítsék kertjeiket, erkélyeiket, ablakaikat, közterületeinket.
A verseny tavasztól őszig tart.
Várjuk a helyi lakosok, közösségek, társasházak, intézmények, vállalkozások jelentkezését. Szívesen fogadjuk az üdülőtulajdonosok
jelentkezését is.
A pályázók a nevezésük leadása után folyamatosan küldhetik a virágokról készült fotóikat a fuzfohirlap@gmail.com email címre.

Nevezési határidő: 2018. május 31.
Nevezni lehet a mellékelt nevezési lappal személyesen, telefonon, levélben, E-mailben a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőségében.
(Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, Bugyogóforrás u.
12. I. emelet, 06-20/925-4515. Levélcím: Balatonfűzfői Hírlap, 8184
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
Az eredményhirdetés és díjátadás októberben, az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozat keretében lesz.
Várjuk jelentkezésüket, hogy közösen szépíthessük városunkat!
A SZERVEZŐK NEVÉBEN: BÉRES ISTVÁNNÉ

JELENTKEZÉSI LAP
Balatonfűzfő legszebb virágoskertje versenyre
Név:

Cím:

kert, előkert
Telefon:

erkély, balkon

ablak
E-mail:

Dátum:
aláírás
Beküldendő 2018. május 31-ig, Balatonfűzfői Hírlap, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

Gyere! Várunk Balatonfűzfőn, a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont 2018-as nyári napközis táboraiban
Kreatív, kis képzőművész tábor 6–12 éveseknek
2018. június 18–22. és 2018. július 30.–augusztus 3. naponta 9.00–16.00-ig
jelentkezni június 13-ig lehet a 10 000 Ft előleg befizetésével,
Információ és jelentkezés: 06-70/545-0707

Kalandtábor 8–14 éves lányoknak, fiúknak…
2018. július 16–20-ig
jelentkezni június 13-ig lehet a
10 000 Ft előleg befizetésével,
Információ és jelentkezés:
06-30/604-6241

Önismereti és illemtan tábor sok-sok játékkal
6–12 éves gyerekeknek
június 2018. június 25–29-ig és 2018. augusztus 6–10-ig naponta
9.00–16.00-ig
jelentkezni június 13-ig lehet a 10 000 Ft előleg befizetésével,
Információ és jelentkezés: 06-70/545-0707
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VÁCISZ Hírek
A 2017-es év rendkívülinek számított Egyesületünk életében. 10 éve
alakult meg a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület. Tíz éve töretlenül
működünk, megújítottuk a város közösségi életét, mottónknak megfelelően: AZ ÉLHETŐBB BALATONFŰZFŐÉRT dolgozunk.
Akkori rendezvényeinkre sokan, mi is szívesen emlékezünk. Fűzfák
ültetése a körforgalmakba, Mikulás a BOB pályán, Vidám Május 1
rendezvények, Hópehely bálok, Városi disznóvágások rendezése.
Megnyitásának 5. évfordulóját ünnepeltük a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpontnak, 50 éves volt elődünk, a Nitrokémia
Csillagvizsgáló. Emléktáblát helyeztünk el az épület külső falán,
melyhez támogatást kaptunk az Önkormányzattól.
A Kultúrközpontot hat évig működtettük saját forrásból. 4,5 M Ft-ot
költöttünk a berendezés és csillagászati felszerelések bővítésére.
A Balaton Csillagvizsgáló a hat év alatt több mint 10 ezer látogatót
fogadott, 2017. évben 2005 fő látogatónk volt. Iskolák, óvodák,
magánszemélyek, családok látogatták rendezvényeinket. Sajnos, a
balatonfűzfőiek nem nagyon élnek a csillagvizsgáló által nyújtotta
lehetőségekkel.
Minden évben kiállítást rendeztünk, előadások, tanfolyamok, gyermektáborok szervezésével bővítjük szolgáltatásainkat. A kupolában a
távcsöves bemutatókon – derült idő esetén – Kocsis Antal és Gubicza

László amatőr csillagászok előadásában, a csillagos ég látványában
gyönyörködhetünk.
Három fő közfoglalkoztatott kollégánk segítségével állunk látogatóink rendelkezésére.
Megköszönöm Egyesületünk minden tagjának ezt a tíz évet. A sikerünkhöz minden egyesületi tagunk hozzájárult a maga módján, ki
munkával, ki azzal, hogy megfizette a tagdíjat, így biztosítva az anyagi bázisunkat.
Büszke vagyok Egyesületünkre, hogy az induló negatív jelzések nem
riasztottak el senkit. Köszönöm az indulástól kezdve a mindenkori
képviselő-testület bizalmát, az Önkormányzat támogatását!
KONTICS FERENCNÉ

FAK Természetbarát Szakosztály május havi túraterve
• Május 12. Kornyi tó–Kővágóörs–Fülöp-hegy–Millenniumi kilátó–Révfülöp
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 8.55 óra Táv: 11 km
Túravezető: Papp Valéria
• Május 19. Badacsonytördemic–Kuruc körút–Rózsakő–Badacsony
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Május 26. Bakonykúti–Burok-völgy (közepesen nehéz)–Királyszállás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 7.30 óra (Szfvár 8.40
óra) Táv: 13 km
Túravezető: Horváth István
• Május 26. Porva–Szépalmapuszta–Borzavár
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.00 óra Táv: 9 km
Túravezető: Lipták Pál
• Június 2. Vámosmajor–Szénapajta–Németbánya–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra
Túravezető: Lipták Pál

• Június 9. Autóbuszos túra (nagy busz)
Pilisborosjenő, Egri vár makettje–Pilisszentkereszt, Dera-szurdok
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion parkoló, 7.00 óra
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

