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

2019. június 10-től 2019. július15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Meridián torna minden szerdán 18 óra
Senior örömtánc minden szerdán 18.30 óra
Helyszín: Tobruki Strand
Jóga minden csütörtökön 18 óra
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 13. 17 óra Mi, nők!
– Klubfoglalkozás új helyszínen!
Filmvetítéssel egybekötött baráti beszélgetés
nemcsak hölgyeknek!
A film kiválasztása a facebook oldalunkon
történik! Szavazz te is a kedvencedre:
https://www.facebook.com/nok.mi.7564
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
A belépés ingyenes, szeretettel várunk mindenkit!

Június 13–17. Ünnepi könyvhét prog ramjai

Június 13. 17 óra Író–olvasó találkozó
Jámbor Eszterrel
– Az 5 tornacsuka útinaplója (nem)csak gye-
rekeknek című könyv bemutatója
Helyszín: Városi Könyvtár

Június 14. 14 óra „Rugalmas munkale-
hetőségek nyugdíjasok számára” – előadás
– Vendégünk: Képli Dóra és Lovas Szilvia,
az Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet munkatársai
Helyszín: Városi Könyvtár

Június 17. 11–16 óra Könyv cserebere!
– Hozzon egy könyvet, vigyen egy könyvet!
– 11–13 óra Kreatív műhely – családi kéz-
műves játszóház
Foglalkozás vezető: Varga Judit
Helyszín: Városi Könyvtár

Június 17. 15.30 óra Kártya klub

Június 15. 19 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– Néptánc gála
– Kerekasztal beszélgetés a Balatonalmádi
Néptáncműhely koreográfusaival
– Kiállítás Mós Eszter grafikus munkáiból

Június 20. 17 óra KT-KÁVÉ
– A polgármester és a képviselő-testület tag-
jainak kötetlen beszélgetése a lakossággal 

Június 22. 15 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves Klub
– ,,Kézművesek a parton” – alkotónap
Helyszín: Parti sétány – pihenő (tobruki ,,kilövő”)

Június 24. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– Klubfoglalkozás – a II. féléves programok
megbeszélése

Június 28. 10 óra „Balatoni álom”
– Díszítsük fel a Tobruki Strandot!
Kreatív alkotónap gyermekeknek Veszeli
Lajos festőművésszel
További információ és jelentkezési lehetőség
a Művelődési Központ elérhetőségein:
88/451-056, muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
Helyszín: Tobruki Strand

Június 29. 10 órától XXII. Cseberei Juniális
– 10–13 óra Gulyásfőző verseny
–13–15 óraJó ebédhez szól a nóta Tóth Istvánnal
– 15–16 óra irány a cirkusz – interaktív gyer-
mekműsor a Pesti Zenés Színpad előadásában
– 16.00 óra Kid Rock and Roll SE fellépése
– 16.30 óra Rázd meg magad! – zenés
torna mindenkinek
– 17 óra A Fűzfő Hagyományőrző Nosz -
tal gia Táncklub és a Yildizlar Has tánc -
csoport fellépése
– 18 óra Cintányéros cudar világ! – operett,
magyar nóta gála show Udvarhelyi Boglárka
és Pomlényi Péter énekművészek előadása
– 19.00 óra Conestoga Country Linedance
fellépése
– 20–23 óra Zenés táncos est a Black Jack
Duo együttessel
– 21 óra Retro show Csengeri Attila musi-
cal- és operett színésszel
Helyszín: Tobruki Strand
A gulyásfőző versenyre várjuk a csapatok
jelentkezését! Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár: 88/451-056;
muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu

Júliusi előzetes

Meridián torna minden szerdán 18 óra
Senior örömtánc minden szerdán 18.30 óra
Helyszín: Tobruki Strand
Jóga minden csütörtökön 18 óra
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szer dán 13.30 órakor
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 1. 14–15 óra Balatonfűzfő és Kör -
zetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 1. 15.30 óra Kártya Klub

Július 2. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– Az I. féléves névnapok köszöntése zenével
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 2. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– Klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Július 5. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– Vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 5. 19 óra Romkerti zenés este
(szervezés alatt)
Helyszín: Fűzfőfürdő, Mámai romtemplom
kertje (Jézus Szíve plébániatemplom kertje)
Rossz idő esetén a Jézus Szíve plébániatemp-
lomban (Jókai M. u. 43.)

Július 11. 19 óra Balatonfűzfői Fiatal Mű -
vészek Klubja
– Akadémisták komolyzenei koncertje

Július 13. 19 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– Soul Session koncert
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenyfürdő 

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű ve lő dési Központ és Könyvtár adta! A műsor- és időpont
változtatás jogát fenn   tartja! A prog ra mok ról érdeklődjön a 88/451-056-os telefonszámon.
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
május 21-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a követke-
ző határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a hat terü -
letre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása tekintetében 

1. úgy döntött, hogy a Papkeszi utca–Kilátó utca–Diófa utca–
Diófa utca által határolt tömbben a beépítettség marad 25%,
az épületmagasság 5,5 méterre csökken. 

2. úgy döntött, hogy a véleményezés során beérkezett véleményeket
az azok összefoglaló táblázatában foglalt válaszok szerint elfogad-
ja, jogszabályon alapuló el nem fogadott vélemény nem maradt.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi egyez-
tetés és a véleményezés lezárásáról kapcsolatos döntés dokumen-
tálásáról és közzétételéről.

4. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezés-
re bocsájtandó tervdokumentációt.

5. felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntést és a településrende-
zési eszközök módosításának végső szakmai véleményezési
dokumentációját küldje meg a tárgyalásos eljárásnak megfelelő-
en végső szakmai véleményezésre a Veszprém Megyei Kormány -
hivatal Állami Főépítészének. 

– A polgármesternek Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdése alapján az önkor-
mányzat érdekében meghozott alábbi döntését a testület jóváhagyta: 

A Balatoni Bringakör beillesztésére vonatkozó településrendezési esz-
közök módosítása tekintetében 

1. megállapítja, hogy az előzetesen lefolytatott partnerségi vélemé-
nyezés során a módosítással kapcsolatban a partnerségi szabály-
zat szerinti lakossági fórumon a módosítással kapcsolatban érde-
mi észrevétel nem hangzott el a partnerektől. Az egyeztetés
során a két partner által beadott észrevétel nem a jelen módosí-
tással kapcsolatos, így nem indokolt figyelembe venni. 

2. az előző pont alapján a partnerségi egyeztetést lezárja és gondos-
kodik a partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatos döntés
dokumentálásáról és közzétételéről.

3. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezés-
re bocsájtandó tervdokumentációt.