Visszatekintő
Áprilisban több ünnepelni való alkalom is akadt, melylyel színesíthettük az időseink napjait.
A névnapi ünnepségünkön felköszöntöttük azon
lakóinkat, akiknek a névnapja az év első négy
hónapjára esett. Az asztalokra finom, friss sajtos
stanglit kínáltunk, melyet pár órával korábban a
lakóinkból álló szorgos konyhai csapatunkkal sütöttünk. Szórakoztatásképpen kívánságműsorral készül-

tünk, mindenki az ízlése szerint választott a felkínált
nóták, dalok, operettslágerek, illetve versek közül.
A különböző hangvételű melódiák, hol a mosolyt,
hol az emlékezés könnyeit csalták elő. A délutánt
egy kabaréjelenettel zártuk, így igazán jó hangulatban fejeződött be rendezvényünk.
Hagyományosan minden hónap utolsó csütörtökének
délutánján a születésnapos lakóinkat köszöntjük fel.
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A hosszú évek óta megszokott keretek között zajló ceremóniánk már
egy kis „vérfrissítésre” szorult, így a jól bevált, kedves elemeket megtartva néhány ponton megreformáltuk. Igyekezetünk szerint minden
alkalommal a torta, a lakói segítséggel készült személyre szóló képeslap, és a csokoládé-virág mellé egy-egy külső előadóval meglepni az
ünnepelteket. Ezúttal 11 lakónkat köszöntöttük. Ők és a rendezvényen megjelent többi idősünk Varga József nótaénekes műsorának
örülhetett. József kedves személyisége, és az általa hozott dalcsokor
igazi vidámságot hozott az április születésnapra.
József Attila születésnapjához kötődő Költészet Napjáról egy ünnepi
műsor keretén belül emlékeztünk meg. A helyi Irinyi János Általános
Iskola zeneművészetis diákjai és tanárai énekes- hangszeres produkció-
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val készültek nekünk erre az alkalomra, míg a lakóink és dolgozóink
egy-egy szabadon választott vers előadásával szórakoztatták a nagyérdeműt. A közönség egy tagjának olyannyira tetszett az összeállításunk,
hogy mint egykori zenetanár, egy énekkel mondott köszönetet.
Az igazi tavaszias idő beköszöntésével egyre többet használják lakóink
a parkunkat. A gyönyörűen kizöldült természetben jobban esik a séta,
a beszélgetés, vagy akár egy torna foglalkozás is. Reményeink szerint
a következő hónapban is folytatódik a zavartalan napsütés, hogy a nagyobb közösségi programjainkat is a szabadban rendezhessük.
NAGY VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS

Szakmák Éjszakája 2018.
Az Irinyi Iskola hagyományosan évről évre részt vesz a
Veszprémi Szakképzési Centrum által szervezett Szakmák
Éjszakája rendezvénysorozaton, lehetőséget nyújtva diákjainak, hogy mielőtt pályát választanak, előtte
széleskörűen tájékozódjanak a szakmatanulásról. Ebben a
tanévben, 2018. április 13-án indult el a különbusz az iskola elől, mintegy 44 kíváncsi diákkal, lelkes szülővel és vidám
tanárokkal, hogy megtapasztalják, valóban „EGY JÓ SZAKMA
FELÉR EGY DIPLOMÁVAL!”.
A motivált résztvevők a késő délutánt a Veszprémi SzC Táncsics
iskolában kezdték, az estét a Veszprémi SzC Jendrassik
középiskolában folytatták, és az éjszakát (21.30-ig) a helyi, Veszprémi
SzC Övegesben fejezték be.
A jól megszervezett szakmabemutatókon kiváló gyakorlati feladatokkal, örömmel fedezték fel a diákok mintegy huszonegy szakma

szépségét. Egy kis ízelítő az éjszakai csodákból: édesség- és
pizza készítés (cukrász, pék, szakács, felszolgáló), utazás az
ismeretlenben (idegenforgalom, vendéglátás, kereskedelem), szépészeti portál (fodrász, kozmetikus, műkörmös), digitális építészet (építész, asztalos, műemlékfenntartó, magasépítési technikus), vigyázunk (rendőr,
sporteszközök kipróbálása), csövek (villanyszerelő, központi
fűtés- gázszerelő), a robotok ura (mechatronikai műszerész,
gyártástechnológus) és még sok-sok érdekesség.
Nagyon köszönjük a részvételi lehetőséget a Centrumnak, az
Iparkamarának a külön buszt, a középiskoláknak a kitűnő
szervezettséget, a bő kínálatot, az izgalmas tevékenykedtetést.
Jövőre ismét útnak indulunk a Szakmák Éjszakájába!
HORVÁTH IRÉN
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Hogy is volt? Tudta-e?
Balatonfűzfő ebben az évben ünnepli önálló településsé válásának
hatvanadik évfordulóját. Nagyon rögös út vezetett eddig a pillanatig,
hiszen a megválasztott vörösberényi és fűzfői tanácstagok között sem
volt mindig felhőtlen a viszony, egy időben el is maradtak a fűzfőiek
a tanácsülésekről. Úgy érezték, hogy a Vörösberényi Községi Tanács
nem képviseli az elvárásoknak megfelelően a fűzfői ügyeket és problémákat, ezért többször nem jelentek meg az üléseken. 1954-től felerősödtek a fűzfői lakosság és a megválasztott fűzfői tanácstagok
részéről a különválási törekvések. Ismerjük meg Balatonfűzfő
közigazgatási történetének egy-egy felvillanását, érdekességét!

– 1950 októberében az önkormányzati modell helyett bevezették a
szovjet típusú, központosított, tanácsi közigazgatást, így totálisan
államosították a közigazgatást?
– a tanácsi hierarchia csúcsszerve a Belügyminisztérium volt, majd
1954-től a Minisztertanács Tanácsi Hivatala?
– középszinten helyezkedtek el a megyei tanácsok, a járási tanácsok,
és az alsó szinten a helyi tanácsok, mint végrehajtó szervek, melyek
mindent megtettek a felülről jövő utasítások végrehajtásáért?
– az Elnöki Tanács 1957. évi 1-11. számú határozata értelmében
Balatonfűzfő 1958. január 1-jével önálló községgé vált?

Tudta-e, hogy
– az 1920-as években, a Vörösberény területén létrejött településünk
a községi jegyzőt tartó falvak szerint nagyközség volt, s elsőfokú
felügyeletét a veszprémi járás, magasabb fokon pedig Veszprém
vármegye közigazgatási szervei látták el?
– 1943-tól településünkön, önálló Balatonfűzfői Jegyzői
Kirendeltség működött, Ott István jegyző vezetésével, aki 1946.
július végéig töltötte be ezt a tisztet?
– 1950-ben a jegyzői kirendeltség a Kolozsvári utcában, ma Bartók
Béla utcában működött?

Balatonfűzfő Község Tanácsának alakuló ülését 1958. január 18-án
tartották a gyártelepi kultúrotthonban. Csepregi Sándor a tanácstagok (a volt Vörösberényi Tanácsba megválasztott tagok) üdvözlése
után javaslatot tett az elnökség megválasztására. A megválasztott
elnökség: Pandúr Sándor, Erős József, Kiss László, Baglyas Lajos,
Varjú József, Benesch József, Csepregi Sándor és dr. Lépold Lajos
volt, a tanácsülés elnöke Tuza Pál lett. (Bővebb információt talál
Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)
HORVÁTH IRÉN

Tehetséggondozás az Irinyiben 2.
A Hírlap áprilisi lapszámában cikket írtam a Balatonfűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában immár kilenc éve
folyó igen értékes tehetséggondozó, pedagógiai munkáról. Az élet számos területén készítik fel a tanítók, tanárok a diákjaikat a területi,
megyei, regionális és országos versenyekre, illetve pályázatokra, lelkesen gazdagítva a kiemelkedő diákok tudását, tágítva a világról alkotott
látókörüket. Folytatnám a sort az áprilisi eredményekkel:
2018. április 5-én az országos K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi
vetélkedő zalaegerszegi középdöntőjén az Irinyi csapata, a 3. és 4.-es
korosztályban az előkelő negyedik helyet szerezte meg. A versenyre
mintegy hatszáz csapat nevezett, az első forduló feladatainak
megoldása után a legjobb 26 csapat jutott tovább, majd a középdöntőbe a legjobb öt csapat (maximum pontszámmal). Zalaegerszegen, a
BGF Infocentrum, BGF-Gazdálkodási Kar nagytermében öt nehéz
forduló feladatait kellett azonnal, időre elkészíteni a csapatoknak,
számot adva biztos tudásukról, jó helyzetfelismerő és számolási
képességükről. Az Irinyi „Százasok” csapat tagjai: Slavonics

Bendegúz, Perényi Hanna, Kovács Radakund (4. a), Hegedűs
Alexandra, Maurer–Bazsó Dávid (3.) Gratulálunk!
2018. április 11-én Pétfürdőn rendezte meg a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hagyományos, Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny területi fordulóját. A verseny első része egy
elméleti, hatvan kérdésből álló feladatsor kitöltése volt az interneten,
meghatározott időpontban, 30 perc alatt. A 23 körzeti csapatból harmadikként, 55 ponttal jutott tovább az Irinyi csapata a területi, nyolc
állomásos gyakorlati versenyre, ahol a nyolc legjobból igen pici pontkülönbséggel a negyedik helyen végeztek az irinyisek.
Csapattagok: Kiss Dániel, Nagy Ágoston, Varga Bence (8. a) és Kiss
Dávid Balázs (7.) Szép volt fiúk!
2018. április 12-én Ajkán rendezték meg az Országos Kerékpáros
Iskola Kupa Veszprém megyei fordulóját az Ajkai Rendőrkapitányság
szervezésében, ahol Balatonalmádi járás képviseletében Marton
Regina (7.) második, míg Barnóczki Bertold Boldizsár (8. a) harmadik
helyezést ért el, öregbítve az Irinyi Iskola jó hírnevét. Az egész napos
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összetett verseny három részből állt: KRESZ Totó helyes kitöltése,
városi vezetés forgalomban és ügyességi pálya (akadályokkal) hibátlan teljesítése.
2018. április 13-án ért végett a „Kárpát-medence Kincsei
Hungarikum Vetélkedő”, melyre hetedik osztályos, háromfős csapat
jelentkezhetett, és mintegy féléven át tartó, többfordulós megmérettetésen kellett számot adni a Kárpát-medence épített és természeti
örökségéről, a magyarság féltve őrzött hungarikumairól,
Balatonfűzfő helyi értékeiről. A Lakitelek Népfőiskola szervezésében
folyó internetes fordulókon több mint 600 csapat versengett, míg az
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elődöntőbe tíz csapat jutott be. Az Irinyi Iskola ügyes csapata az
elődöntőbe sajnos nem jutott be, de igényes és lelkiismeretes
munkájukat Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke levélben köszönte
meg. Csapattagok: Harta Bettina, Hudra Eszter, Marton Regina (7.)
szépen helyt állt, öregbítve Balatonfűzfő jó hírnevét.
A diákok és felkészítő tanáruk Horváth Irén (Inci néni), szépen helyt
álltak, megmutatták sokoldalúságukat, bizonyítva, hogy mindenki jó
valamiből, csak ki kell hozni magukból a legjobbat!
HORVÁTH IRÉN