4. a jelen döntést és a településrendezési eszközök módosításának
végső szakmai véleményezési dokumentációját megküldi a tár-
gyalásos eljárásnak megfelelően végső szakmai véleményezésre
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének. 

– A képviselő-testület mint a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. alapítója a társa-
ság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 939 640 e Ft mérleg főösz-
szeggel és 14 657 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) elfogadja.

– A testület megtárgyalta a balatonfűzfői strandok kedvezményes belé-
pésére jogosító Öböl Kártyára jogosultak körét és az alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Öböl Kártya jogosult-
jai 2019. évi szezon kezdetétől kizárólag a Balatonfűzfőn állandó lak-
címmel rendelkező lakosok körére terjedjen ki, az előző évben alkal-
mazott díjtétel változatlanul hagyásával. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Ba la -
tonfűzfőért Alapítvány alapítójaként úgy dönt, hogy

1. Pintér Istvánt 2019. május 21. napjától kezdődően 5 év időtartam-
ra a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma tagjává jelöli,

2. Karker Lászlót a Balatonfűzfőért Alapítvány Felügyelő Bizottsága
tagságából visszahívja, egyidejűleg 2019. május 21. napjától kezdő-
dően 5 év időtartamra a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma
tagjává jelöli,

3. Gyurkovics Ágnest május 21. napjától kezdődően 5 év időtartam-
ra a Balatonfűzfőért Alapítvány Felügyelő Bizottsága tagjává jelöli.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete meg-
tárgyalta a Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgo-
zása Veszprém megyében tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1) A képviselő testület elfogadja  a „Veszprém megye területén műkö-

dő helyi fejlesztési stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közössé-
gek összefoglaló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve
2019–2030.”, valamint a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Köz -
hasznú Egyesület Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
2019–2030. című dokumentumokat.

2) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pol gár -
mesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of
Mayors for Climate and Energy) aláíróként történő csatlakozás-
hoz szükséges intézkedéseket megtegye.

3) A képviselő testület felkéri polgármestert, gondoskodjon arról,
hogy a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében szereplő doku-
mentumok feltöltésre kerüljenek a Polgármesterek Klíma- és
Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and
Energy) honlapjára.

– Az önkormányzat Németh Józsefné, Fejes Károlyné, Fejes Veronika
és Hetényi Erika részére a Balatonfűzfő, József Attila u. 2. szám alatti
üzleteket érintő területet értékesíteni kívánja.

Ennek érdekében elrendeli 617. és 705/4 hrsz.-ú közterületi ingat-
lanok telekalakításának lefolytatását, az ingatlanforgalmi szakértői
vélemény készítését, a vagyonrendelet módosítását.
Az ingatlanforgalmi szakértői vélemény készítésének és a földhiva-
tali eljárások költségei a vevőket terhelik.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása 2019.” című pályázati kiírás keretében pályázatot kíván
benyújtani „A balatonfűzfői Zombor utca felújítása” című projektjére.

1. Képviselő-testület a bruttó 23 000 000 Ft összköltségű beruházás-
hoz a pályázat keretében bruttó 14 950 000 Ft összegű, 65% mér-
tékű vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényel és
a pályázathoz kapcsolódó bruttó 8 050 000 Ft összegű, 35% mér-
tékű saját forrást biztosítja a 2019. évi költségvetésének terhére.

A képviselő-testületi ülésen történt
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Szeretettel köszöntjük városunk
1 újszülöttjét, név szerint
Perényi Katalin Máriát

Gratulálunk a családnak,
és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 6 elhunyt
balatonfűzfői lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi

adatokat szolgáltatta
a 2019. áprilisi lapzártától
a 2019. májusi lapzártáig:

2. Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beru-
házást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával – használja.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják. A következő testületi ülésre
2019. június 18-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

Kedves Szülők!
A Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat

a nyári tanítási szünetben gyermeke(i) napközbeni felügyeletében is 
segítséget tud nyújtani. 2019. július 8-tól július 26-ig  szakemberek
közreműködésével biztosítja ebben az időben a gyermekfelügyeletet.

Jelentkezési szándékát az alábbi módon tudjuk fogadni:
telefonos egyeztetést követően, személyesen

(telefon: 88/451-051, cím: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1 szám alatt)
Jelentkezési határidő: 2019. június 14.

Tisztelt Fűzfői Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. május
26-án eredményesen és jogszerűen zajlott le
településünkön az Európai Parlament tagjai-

nak választása. Köszönöm az állampolgárok
szavazáson történt részvételét és külön
köszönöm a szavazatszámláló bizottságok
tagjainak és póttagjainak fegyelmezett,
figyelmes és kitartó munkáját.

Az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a
szavazás helyi eredményeiről.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

JEGYZŐ

Választási tájékoztató
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A fűzfőfürdői kábelszolgáltató ügyfélszolgá-
lata új helyre költözött. A Közösségi Házból
kiköltöztek, a körforgalomnál lévő autóke-
reskedés és szerviz melletti házba költöztek.
A költözésnek több indoka volt. A rendsze-
res közösségi rendezvények száma az utóbbi
időben örvendetesen megnőtt, egyre több
szervezet, csoport, közösség használja a há -
zat. Az ügyfélszolgálati iroda működéséhez
több nyugalomra van szükség, és több helyre
is. Két ügyféllel már megtelt a kis iroda,
a műszakis dolgozóknak az eszközök tárolá-
sára, összerakására sem volt hely, mindent
a kocsikban tartottak. Az állandó pakolás
nem rövidítette a szükséges javítások idejét.
Már tervezte a cég a költözést, de nem talál-
tak még megfelelő helyiséget. Az önkor-
mányzat elhatározta egy tourinform iroda
létesítésének vizsgálatát. A lehető legkézen-
fekvőbb helynek a Közösségi Ház kínálko-
zott, de ehhez szükség volt az előtérben lévő
mindegyik irodára. A cég az önkormányzat
közreműködésével gyorsan talált új, kényel-
mes, a lakosságot magasabb szinten kiszol-
gálni tudó bérleményt. Kicsit távolabb került
a megszokott helyétől, de még mindig job-
ban, rövidebb idő alatt megközelíthető,
mintha más városba költöztek volna.
Ugyanis ez is felmerült a keresgélés során.
Megnyugvással vehetjük tudomásul, hogy az
új hely megfelelő lesz hosszabb távra is. Itt is
mindenkit bíztatok arra, hogy vegyék igény-
be az online ügyfélszolgálatukat, így nem
kell egy lépést sem tenniük az ügyeik intézé-
séhez.