GEOTojásfa Kincskereső Kalandtúra
Immár ötödik éve hagyományteremtő módon március 13-án kezdte
el a tojásfa díszítését a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület helyi
civilekkel Balatonfűzfőn, a Béke téri posta mellett.
Örömünkre szolgál, hogy a civil kezdeményezésként induló
eseménynek országos híre után, több helyen is lett követője, többek
között Nagycétényben, és tavaly már Almádiban is. Két helyen már
akkora turisztikai lehetőséget láttak a tojásfa állításban, hogy a helyi
önkormányzat annyi tojást vásárolt, ahányan lakják a települést és
ezzel díszítették fel. Majd megkeresték Somogy megye összes
települését, hogy küldjenek egy-egy tojást a fájukra, hogy az legyen a
megye tojásfája. Bízom benne, hogy jövőre már a mi településünk
önkormányzata is támogatja ilyen módokon a fűzfői kezdeményezést.
Különlegessége nemcsak az, hogy első volt az országban, de egyfajta
lakatfaként is működik. Aki erre jár, tesz fel rá egy olyan tojást, amire
felírja nevét, településének nevét és dátumot. Így zarándokhellyé

avanzsálódott, hiszen vannak olyanok, akik minden évben tettek fel
egy-egy személyes tojást Debrecentől Sopronig. A fa mellett készült
szelfi képekből rengeteget kaptunk vissza, amelyeknek nagyon
örülünk és feltettük a facebookos oldalunkra is. Idén egy újabb
újdonsággal vártuk az érdeklődőket. 2018. március 30-án,
Nagypénteken 10–15 óráig GeoTojásfa Kincskereső Kalandjátékkal.
Együttműködve az Országos Geocaching Egyesülettel, kihelyezett
geoládával vártuk vendégeinket.
A játéknak az a lényege, hogy GPS koordináták megadásával lehetett
eljutni különleges helyekre, mint pl. Kecskeköröm öböl, templomrom, kilátó. Legsikeresebb programunk az állatsimogató volt, amit
támogatóinknak, Kalászi Krisztiánnak (Szederliget) és Farkas
Kálmánnak köszönhettünk. Volt lehetőség – csak erre az alkalomra
készült – húsvéti családi szabaduló szobának a kipróbálására és a
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település vállalkozóinak összefogásának köszönhetően rengeteg kedvezmény kupont osztogathattunk. A reggeli esős idő ellenére 260
látogató érkezett. A helyiek mellett sokan jöttek Pest- és GyőrSopron megyéből is. Almádi, Veszprém és kenesei vendégek is jelentős számban érkeztek. Benne voltunk több országos TV-ben, rólunk
beszélt a rádió, megjelentünk a megyei lapban és az online
felületeken is szerepeltünk. A legkedvesebb elismerést mégis a „Bor,
Bicikli, Balatonalmádi” facebook oldal írta.
„Tegnap #Balatonfűzfőn részt vettünk a családi kincskereső kalandtúrán, mely a fűzfői #Tojásfától indult és jó néhány helyi érdekességet
végigjárva, oda is tért vissza.
Bár az időjárás délelőtt nem volt túl kegyes, esett az eső is, de végül
szépen kisütött a nap és egy nagyon jó hangulatú séta kerekedett ki a
dologból.
Látszott, hogy a szervező Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
szívét-lelkét beletette ebbe a programba, ahogy a helyi szolgáltatók is,
hisz annyi kedvezménykupont kaptunk, amit fel sem tudtunk használni hirtelenjében.
Nagyon pozitív tapasztalat volt az egész kalandtúra! Köszönjük az
élményt! Jó volt végre látni a Mámai romtemplomot és idén Fűzfőn
ettünk először lángost. Picit eláztunk, de megérte :)

Csak utóiratként tenném hozzá, hogy Almádiban miért nincsenek
ilyenek? Én szeretem a nyári Borfesztivált, de szezonon kívül is van élet,
ahogy sok más balatoni település példája mutatja...”
Rendezvényünk sikerességét a helyi civilek és vállalkozók összefogásnak köszönheti.
Támogatóink voltak: Balatoni Bob Szabadidőpark, Maxim
Paintball, Serpa Kalandpark, Kék Öböl étterem, Nike étterem, Farkas
Kálmán, Kalászi Krisztián, Balaton Csillagvizsgáló, Vipatzo, TuttiFrutti fagyizó, Bob étterem, Falatka büfé, Fűzfa Vendéglő, Balaton
Secreto Szabaduló szobák, Magyar Geocaching Egyesület, Tóth Gábor.
Önkéntes segítőink voltak: Farkas Kálmán, Farkas Ákos, Kalászi
Krisztián, Felber István, Polgárőrség, Lőrincz Gábor, Szántó Bianka,
Szijjártó Zsolt, Makai József, Váróczi Kálmán, Papp Judit, Papp
Józsefné, Papp József, Szanyi Józsefné, Németh Lászlóné, Karancsi
Szonja, Karancsi Réka, Valczer Éva, Horváth Károlyné, Rásó
Zsuzsanna, Kovácsné Gyenis Aranka, Kovács Lajos, Imre Simonné, dr.
Makra Ernőné, Kaics Júlia, Jánka Anikó, Szabó Lajos, Fodor Pálné,
Sarkadi Norbert.
SZANYI SZILVIA ELNÖK

Mozgalmas versenyek az Övegesben
A digitális témahéten kezdődtek az események. Április 12-én rendeztük meg az immár hagyományos Öveges Informatikai és Idegen
nyelvi Versenyt. A közel két évtizedes múltra visszatekintő versenyre
előzetesen lehetett jelentkezni, és a verseny napján reggel 9 órától a
helyszínen kellett regisztrálni az érkezést. 9:45-kor Schindler
Lászlóné, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd Tóth Lajos Péter igazgató ünnepélyes megnyitójával elindult a verseny.
Az informatikai versenyre 13 iskolából érkeztek általános iskolai 7–8.
osztályos tanulók Balatonfűzfő, Balatonfüred, Celldömölk, Pápa,
Siófok, Sümeg, Szabadbattyán, Várpalota,
Veszprém, Vörösberény településekről. A 19 csapat négy csoportban,
forgószínpad szerűen oldottak meg szövegszerkesztés, prezentációkészítés, teszt, illetve számítógépszerelési feladatokat. A résztvevő
53 diák kiváló felkészültségről tett tanúbizonyságot, ami az őket
kísérő 13 felkészítő tanár kiváló munkájának köszönhető.
A verseny a már megszokott jó hangulatban zajlott, és 13:45-kor sor
volt a hivatalos eredményhirdetés. Az első három helyezett az elis-

merés mellett értékes nyereményben is részesült támogatóink
jóvoltából, akik az átadáson is részt vettek. Ezúton is köszönetünket
fejezzük ki nekik.
Eredmény:
I. hely: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk
Itv@gyunk nevű csapata
II. hely: Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola, Veszprém DDs nevű csapata
III. hely: Rózsa úti Általános Iskola, Veszprém, FREEWIFI nevű
csapata.
A verseny teljes eredménye honlapunkon található. Gratulálunk
minden résztvevő diáknak, és felkészítőinek!
Ezzel egy időben folyt a 15. alkalommal megrendezett Öveges Idegen
Nyelvi Verseny, amely ismét nagy sikerrel zajlott le. A pár éve
regionálissá fejlődött megmérettetésen több mint 130 versenyző
indult angol és német nyelvből. A támaszként velük érkezett 18
kísérő tanár kolléga láthatóan jól érezte magát, többen ismét segítet-
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ték a verseny lebonyolítását is. Összesen 19 iskola képviseltette magát
a versenyen, amelyről mind a résztvevő diákok, mind tanáraik pozitív
visszajelzést adtak.
Angol nyelv 1. kategória nyertese Keller Kornél, a Székesfehérvári
SzC Bugát Pál iskolájából, a 2. kategóriát Rajnai Adél nyerte a Pápai
SzC Jókai Mór iskolájából. Németből az egyes kategóriában Mátrai

Ádám, a Veszprémi SzC Közgazdasági és Közigazgatsi Szakgimnáziumából, míg a 2. kategóriában Fuchs Mercédesz a Padányiból nyert.
A verseny népszerűsége alapján megállapíthatjuk, hogy megéri fenntartani ezt a régi hagyományt. Jövőre ismét találkozhatunk!

Kiemelt érdeklődés mellett zajlott le a Szakmák Éjszakája

Robogunk az országos közlekedési verseny döntőjébe

Az Öveges iskolában is nagy sikert aratott a szakmák kipróbálása,
bemutatása. A tanulók minden fontos területbe belekóstolhattak. Így
az informatika, elektronika, gépészet, kereskedelem is sok érdeklődőt
vonzott. Nem meglepő, hogy a környékbeli iskolákból volt a legtöbb
érdeklődő. Annál érdekesebb, hogy Pécsváradról is érkezett látogató.

2018. április 18-án, Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár parkolójában rendezték meg a megyei
Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupát.
A tavalyi évben a Balatonalmádi Rendőrkapitányság jóvoltából sok
diákunk tette le a KRESZ-vizsgát mopedre, így idén a mi
intézményünkből indultak legtöbben a versenyen. Összesen 20 fő
nevezett iskolánkból a megmérettetésre.
A versenyzők három kategóriában mérhették össze tudásukat:
kerékpár, segédmotoros-kerékpár, személygépkocsi.
Reggel diákjaink már a KRESZ-tesztet és az „Elsősegélynyújtó” feladatsort töltötték. Ezt követően a kerékpárosok és az autósok a rutinpályán bizonyíthatták ügyességüket. A többiek a forgalomban tehették próbára magukat mopeddel és személygépkocsival. A verseny
második felében a robogósok remekelhettek az akadálypályán, míg a
biciklisek egy rövidebb útvonalat jártak be a városban. A kétkerekű
járművek részére kiírt ügyességi feladatoknál a „nyolcast”, a sarokfordítást, a szlalomot stb. mutatták be a versenyzők. Az autósoknak
különböző parkolási típusokat, tolatást, célmegállást kellett teljesíteni.
A feladatok természetesen időre mentek hibapontok levonásával.

TÓTH LAJOS PÉTER , IGAZGATÓ

BÖKÖNYI-BENEDEK ISTVÁN ÉS ILLÉSFALVI IVÁN

LÉGRÁDI CSILLA, KÍSÉRŐTANÁR

Támogatás a nyelvoktatásnak
Iskolánk együttműködő gyakorlati oktatási partnere, a Harman
Becker Kft., az intézményben folyó
nyelvi képzés támogatására audio
eszközöket ajándékozott a nyelvi
munkaközösségnek. Köszönjük a
támogatást!
SZÉKELY NÁNDOR , SZAKMAI
IGAZGATÓHELYETTES
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Helytállás profik között
Festői környezetben, a veszprémi dísztó környékén rendezték meg a
katasztrófavédelmi verseny megyei döntőjét. Az Öveges iskola csapata (Babóthi Erik, Szita László, Magyar Kristóf és Babóthi Alex) a járási
vetélkedő bronzérme után biztosította helyét a megye legjobb kilenc
együttese között. Ezen a vetélkedőn elsősorban rendvédelmi
intézmények közösségei adtak számot tudásukról, olyanok, akik
rendszeresen gyakorolják a feladatokat. A nyúlgátépítés, mocsárjárás,
gépfegyver szét- és összeszerelése, elméleti totók, bekötött szemmel
akadályok leküzdése – csupa izgalmas dolog várt a résztvevőkre.
Kollégistáink remekül küzdöttek és végül a nyolcadik helyet
szerezték meg, megelőzve ezzel tizenhat Veszprém megyei csapatot.
NOVOTHNY OTTÓ, FELKÉSZÍTŐ TANÁR