A kialakítandó tourinform iroda abban
különbözik egy turisztikai információs iro-
dától, hogy jogosult használni a tourinform
nevet és logót, részesül a Magyar Turizmus
Zrt. szakmai felügyelete alatt működő iroda-
hálózat előnyeiből (információáramlás, kiad-
ványok, promóciós megjelenési lehetőségek
stb.). A tourinform iroda elsődleges feladata
a turisták versenysemleges tájékoztatása
a helyi, térségi és országos turisztikai kínálat-
ról. A versenysemlegességet a turisták felé
kell biztosítani, azaz a turistáknak meg kell
adni minden információt. Ellentmond a ver-
senysemlegességnek egy vagy csak néhány
szolgáltató kizárólagos ajánlása, amennyiben
az érdeklődő turista kérésének több is megfe-
lel.  A növekvő szálláshelyek, a vendégéjsza-
kák számának dinamikus növekedése szüksé-
gessé tesz egy ilyen helyi iroda működését.

Sikerességéhez minden vendéglátásban érde-
kelt szervezetnek, gazdálkodónak, szállás -
adónak segítő közreműködés kell. 

Megválasztásom óta minden olyan fórumon,
ahol a kerékpárút fejlesztés volt a téma, java-
soltam, hogy Balatonfűzfőn a tobruki strand
utáni Nyárfa utcában folytatódjon a kerék-
párút Balatonalmádi felé. A sínek alatti terü-
leten közel mehetnek a bicajosok a Bala ton -
hoz, nem kell egy jelentős emelkedőn fel-
menni a főút melletti kerékpárútra, s az ott
megvalósuló szakasz sehol sem keresztezi
a vasút vonalát. Az elképzelést támogatta
a Kerékpáros Magyarország Szövetség is.
A ter vezésére kiírt közbeszerzés eredmény-
nyel zárult, és a tervezőkkel az első egyezte-
tés, területbejárás meg is történt. Köszönöm
Keszey János Balatonalmádi polgármesteré-
nek a támogatást, konstruktív együttműkö-
dését. Remélhetőleg a tervezést hamarosan
követheti a megvalósítás is. Enyhülni fog
a tobruki utcák kerékpáros forgalma, terhe-
lése, a közlekedők biztonsága is nőni fog. 

Sokak kívánságára hamarosan, a szezon előtt
a tobruki strand előtti vasúti átjáró, a tőle
balra lévő Fáy utca is megújul. A strand par-
kolójában több fa szakértők véleménye után
kivágásra kerül. Veszélyesekké váltak, félő,
hogy a meglazult, felázott talajból kifordul-
nak.  A közelben lakóknál tett látogatásom
során bevezettek a lakásukba, a teraszukra,
megtapasztalhattam, hogy a nyárfák virágai
hívatlan vendégekként agresszívan nyomul-
tak a házakba, szobákba, konyhákba, hálók-
ba, poharakba, tányérkákba, és mindenhova.
Kérték, hogy a parkoló építésekor kikerülő
fák pótlásánál ne nyárfa, hanem más, lombos
árnyat adó fák kerüljenek.  Erre ígéretet tet-
tem.

A Fáy utca felújításával szinte egy időben
folyik a Felsővillasor egy részének is a felújí-
tása. Folytatása a következő évben folytatód-
hat.  A költségvetésben tervezett buszmegál-
lók beszerzése folyamatban van, hamarosan
kihelyezésre kerülnek. A temető kerítésének
felújítási terve elkészült, kivitelezése hamaro-
san elkezdődik. Így meg tudjuk védeni a vad-
disznóktól a sírkertet.  Elkészült Fűzfő -
gyártelep parkolási rendjének felülvizsgálata,
és ennek első ütemének megtervezése. Ez a
buszmegállótól a Gagarin végéig terjedő sza-
kaszra vonatkozik. 

Ebben az évben is ellátogat hozzánk Böjte
Csaba ferences szerzetes a Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkarral.  Július 9–12-ig látja
településünk vendégül őket a VII. Balatoni
Csillagösvény Missziós Körút keretében.
Kérem, hogy lehetőségeik szerint támogassák
az itt létüket. 

Ebben a hónapban ünnepeltük a pedagógu-
sokat. 
Tökéletes tanár teremtmény aligha létezik.
Ugyanakkor egy legutóbb készült hazai fel-
mérésben a diákok megnevezték a jó tanár
számukra legfontosabb jellemvonását is.
Kitalálják, hogy mi lehet ez? „Lát hatóan
örömmel tanít, élvezettel végzi a munkáját” –
ez a helyes válasz.

Igaza van Jókai Annának, aki az egyik írásában
a tanulásról és a tudásról elmélkedve így ír: 
„A tudás által az ember nem valamiféle külső,
látványos hatalom birtokosa lesz, igaz, aki
tudja a dolgok lényegét, erre nem is pályázik –
hanem egyszerűen csak meg tudja hosszabbí-
tani saját határait, a lényét képes kiterjeszteni,
akár kozmikus méretekre.”

Alighanem ezt a képességet, ennek a szépsé-
gét értik és érzik az egykori diákok is, amikor
néhai tanáraikra visszagondolva azt mond-
ják: „nagy hatással volt rám”, hogy „nagyon
jó tanár volt”. „Nem tudom, hogy mi volt
a titka, de elvarázsolt bennünket.”

Köszönet minden pedagógusnak a munkát,
tanítsanak láthatóan örömmel, és végezzék
élvezettel a munkájukat, mert a diákok szá-
mára ez a legfontosabb.

Legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2019.
június 20. csütörtök 17 óra, Fűzfőgyártelep,
Művelődési Központ és Könyvtár 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A százötödik hónap a városházán
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Az önkormányzat, mint helyi útkezelő
a kötelező feladatellátását lehetőségei szerint
ezen a területen is igyekszik minél magasabb
fokon ellátni. Az e célra fordítható költségve-
tési forrás behatárolt. A biztonságos járható-
ság fenntartása mellett (karbantartás, kátyú-
zások stb.) minden éveben igyekszik össze-
függőbb utca- és járda szakaszokat is felújíta-
ni (az elmúlt években a Fűz, Munkácsy
Mihály és Lotz Károly utcák, a Balaton kör-
úti járda, a Zombor köz, a Nike körút ív, a
Fűz és Gagarin utca közötti járda), ahol fon-
tos szempont a költségkeret és a tartósság

együttesen. Az utcaszakaszok felújításra kivá-
lasztásánál az útállapot, a forgalom nagysága,
a forgalmi problémák, a kiépítettség és egyéb
szempontok is figyelembevételre kerülnek.
A 2019. évben a képviselő-testület jelentő-
sebb útfelújítási költség biztosításáról dön-
tött a Fáy András utca és a Felsővillasor utca
egy szakaszának javára és bízott meg szakvál-
lalkozót. Mindkét utca rendkívül leromlott
burkolatú, a kátyúzástól elfogadható járófelü-
let kialakulása, tartós állapot megtartás már
nem várható. A Fáy utcára készültek koráb-
ban (10 éve) átfogóbb fejlesztési tervek

(útszélesítés és megerősítés, csatornázás, jár-
daépítés), de ennek költségigénye a városi
költségvetési keretből, önerőből nem kezel-
hető. A tervek megújítása is több millió
forint költségigényű lenne, a vízjogi engedé-
lyes csapadékvíz elvezető csatornarendszer
kiépítése önmagában több tízmilliós tétel
a burkolat felújítás nélkül is. El kellett dönte-
ni, hogy a járhatóság határára került utcában
nem engedélyes burkolat felújításra jelentő-
sebb összeget költsön az önkormányzat, vagy
várjon a bizonytalan pályázati támogatásra.
A felújítás költségkeretben kezelhető tartal-
ma úgy, hogy 5 évnél hosszabb beavatkozási
igény mentes állapot jöjjön létre:
– a meglévő burkolati sáv foltszerű javítása

(alákátyúzás),
– vékony (átlag 3cm) profilozó kötő-

kiegyenlítő aszfalt réteg építése,
– egy konstans (átlag 4cm) megerősítő asz-

falt kopó réteg építése (burkolati közmű
szerelvények, aknák szintre igazítása),

– a burkolat-szélek terepi szintcsatlakozása,
padkázás.

Út- és járdafelújítások Balatonfűzfőn

Balaton körút – járda

Fűz–Gagarin u. – járda

Fűz utca Munkácsy–Lotz K. u. – sarokív
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Április és május hónapban a beérkező Civil Alap rendezvény pályáza-
tok és az alapítvány saját pályázatainak elbírálásával, a támogatási
összegek odaítélésével teltek a Balatonfűzfőért Alapítvány
Kuratórium ülései. Az alapítvány közreműködésével Balatonfűzfő
Város Önkormányzata a 4 M Ft-os Civil Alapból 23 balatonfűzfői
eseményszervezését támogatja. Június hónapban kerülnek elbírálásra
a további, Civil alapból finanszírozott pályázatok, gyermektábor
szervezés és ifjúsági együttműködés témakörben.

Rendezvények szervezésére 29 db pályázat érkezett, összesen 4 325e
Ft támogatási összegre, míg a rendelkezésre álló forrás max. 3 000e Ft
volt. A döntéshozók ennek megfelelően nem voltak könnyű helyzet-
ben. A pályázatok a felhívásban előírtak szerint: a rendezvény nyi-
tottságát, kulturális, illetve sport értékét, a városra gyakorolt hatását
és a költségvetés megalapozottságát, költségek támogathatóságát
figyelembe véve kerültek elbírálásra. Az alábbi döntések születtek:

A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati hírei

Fentiek alapján tehát jelenleg a meglévő
útburkolat állag felújítását lehet elvégezni
(az útpályaszerkezet nem épül át és nem
kerül szélesítésre, bővítésre).
A helyi útkezelő a közcélú rész felújítására
tud és szándékozik pénzt fordítani, a külön-
böző igényű magáncélú ingatlan bejárókra
nem, mindössze a szintbeli csatlakozás bizto-
sítása erejéig, figyelemmel a meglévő állapot-
ra. Az elmúlt időszakban több bejáró önerő-
ből kiépült. A vonatozó előírások szerint,
a kapubejárók közterületi építése helyi köz-
terület kezelői hozzájárulás köteles, a közcél-
lal nem ellentétes műszaki igényű kiépítése-
ket az önkormányzat engedélyezi.
Az utca csapadékvíz-elvezetése nem fog meg-
változni, a jelenlegivel azonosan a burkolat-
ról a csapadékvíz lepel szerűen lefolyik (cél,
hogy ne a burkolaton legyen vízmegállás,
ami gyors leromláshoz vezetne) a padkák és
zöldterületek felé a terepadottságoknak
megfelelően.

Ahol a burkolat széléhez 0,5 méteren belül
van meglévő kapubejáró burkolat, ott bur-
kolt szintkiegyenlítés készül, ahol ennél
távolabb, ott maximum kőstabilizációs
padka szintkiegyenlítés valósítható meg
(burkolat alá komolyabb alapozás stb. lenne
szükséges, ami nem kezelhető). Az utca bur-
kolt felújítási munkáihoz kérjük az érintett
lakók segítő együttműködését és az építés
idején korlátozott forgalmú időszakokra
a meg értő türelmet.
A kényszerűen önerős nagyobb költségű
útfelújításokra pályázati forrást is szeretne az
önkormányzat elnyerni, BM pályázaton idén
a Zombor utca 550 méteres szakaszára ké -
szült beadvány. Átfogóbb fejlesztés a Hegy -
alja utcán kerül tervezésre, de a jelentős for-
galma miatt a Nike körút, mint fontos gyűj-
tőút további szakaszainak megújítása is napi-
renden van, egyéb közlekedési problémákkal
együtt (pl. parkolás a Gagarin úton, vagy
a strandoknál, Tobruki óvodánál).

Nike krt. – ív

Zombor köz

Rendezvény I. – Helyi érdekeltségű, a város szabadidős lehetőségeit gazdagító rendezvények

Pályázó neve Igényelt
összeg

Megvalósító
személy Tervezett felhasználás Megítélt

támogatás 

Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila „Liszt Ferencről átfogóan” zenetörténeti
előadás 0 Ft

Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila Strandkoncertek az Acoustic Session duóval 100 000 Ft
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila 4. néptáncgála 0 Ft
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila Egyetemista klasszikus zenészek koncertje 60 000 Ft
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila Bozay ünnepély (koszorúzás és koncert) 50 000 Ft
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 100 000 Ft Szanyi Szilvia Balatonfűzfői Tojásfa Kalandnap 50 000 Ft
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 100 000 Ft Szanyi Szilvia Nekem a Balaton a riviéra 100 000 Ft
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 100 000 Ft Szanyi Szilvia Strand party a Föveny strandon 100 000 Ft
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 95 000 Ft Szanyi Szilvia Neked ugatok… 50 000 Ft
Balaton nyugdíjasklub 100 000 Ft Lajkó Frigyes Szüreti Vigadalom 80 000 Ft
Csebszaltó nyugdíjasklub 100 000 Ft Németh Gábor Szüreti felvonulás és bál 100 000 Ft

Bakonyvidéki Gombász Baráti Kör 100 000 Ft Molnár-Tusnády
Emese

Gombaismereti előadás és gombafotó kiállí-
tás 85 000 Ft

Fűzfői Fotósok Klubja 100 000 Ft Boros Péter A fotózás világa a profik szemével – konfe-
rencia 85 000 Ft