A bélyegek történeteket mesélnek
„A bélyeggyűjtéshez rendszerező, kitartó és szenvedélyes magatartás
szükséges.” (Pintér István)
2018. április 20-án 17.00 órai kezdettel került sor Pintér István
„Balatonfűzfő utcái és a magyar bélyegek” című bélyegkiállításának
megnyitójára Balatonfűzfőn, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárban. A tárlatot Bóna Veronika, az intézmény rendezvény
szervezője köszöntötte és Marton Béla polgármester úr nyitotta meg.
Az esemény nemcsak aktualitását, valamint a gyűjtemény rendkívüliségét tekintve volt rendhagyó. A kiállítás összeállítója Pintér
István, István bácsi, ahogy mindenki ismeri, mutatta be tárlatát.
Igazán szerencsésnek mondhatják magukat, akik jelen voltak az
eseményen, mert zenei aláfestéssel színesített tárlatvezetésben
részesülhettek, magától a kiállítótól.
István bácsival készített interjúm során nagyon sok érdekességet
tudhattam meg róla és szenvedélyéről, valamint a bélyeggyűjtés
múltjáról és jelenéről. Ezeket az ismereteket szeretném most átadni
Önnek, kedves Olvasó.
István bácsi szenvedélyének kezdetét egészen hatodik osztályos
koráig vezeti vissza. Első gyűjtő füzetét saját maga készítette 10 filléres rajzlapból, ahogy Ő mondta és celofánból. Ezt még ma is őrzi,
de mára már gyűjteményét profi albumokban kezeli. Tizenhét
„törzsalbuma” és körülbelül további húsz olyan albuma van, melyek a

második, harmadik vagy többedik bélyegpéldányokat tartalmazzák.
Mindez elképzelhetetlenül sok bélyeget jelent, számukat nehéz lenne
meghatározni, de annyi bizonyos, hogy egy csodálatos életgyűjteményről van szó, mely magán hordozza az elmúlt évtizedek
sajátosságait.
A hatvanas évek bélyegei például nem voltak olyan színesek, mint a
maiak. A sorozatok darabjait „élmény volt vadászni és leáztatni” a
borítékokról és képeslapokról. Ne feledjük, akkoriban a levelezés csak
postai úton történt. A mai kor fiataljai számára ez is egyfajta
érdekesség lehet.
Lévén a gyűjtemény hatalmas, nehéz kedvencet választani. Kérésemre
István bácsi mégis kiemelt egyet, a Feszty körkép blokkot, melynek
szépségén túl, nagy érdeme, hogy híres hungarikumnak állít emléket.
Hangsúlyozta – és egy szakértőnek el is lehet hinni –, hogy Európa
szinten szépek a magyar bélyegek.
– Létezik ma még olyan, hogy bélyeggyűjtő klub?
– Városunkban Jenei Pista bácsi vezetésével működött a „Beloiannisz
Bélyegkör 1553”, melynek István bácsi tizenöt évig volt a tagja, egyidejűleg a MABEOSZ-nak is 2012-ig. Ma azonban sajnos nincs ilyen fajta
klubélet a városban. Az évente megjelenő újdonságokat a Magyar Posta
Filatéliai Osztályának közreműködésével szerzi be, negyedévenkénti
szállítással. Az adott kiállításokhoz szükséges, esetleg hiányzó egyes
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darabokat pedig Budapesten, a Bélyeg Shopban vásárolja meg. Cserebere napokra nem jár. Vannak országos és nemzetközi kiállítások,
melyekre évente kerül sor, illetve kisebb régiókban vagy a bélyeggyűjtő
körök jubileumi éveihez kötődően is vannak rendezvények. Ezeken az
alkalmakon találkoznak a profi bélyeggyűjtők, de a rendezvények sok
érdeklődőt is vonzanak.
– Milyen apropó adta az ötletet a jelenlegi kiállításhoz?
– A „Balatonfűzfő utcái és a magyar bélyegek” című kiállításához,
mely sorban a hatodik volt, az a történelmi tény adta az alapot, hogy
városunk 1958. január 1-jén vált önálló településsé. Ennek a 60 éves
jubileumi évfordulónak az alkalmából és tiszteletére ajánlotta fel
István bácsi, hogy megszervezi, és városunk tükrében bemutatja számunkra az aktuális kiállítást. A tárlatot már 2016. október 5-i kiállításának megnyitóján bejelentette.
Az, hogy valójában milyen rendkívüli kiállításról van szó, mi sem
bizonyítja jobban, hogy a bélyegeket tematikusan a város színeit megjelenítő alapokon rendezte el a gyűjtő. Ennek megfelelően zöld és
sárga kartonokra helyezte a bélyegeket. A tablók által mutatott
látványos rendszeresség fehér alaplapokkal színesedik. Ezek különlegességre hívják fel a figyelmet. Például arra, hogy Tobrukban csak
három, nem személyhez kötődő utcanév létezik.
Valljuk be őszintén, egy ilyen volumenű tárlat rendezéséhez, összeállításához, tematizálásához és sikeres kivitelezéséhez segítségre is szükség van. István bácsi felesége, Eszter néni volt a segítségére, aki a
szöveges részeket gépelte le, továbbá unokája Barnabás, a meghívók
szerkesztésében vett részt.
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A tablókat elnézegetve és az interjú szövegét olvasva elgondolkodtató, hogy a bélyegek, melyek észrevétlenül bújnak meg mindennapjainkban, és amiken szemünk csak átsiklik, évszázadokat és generációkat ívelnek át. Bár a fiatalabbak nem ismerik ezt a fajta hobbyt,
mégis, egy ilyen kiállítás alkalmával részesévé válhatnak egy
évtizedeket és a történelmet is magában foglaló gyűjteménynek. Ki
tudja, hátha fel lehet még éleszteni ezt a fajta kultúrát és újra egy
bélyeggyűjtő klubnak adhat otthont Balatonfűzfő.
István bácsin nem fog múlni, mindenkit arra buzdít, keresse meg Őt
bátran. Szívesen segít elindulni minden ifjú és nem ifjú kezdőnek
ezen a csodálatos úton, mely azon túl, hogy formálja a jellemet, egy
eltűnőben, vagy legalábbis hanyatlóban lévő hagyományt és egy
izgalmas világot mutathat meg számunkra.
Végül pedig, hogy lássuk, milyen érdekes és színes lehet egy bélyeg,
hát még egy egész gyűjtemény, álljon itt Pintér István tematikus kiállításainak, bemutatóinak sora:
– Csillagászat és űrkutatás magyar bélyegeken (2014, Csillagvizsgáló,
86 tabló)
– Pillangók (2015, Családi, 10 tabló)
– Balaton, halak, vitorlások (2015, Családi, 14 tabló)
– Könyv és bélyeg (2016, VOMKK, 62 tabló, 2017: Veszprémi
Közgazdasági Szakiskola))
– Veterán autók és motorok (2016, 2017, Balatonfűzfői Veterán
Autós Találkozó, 32 tabló)
– Balatonfűzfő utcái és a magyar bélyegek (2018, VOMKK, 156 tabló)
KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES
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Irány a csillagos ég!
Címmel hirdetett országos, egyéni alkotói pályázatot a Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont, a Technikatanárok
Országos Egyesülete (TOE) és a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ) 2017 októberében.
A közös munka 2016 augusztusában kezdődött, amikor a
Technikatanárok Országos Egyesülete XXI. konferenciáját szervezte
a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola itt, Balatonfűzfőn – TÉGY A MAGYAR MŰSZAKI
MŰVELTSÉGÉRT, avagy Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy
a magyar műszaki műveltségért címmel.
A konferencián (2016. október 7–8.) a szakmai és szabadidős programok között szerepelt a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont látogatása, ahol a konferencia résztvevői megismerkedtek a VÁCISZ tevékenységével, csillagkvízjátékon és esti távcsöves bemutatón vettek részt. Ekkor sikerült egy gyümölcsöző kapcsolatot kiépíteni a két szervezet között, melynek eredményeként,
2017 szeptemberében megállapodás született egy közös, országos
alkotói pályázat kiírására, „IRÁNY A CSILLAGOS ÉG!” címmel.
A pályázat keretében olyan fantáziadús térbeli alkotásokat, maketteket, modelleket vártak a diákoktól, amelyek az égbolt jelenségeit, a
Tejútrendszert, a bolygók világát, az emberi űrtevékenységet, az űrkutatás fejlődését, jövőjét jeleníti meg.
2018. március 29-én a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr-