Fűzfői Fotósok Klubja 100 000 Ft Boros Péter Szívünk csücske a Balaton – Kiállítás
a Balaton partján 100 000 Ft
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Rendezvény II. – Turisztikai vonzerőt képviselő vagy a város ismertségét erősítő rendezvények

Pályázó neve Igényelt
összeg

Megvalósító
személy Tervezett felhasználás Megítélt

támogatás 
Füzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre 100 000 Ft Dr. Makra

Ernőné
XVI. Hagyományőrző Diáktalálkozó,
Rendkívüli Pedagógusnap 60 000 Ft

Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és AMI Szülői Munkaközössége 100 000 Ft Szabó Zoltán „Oviolimpia” 50 000 Ft

Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és AMI Szülői Munkaközössége 100 000 Ft Szabó Zoltán Férfi tanárok I. focikupája 0 Ft

Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és AMI Szülői Munkaközössége 100 000 Ft Szabó Zoltán „Irinyi úszókupa” 40 000 Ft

Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és AMI Szülői Munkaközössége 100 000 Ft Szabó Zoltán Balatonfűzfői Sportág Választó 0 Ft

Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és AMI Szülői Munkaközössége 80 000 Ft Szabó Erzsébet Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Emlék -

verseny 60 000 Ft

Fiatal Zenészek a Gyártelepi Har mó -
niumért 100 000 Ft Lukács Elek Zeneakadémia Egyházzene Tanszék hallga-

tóinak hangversenye Balatonfűzfőn 50 000 Ft

Fiatal Zenészek a Gyártelepi Har mó -
niumért 100 000 Ft Lukács Elek Orgona és harmónium mesterkurzus Kővári

Péterrel 0 Ft

Fiatal Zenészek a Gyártelepi Har mó -
niumért 100 000 Ft Lukács Elek Orgona és harmónium mesterk. záróhang-

versenye 0 Ft

Pályázó neve Igényelt
összeg

Megvalósító
személy Tervezett felhasználás Megítélt

támogatás 
Balatonfűzfő és körzetének Mozgás -
sérült Csoportja 250 000 Ft Hegedűs

Józsefné
Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik
XXV. Országos Kulturális Fesztiválja 170 000 Ft

Balatonfűzfői ,,Kreitli Ferenc” Veterán
Autós és Motoros Egyesület 400 000 Ft Fejes Károly,

Fejes Dóra IX. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó 400 000 Ft

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 400 000 Ft Szanyi Szilvia Borzongás fesztivál 400 000 Ft
Balatonfűzfői  Vizisport Centrum 200 000 Ft Hodács Attila XXXVII. Szent István Vitorlázónapok 150 000 Ft
Balatonfűzfő Szörf Klub SE 400 000 Ft Marton András ISUZU D MAX Szörf Magyar Bajnokság 150 000 Ft
Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztro -
nómiai Egyesület 400 000 Ft Molnár Eszter XIII. Gombócfesztivál 400 000 Ft

Gratulálunk a nyerteseknek, a balatonfűzfői lakosságnak pedig ajánl-
juk figyelmébe a rendezvényeket!
A 4 M Ft-os keret biztosítja az immár negyedik évben nyújtott tábo-
rozási támogatást is, ami gyermekenként 5000 Ft-ot juttat vissza
a családoknak a nyári gyermektáborok részvételi díjából. A felhívás,
ami a kifizetés részleteit tartalmazza, megtalálható a város
(www.balatonfuzfo.hu/egyeb/palyazatok) és a Balatonfűzfőért
Alapítvány honlapján (www.balatonfuzfoert.blogspot.com,

Letöltések/Vegyes mappa). Kérdéseikkel Gál Andrea alapítvány
elnökhöz fordulhatnak, a 30/377-4262-es telefonszámon. A kifizeté-
sek időpontja 2019. július10. és 24., augusztus 7. és 28. Az alapítvány
kurátorai segítő szándékkal és gyors ügyintézéssel várnak minden
érintettet a Polgármesteri Hivatalban 16–18 óra között, a felsorolt
napokon. A kifizetés a helyszínen történik.

GÁL ANDREA KURATÓRIUMI ELNÖK

Az VII. Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csaba
ferences szerzetes, és a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkar látogat idén nyáron is a Balaton partjára. A rend-
kívül sűrű programjaik, sok meghívás miatt hosszú egyeztetést igé-
nyelt, hogy idén is találkozhassunk velük. Egyenesen a loreto-i egy-
házzenei fesztiválról érkezik július 9-én késő este a gyermekkar
Fűzfőre. Ahogy Vera nővér elmondta, mindig nagy örömmel készül-
nek a gyerekek a Balatonhoz! Most is lesznek, akik még sosem jártak
ott, akik újak a kórusban, s az egész éves szorgalmas kórustagságuk
jutalmául jöhetnek.

A tervezett program a következő:
Balatonfűzfő július 10. szerda 18 óra, szabadtéri szentmise Csaba
testvérrel és Laposa Norbert plébánossal a Jézus Szíve plébániatemp-
lomnál, rossz időben a gyártelepi templomban.
Balatonfüred július 11. csütörtökön 18 óra, szabadtéri szentmise
Csaba testvérrel a Koloska-völgyben, a Gyermek Jézus-kegyhelyen,
mely Európában az első és egyetlen ilyen kegyhely. Rossz időben
a Vörös templomban.
Balatonalmádiban kettéválik a program. Július 9-én, KEDDEN 18
óra szabadtéri szentmise Csaba testvérrel  és Szabó János plébánossal

Böjte Csaba és a gyermekkórus újra a Balaton partján
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a Szent Jobb kápolnánál, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre
herceg ereklyéinél, rossz idő esetén ugyanott, a Szent Imre templom-
ban. 
Három nappal később, július 12. péntek 18 órakor a Magyar Örök-
ség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar az Almádi Napok
megnyitóján ad koncertet az Európa szoborpark körszínpadán. Itt
már nem találkozhatunk Csaba testvérrel, fontos programja aznap
már máshová szólítja.
A kórus az előző években szovátai kulturális központja, a Marianum
– Tündérkert Ház felépítésére, berendezésére gyűjtött. Az épület gya-
korlótermek, ünnepi előadóterem, vendégek fogadására alkalmas
szálláshely mellett a kórusvezető nővérek szerzetesi lakását is magá-
ban foglalja. Az idei adományokat a fenntartási költségekre gyűjtik. 
Örömmel fogadunk felajánlásokat a gyerekek reggelijéhez, ebédjé-
hez, vacsorájához a következő számokon: Lajkó Frigyes NIKE Étte-
rem 88/586-155, 20/952-1768, Töltési Zsóka 30/971-9446, és a Ma -
gyar Máltai Szeretetszolgálat almádi vagy fűzfői csoportjánál.
Csaba testvér májusi vatikáni látogatásán Ferenc pápának ugyan-
olyan Gyermek Jézus szobrot vitt ajándékul, mint ami a Koloska-
völgyben van. Azt kérte a pápától, nyilvánítsa június 1-jét a Gyermek
Jézus ünnepnapjának.
Ahogy Csaba testvér mondja: „Szeretném a magyarság figyelmét
az élet felé fordítani. A gyermeki élet pedig maga a csoda. Minden gyer-
mek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket. Gyermeket
nevelni – Istennel való találkozás. Jézus azt mondta: aki egyetlent is
befogad a legkisebbek közül, engem fogad be.” 