központban ennek a gyümölcsöző munkának az eredményét élhették
át a pályázó diákok, szüleik, felkészítő tanáraik, a meghirdető
szervezetek képviselői az „IRÁNY A CSILLAGOS ÉG!” pályázat
ünnepélyes eredményhirdetésén.
Az ünnepi alkalmat Horváth Irén, a TOE szakmódszertani lapjának
szerkesztője, a projekt szervezője nyitotta meg, majd Kontics
Ferencné, a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesülete elnökének és Marton
Bélának, Balatonfűzfő város polgármesterének ünnepi köszöntője
követte. Perényi Hanna, a fűzfői Irinyi Iskola művészeti iskolás növendéke vidám fuvolajátékával köszöntötte az ünneplőket.
A pályaművek pontos, alapos szakmai értékelését Velner András, a
TOE elnöke, a Kaposvári Egyetem főiskolai docense, a zsűri elnöke
vidám lelkesítéssel és köszönettel tette meg az izgatott pályázók és
kísérőik felé.
Összesen tizenegy pályázó, tizenkét pályaművet készített, mintegy
négy iskolából. A pályaművekből készült kiállításon rendkívül
ötletes, szépen kivitelezett, igényes és élethű alkotásokat láthattak az
ünneplők, a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont legnagyobb büszkeségére. Az alkotások között volt marsi űrbázis, a
Hubble űrtávcső, a Holdra szálló egység, űrteleszkóp, a MIR űrállomás, a Naprendszer, a GALILEIO műholdrendszer, a Balaton
Csillagvizsgáló, s különféle űrhajók űrbéli vagy bolygóközi utazásra.
Plusz pontot ért, ha hulladék anyagot is újra felhasználtak a
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versenyzők. A legtöbben teljes hulladék-újrahasznosítással készítették az alkotásukat.
A legjobb pályaművek alkotói serleget, oklevelet, csillagtérképet vettek át a rendező egyesületek elnökeitől:
– Legötletesebb modell – Bukovszki Máté 5. oszt. (Kecskeméti
Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája –
Felkészítő: Szabóné Berente Katalin)
– Legügyesebb modell – Perényi Hanna 4. a (B.fűzfői Irinyi János
Általános Iskola és A.M.I. Felkészítő: Horváth Irén)
– Legélethűbb modell – Kiss Maja 6. a (B.fűzfői Irinyi Iskola és
A.M.I. Felkészítő: Horváth Irén)
– Legprecízebb makett – Slavonics Bendegúz 4. a (B.fűzfői Irinyi
Iskola és A.M.I. Felkészítő: Horváth Irén)
– Legkreatívabb makett – Kiss Rebeka 6. a (B.fűzfői Irinyi Iskola és
A.M.I. Felkészítő: Horváth Irén)
– Legszínesebb makett – Gál Bence 8. oszt. (Bajza József Általános
Iskola Intézményegység, Szűcsi. Felkészítő: Sárköziné Ocsovai
Zsuzsanna)
– Legfantáziadúsabb makett – Marton Regina 7. oszt. (B.fűzfői
Irinyi Iskola és A.M.I. Felkészítő: Horváth Irén)
Emléklapot vett át: Laszkács Gellért 7. oszt. (Bajza J. Ált. Isk. Int.
Szűcsi), Besenczy Zsombor 6. oszt. (Kecskeméti Kodály Z. Ének-
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zenei Ált. Isk., Gimn., Szakgimn. és A.M.I. – felkészítő: Matócsiné
Csabai Krisztina), Erdősi Janka 5. oszt. és Marx Bernadett 6. b
(B.fűzfői Irinyi Iskola és A.M.I. Felkészítő: Horváth Irén)
A felkészítő tanárok munkáját Kontics Ferencné egy szép Balaton
könyvvel és csillagtérképpel köszönte meg.
De a legnagyobb díj: az Élményprogram-csomag Balatonfűzfőn –
minden pályázó és kísérője részére – csak ezután következett. Pintér
István névre szóló lakatajándékát elhelyezték a diákok a Lakatfán,
majd ünnepi fogadás és kiállítás (Pintér István: Űrkutatás bélyegeken) következett. Az egész napos esőzés is elcsendesedett a
bobozás, a Balaton-parti séta alkalmával, így a vendégek egy kis fűzfői
ismerkedést is élvezhettek, amelyet vidám vetélkedő (Pintér házaspár) és vacsora követett. A nap megkoronázása Gubicza László csillagász különleges, vetítéssel egybekötött csillagelőadása és a kupolalátogatás volt.
A pályázat elérte célját: igényes alkotások születtek, a Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontot szakmai, gyermekprogram töltötte meg és sikerült Balatonfűzfő jó hírét népszerűsíteni az
országban.
Gratulálunk a diákoknak, felkészítőiknek, a pályázat szervezőinek!
Bízunk a folytatásban!
HORVÁTH IRÉN

A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©
Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabadidejüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a természeti 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, szomszédot, 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 jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.
Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képeket és
küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt! Köszönjük a
munkájukat abban a reményben, hogy sok városlakó örülhet
majd a szebbnél szebb alkotásoknak.
Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com • 20/925-4515
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ADÓ 1%
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület köszöni tagságának
és hozzátartozóiknak, hogy 2017-ben adójuk 1%-át Egyesületünk
részére adták.
Kérjük, hogy tagságunk és hozzátartozóik, barátaik, pártoló tagjaink 2018-ban is támogassák Egyesületünket adójuk 1%-ával.
Adószámunk: 18920594-1-19
KÖSZÖNJÜK!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Balatonfűzfői VÁCISZ
Egyesületet.
Adószám: 19382058-1-19
KÖSZÖNETTEL
KONTICS FERENCNÉ ELNÖK

Kérjük támogassák iskolánkat adójuk 1%-ával!
Adószám: 18915631-1-19
KÖSZÖNJÜK!
IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

„A Balatonfűzfői Angyal József Tenisz SE elnöksége kéri a
teniszkedvelőket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át az
egyesület 18933950-1-19 számú adószámra ajánlják fel!”
„ANGYAL JÓZSEF” TENISZ SE ELNÖKSÉGE

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Balatonfűzfői Horgászegyesületet.
Adószám: 19901246-1-19
KÖSZÖNETTEL
KONTICS FERENC ELNÖK

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a Balatonfűzfőért
Alapítványt!
Adószám: 18915583-1-19
Bankszámlaszám: 11748083-20007140
Köszönjük!
GÁL ANDREA
A KURATÓRIUM ELNÖKE

Tegyünk az egészségünkért – makadámdió
A makadámdió olaj gazdag olajsavban, amely fontos szerepet játszik
a gyulladás csökkentésében és a memória javításában. Ezen kívül enyhíti az asztma tüneteit, valamint csökkenti a „rossz” koleszterin szintet a szervezetben, míg növeli a „jó” koleszterinszintet. Ez a zsírsav
jótékony hatással van a bőrre, mivel rendkívüli módon hidratál és
regenerál. A makadámdió olaj tehát gazdag egyszeresen telítetlen
zsírsavakban. Ezek a zsírsavak azért fontosak, mert biztosítják, hogy
a szervezet egészséges maradjon, valamint fokozzák a tápanyagok,
valamint a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. A makadámdió
olaj fontos szerepet játszik abban, hogy a csontok, sejtek és szövetek
erősek maradjanak, mivel gazdag magnéziumban. Ez az ásványi anyag
ugyanis segíti az izom- és idegi funkciók működését, valamint stabilizálja a szívritmust. Nagy mennyiségben tartalmaz palmitolsav zsírsavat. Ez a tápanyag kiváló hatással van a bőrre, mivel késlelteti a sejtek
és a bőr öregedésének folyamatát. Mivel a palmitolsav gyorsan kiürül
a szervezetből a bőr öregedésével, fontos, hogy mindig pótoljuk. Ez
az egyik oka, hogy a makadámdió olaj alapvető hozzávaló sok

öregedésgátló termékben. A szakértők szerint a makadámdió olaj
pont megfelelő mennyiségű omega zsírsavat tartalmaz. Fontos, hogy
a szervezetbe megfelelő mennyiségű omega-3 és omega-6 zsírsav jusson, mivel a hiányuk miatt olyan egészségügyi problémák alakulhatnak ki, mint a szív- és érrendszeri problémák, a rák, az ízületi gyulladás stb. A makadámdió olaj olyan antioxidánsokat tartalmaz, mint
a szkvalén és az E-vitamin. Ezek az antioxidánsok meggátolják
a szabadgyökök általi károkozást, mivel elnyelik a szabadgyököket.
A szabadgyökök ugyanis képesek megváltoztatni akár még a DNS-t
is. Az olajban lévő antioxidánsok semlegesítik a szabadgyököket és
meggátolják az olyan életveszélyes betegségek kialakulását, mint a
mell-, méhnyak- vagy prosztata rák kialakulását. Ezen kívül késleltetik az öregedés jeleinek megjelenését, és hozzájárulnak a egészség
fenntartásához.
(forrás: internet)
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)
Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270
E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu
Nyitva tartás:
H–P: 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.
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1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap új játékra hívja kedves olvasóit a 2018-as naptári évben. Minden lapszámunkban 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 sorsolunk ki.
Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! Legyen szerencséje 2018-ban!
A negyedik, májusi kép kérdése: Hol található?
A 2018. áprilisi képrejtvény helyes megfejtése: Fűzfőfürdő, Zombor u. 2. – A volt
Balaton Szálló teteje
Meglepetés csomagot nyert: Csordás Anita balatonfűzfői olvasónk.
SZERKESZTŐSÉG

Hirdessen 2018-ban is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon: 06-20/925-4515

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

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással. (06-30/262-2103)
Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–V: 8.00–19.00 óráig

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!
AUTÓ-QUALITY KFT.
Veszprém, Budapest u. 72.
(A MOL benzinkút mögött.)
Telefon: +36-70/ 334-2976
További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,
hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,
polírozás, kipufogó hegesztés.
www. autopolir.hu

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 8.0016.00 Szo: 8.0012.00
Üzletek:
Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Balatonfűzfő utcái és a magyar bélyegek

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Fotók: Szekeres Péter