TÖLTÉSI ERZSÉBET CSOPORTVEZETŐ

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

Szakadj ki a hétköznapokból, állj meg velünk egy pillanatra és élvezd
a Balakat nyújtotta programokat. Idén is szeretettel várunk minden
érdeklődőt, kikapcsolódni és feltöltődni vágyót, hogy a balatonfűzfői
egyházközséggel, budapesti egyetemistákkal, dunántúli családokkal
és úgy általában magyar keresztényekkel együtt imádkozzanak a júni-
us 28–30. között megrendezésre kerülő Bódi Mária Magdolna
Szentségimádási Hétvégén. A Jézus Szíve Plébániatemplom 50 órán
át folyamatosan nyitva lesz, hogy te is megpihenhess és elcsendesed-
hess az Oltáriszentség jelenlétében. A szentségimádás mellett érdekes
előadókkal, hiteles egyházi személyekkel és lelkes önkéntesekkel is
találkozhatsz.
Szívesen látunk akkor is, ha csak kíváncsi vagy milyenek is a katoliku-
sok, kérdésed van Istenről, hitről, egyházról, amit eddig nem volt le -
hetőséged feltenni vagy csak be szeretnél ülni a templomban, hogy
élvezd a csendet és nyugalmat!

TÓTH ESZTER

Balakat

Közeledik a tanév vége az oktatási intézményekben. A gyermekek
kikerülnek a biztonságot adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig fáj-
hat a feje, hogyan oldják meg gyermekeik felügyeletét a szünetben.
A gyermekek a rendszeres napi elfoglaltság után a szünetben hirtelen
rengeteg szabadidőhöz jutnak, amelynek nagy részét felügyelet nél-

kül töltik el. Ehhez járul még a gondtalansággal együtt járó felszaba-
dultság, óvatlanság, amelyet nemcsak az ő esetükben figyelhetünk
meg, hanem a Balatonra érkező turisták esetében is.
Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyermekeket
a rájuk leselkedő veszélyekre. 

Nyárra készülve…
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Az áldozattá válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók,
nemcsak gyerekeknek: 
• 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 az általános segélyhívó telefonszámot: 112, illetve tanul-

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

reket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámíthatatlan,
és kiszolgáltatott állapotban könnyebben válhatnak bűncselekmény
áldozatává, de elkövetőjévé is.

• 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,
lakó helyi közösségért elvégzendő feladatokat.

Úgy gondolom, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal leülve, egy
„megállapodást” kötve, amelyben otthoni feladatokat adunk nekik
és cserébe – általunk is ismert, tudott – szabadidős, szórakozási prog-
ramokban támogatjuk, tudjuk a felügyeletüket megvalósítani.
Természetesen a megállapodás megbeszélése ad alkalmat arra is, hogy
a veszélyekre felhívjuk figyelmüket!
Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy figyeljen
a közterületeken több időt töltő akár gyalogosan, akár kerékpárral
közlekedő gyermekekre, fiatalokra. Számítsanak arra, hogy a gyer-
mekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük és
gyakran kalandot keresnek.
Kívánom, hogy ez a nyár rendkívüli eseménymentes vakáció legyen
minden gyermeknek, fiatalnak és családnak!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Az ORFK közzétette a segélyhívó számok használatával kapcsolatos
adatokat. A mintegy 5 millió hívás csaknem fele indokolatlan volt,
magyarul nem segítséget kért a telefonáló, csupán információt.
A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és kizárólag emberi életet, anyagi
javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben hív-
hatók, amikor a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy rend-
őrség beavatkozására van szükség. 
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva
azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek segítségére szorulnak! 

Csak valóban indokolt esetben hívják a segélyhívó számokat!
Én úgy gondolom, ma az állampolgárok, még a fiatalok és gyermek-
ek is jól mérik fel a valódi vészhelyzetek kialakulását, fennállását.
Arra, hogy van-e a tervezett útvonalon baleset, vagy egy folyamatban
lévő ügyben kíván érdeklődni valaki, vannak megfelelő elérhetősé-
gek, applikációk. 
Tudom, ott mindig, gyorsan felveszik a telefont, és ráadásul ingyen
lehet beszélni, de pontosan a nem idevaló hívásokkal akadályozzuk meg

a valóban segítségre szorulókkal történő, minél gyorsabb kapcsolatfelvé-
telt, és nem is fogjuk a központtól a megfelelő választ megkapni.
A segélyhívó számok feladatának védelmére született meg a törvény,
amely

• a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevételét
• vészhelyzetről vagy rendzavarásról tett valótlan bejelentést 

szabálysértésnek minősítette és 150 000 forinttal büntethető.

Minden telefonról (tikosított, kártyás, SIM nélküli) érkező szabálysértő
hívás esetén is megállapítható, hogy honnan és milyen készülékről indí-
tották a hívást. Így van lehetőség a szabálysértési eljárás lefolytatására. 

Kérem, mindenki csak valódi veszélyhelyzet esetén hívja
a 112-es (esetleg 104-es, 105-ös, 107-es) segélyhívó számot!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Baj van a segélyhívásokkal!!!!!!

Figyelem! Rendkívüli felvételi eljárás!
A 2019/2020-as tanévre szólóan rendkívüli felvételi eljárást hirdettek a rendészeti szakgimnáziumokban az iskolarendszerben
folyó 2 éves rendőr tiszthelyettes nappali tagozatos szakképzésre, valamint a fegyveres szervek és a vagyonvédelem rendészeti

ágazati képzésben szakmai érettségi vizsgát tevők számára 1,5 éves rendőr tiszthelyettes nappali tagozatos szakképzésre.

A jelentkezés határideje: 2019. július 6.

A pályázati felhívások és a felvételi egységcsomagok átvehetők a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán,
a helyi rendőrkapitányságokon és letölthető formában megtalálhatók a www.police.hu honlapon a rendőrségről/képzések/pályázatok

címszó alatt, valamint a rendészeti szakgimnáziumok honlapjain.

CSOMAINÉ SCHEFF ADRIENN R. TZLS, ELŐADÓ
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Guruljatok gombócok, viduljatok 
fesztiválozók!

Kezdő és gyakorlott háziasszonyok és urak!
Várjuk a 13. Gombócfesztiválra, augusztus 3-án

reggel a finom, házi készítésű gombócokat!
Aki szívesen felajánl legalább ötvenet, részt vesz 

az ARANYGOMBÓC-DÍJ©  megmérettetésen!
Legyen Ön is bátran részese ennek a gasztronómiai csodának!

Mutassuk meg a fesztiválozóknak, milyen sokrétű ízvilágot
rejtenek a méltán híres fűzfői gombócok!

A DÍJ ALAPÍTÓI

„Fűzfőiek Fűzfőért©”
A Balatonfűzfői Hírlap alkotói pályázatot hirdet a balatonfűzfői
városlakók körében mindazon szívesen író, verselő, rajzoló, festő,
ragasztó, domborművet készítő, hímző, varró, makettkészítő stb., bár-
milyen technikával alkotni szerető gyermek és felnőtt részére, aki
munkájával megmutatja, hogy milyen viszony fűzi Balatonfűzfőhöz,
szeretett városához, ahol szívesen alkot. Örömmel olvasnánk olyan
fűzfői család történeteket, sztorikat (max. két A/4-es oldal, e-mailen:
fuzfohirlap@gmail.com), amelyek arról szólnak, milyen itt együtt élni
Balatonfűzfőn. Szívesen látnánk olyan fotókat, amelyek arról ta nús -
kodnak, milyen jó itt együtt lenni Bala ton fűzfőn. A Balaton észak -
keleti csücskének zöld gyöngyszeme kiváló helyet ad az alkotásnak,
az elkészült remekművek élménye megdobogtatja a városlakók szívét.
A pályázat két kategóriában, a 2019 októ be rében megrendezett
Városi Könyvtári Napok rendezvénysorozaton értékes díjak kal kerül
átadásra.

1. Felnőtt kategória
2. Általános iskolás kategória
Várjuk a színes alkotásokat, fotókat rövid magyarázattal, versikével,
a kiváló törté neteket a szerkesztőségbe! Az el készített műhöz, kérjük
mellékelni a készítő nevét, pontos elérhetőségét (telefon, e-mail cím,
lakcím), a választott kategóriát.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 23.
Cím: Szerkesztőség, Vágfalvi Ottó Műve lő dési Központ és Könyvtár
I. emelet
A kiíró fenntartja a jogot az alkotások közzétételére, felhasználására,
majd az alko tók hoz történő visszajuttatásra.
Munkára fel! Induljon a szellemi, tárgyi alkotás, érzelmeink áradása
kezünk nyomán! Mutassuk meg, mit jelent nekünk Balatonfűzfő!

SZERKESZTŐSÉG

1. Tájékoztató a Tourinform Iroda új elérhetőségéről
A Kultúra Háza felújítása miatt várhatóan október 31-ig a Vak
Bottyán Strand főépületébe költözik a Tourinform Iroda. Nyitva tar-
tásunk és telefonszámunk változatlan maradt.

2. Mostantól irodánkban is vásárolhat sétahajózási és menetrend
szerinti járatokra jegyeket
Siófoki illetve Balatonfüredi sétahajózásra szóló jegyet is vásárolhat-
nak nálunk.
Menetrend szerinti járatok esetében az egész Balaton településeire
való jegyváltás lehetséges.
Bővebben érdeklődjön irodánkban a Vak Bottyán strandon szemé-
lyesen, vagy a 06-88/594-645 telefonszámon.

3. A vendégéjszakák száma 2,0, az árbevétel 7,0%-kal nőtt
hazánkban
2019. februárban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák
száma 3,3, a belföldi vendégek által eltöltötteké 0,6%-kal nőtt az
előző év azonos időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek
– folyó áron számolt – összes bruttó árbevétele 7,0%-kal emelke-
dett.

2019. februárban az előző év azonos
hónapjához képest:
A külföldi vendégek száma 4,7, a vendé-
géjszakák száma 3,3%-kal nőtt. A szálláshe-
lyekre érkezett 327 ezer vendég összesen 803
ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák száma a februárban
legkisebb forgalmat lebonyolító üdülőházak kivételével mindegyik
szállástípusban emelkedett. A külföldiek a vendégéjszakák közel hét-
tizedét a Budapest–Közép-Duna-vidék régióban töltötték, 5,4%-kal
többet, mint az előző év azonos hónapjában.
A belföldi vendégek száma 0,9%-kal magasabb volt, megközelítette a
369 ezret. Az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 0,6%-kal több
az egy évvel ezelőttihez képest (789 ezer). A belföldi vendég-éjszakák
száma a panziókban, üdülőházakban és kempingekben emelkedett,
a szállodákban és a közösségi szálláshelyeken csökkent.
A szállodák szobakihasználtsága 50,8% volt.
Az összes bruttó árbevétel folyó áron 7,0%-kal (28 milliárd forintra),
ezen belül a szállásdíj bevétel 5,7%-kal (14 milliárd forintra) emelkedett.
Széchenyi Pihenőkártyával a kártyatulajdonosok 16%-kal többet,
összességében 1,2 milliárd forintot fizettek a kereskedelmi szálláshe-
lyeken.

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület hírei
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2019. február 28-án az előző év azonos időpontjához képest:
72 egységgel több, 2534 kereskedelmi szálláshely közel 76 ezer szobá-
val működött. 
2019. január–februárban az előző év azonos időszakához képest:
A kereskedelmi szálláshelyek 0,7%-kal több, összesen 3,1 millió ven-
dégéjszakát regisztráltak. A külföldi vendégek 1,1%-kal (1,6 millió),
a belföldi vendégek 0,2%-kal (1,5 millió) több vendégéjszakát töltöt-
tek a kereskedelmi szálláshelyeken.

A szállodák szobakihasználtsága 0,4 százalékponttal, 47,3%-ra
csökkent.
A kereskedelmi szálláshelyek folyó áron összesen 8,2%-kal több,
57 milliárd forint bruttó árbevételt értek el.
forrás: Központi Statisztikai Hivatal

TÓTH BARNABÁS

Országos Tourinform Találkozó Mátraházán

A Magyar Turisztikai Ügynökség Orszá -
gos Tourinform Találkozót rendezett
Mátraházán 2019. 05. 15. és 2019. 05. 16.
között.
Két napos színes programsorozat várta
a Mát ra házára érkező Tourinform irodave -
zetőket, melynek a Lifestyle Hotel Mátra -
háza **** adott otthont. 
Az első napon, május 15-én számos előadó
beszélt az országos és gyöngyösi turizmusról,
a jövőbeli tervekről és az új tourinform arcu-
latról. A megnyitót Kapás Zsolt, az MTÜ
munkatársa kezdte, aki köszöntötte Farkas
Dávid MTÜ vezérigazgató-helyettest,

Molnár Anita programigazgatót, dr. Váradi
Zsuzsannát, a kutatási csoport vezetőjét,
illetve a házigazdát, Nagy Róbertet,
a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület
elnökét. 
Farkas Dávid említést tett a tourinform
hálózatról, a változásokról, arról, hogy
milyen meghatározó szerepük van a tourin-
form irodáknak (118 iroda), mivel rendkívül
hozzájárulnak a magyar turizmus mű -
ködéséhez.
Nagy Róbert legfőképpen a mátrai, ezen
belül is Gyöngyös turisztikai fontosságát
emelte ki, mely több mint 100 éves tourin-
form irodával rendelkezik, és az első meg -
alakuló irodák közé tartozik. Még több tur-
ista vonzásának érdekében elhanyagolhatat-
lannak vélik a kerékpáros utak fejlesztését,
összekötő turista útvonalak kialakítását a fal-
vak között, továbbá a libegő fejlesztését
a Kékestetőnél, remélve, hogy továbbra is
kiemelt turisztikai célpontok maradnak.
Ezután halhattuk Molnár Anita beszá-
molóját az aktualitásokról, az elmúlt fél
évben elvégzett feladatokról. Nagy hang -
súlyt fektetett a tourinform irodák jövőbeli
feladataira, amelybe beletartozik a rend -
szeres NETA, valamint Faliújság töltése,

ellenőrzése. Fontosnak vélte megmutatni azt
is, hogyan alakult a leglátogatottabb irodák
rangsora az elmúlt egy évben, melyek között
szerepelt Budapest, Badacsonytomaj, Eger,
Mohács, Pécs, Kaposvár, Siófok és ter-
mészetesen Balatonkenese is. Említést tett
arról is, hogy egy új tourinform arculat van
kialakulóban, mely legfőképpen a modern-
séget képviseli. Továbbá olyan arculatot
szerettek volna létrehozni, mely ember -
központú, feltűnő, segítőkész, és végül, de
nem utolsósorban, kiemelkedő információt
ad át. A színválasztásánál is hasonlóképpen
gondolkodtak.
A második napon, május 16-án, a szórakozás
kapott szerepet. A csoport ellátogatott
az Oxygen Adrenalin Parkba, ahol számos
programlehetőség közül választhattak a szó -
rakozni vágyók. Ezután Mátrafüredre,
a Hegyi Sportok Bázisára, ahol a csoport
kipróbálhatta az e-rangert vagy akár asegway
túrát. Ezen kívül ellátogattunk a Kékes tető -
re, a Galya-kilátóhóz, a Hungest Grand -
hotelhez és befejezésül rájöttünk, milyen
csodálatos tájak vesznek körül itt bennünket,
Magyarországon.

KANÁSZ PETRA

Balatonfűzfői Felelős Kisállattartók Társasága
Nagy örömömre szolgál az a tény, mi -
szerint civil kezdeményezésre 2019. április
25-i nappal, 10 fővel megalakult a Ba la -
tonfűzfői Felelős Kisállattartók Tár -
sasága. A Társaság elérhető az ugyanilyen
nevű facebook oldalon, illetve június
1-jétől a  bafekita2019@gmail.com címen.

A kezdeményezés egy kutyafuttató ki ala -
kításának, mint lehetőségnek a kérdésével
indult, majd e kérdést át, illetve újragondol-
va további célok és feladatok is megfogal-
mazódtak. 

A civil kezdeményezésre reagálva, Balaton -
fűzfő Város Önkormányzatának polgár -
mestere, Marton Béla egyeztetésre hívta az
ebben érdekelt lakosságot. Hosszas, és több -
alkalmas egyeztetés után arra a konszenzusra
jutottunk, hogy mint Civil Szervezet kezd-
jük meg működésünket. 
A polgármester úr 2018. november 7-i kel-
tezéssel a képviselő-testület elé terjesztette
a kutyafuttató ügyét, melyben előzetesen
felkérte a hivatalt, hogy tegyen javaslatot
kutyafuttató létesítésére alkalmas
területekre a fűzfőgyártelepi városrészen
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és vizsgálja meg a kutyafuttató létesí -
tésének jogszabályi előírásait.
Mint kiderült, a kutyafuttatók létesítésére,
műszaki kialakítására vonatkozó jogszabályi
előírás nincs. Jó példa lehet előttünk
a környező településeken már kialakított
kutyafuttatók, vagy akár a hivatalosan kutya-
futtatásra kijelölt területek is. A javasolt terület
a 1495/404 helyrajzi számú (Öveges Iskolával
szembeni fás terület), önkormányzati tulaj-
donban lévő legelő művelési ágú ingatlan. Itt
egy 25x30 m-es területen lehetne megvalósí-
tani, figyelembe véve a helyszíni adottságokat,
a tervezés alatt álló parkolót, árkot, és az Idős -
otthon által használt telekrészt.
Az Önkormányzat egyelőre nem vállalja
föl a kutyafuttató kialakításának sem a tel-
jes anyagi költségeit, sem pedig egyéb hát-
térmunkálatait, azonban a fent nevezett
Civil Társaság megfelelő támogatottsága
és motiváltsága láttán hajlandó bizonyos
összeget elkülöníteni erre a célra, hiszen
a kezdeményezés Balatonfűzfő lakosságá-
nak közös érdeke, így az Önkormányzat
támogatása is szükségszerű.
A jól lemozgatott, más kutyákkal szociali -
zálódott eb kiegyensúlyozottabb, mint az
a kutya, aki nem kap lehetőséget a szabad
mozgásra. A kutyafuttató létesítése számos, a
lakosság közötti konfliktus orvossága lehetne.
Legfontosabb feladataink között fogal-

maztuk meg azt, hogy segítsük a Balaton -
fűzfő természeti adottságainak megtartását,
illetve a lakosság körében egy olyan felelős
állattartói attitűd kialakítását, mely a 21.
század emberének alapvető szemlélete kell,
hogy legyen. Céljaink között szerepel a ma -
dárvilágunk védelme, illetve környe zet -
védelmi törekvések. Komoly probléma a ku -
tya és macskapiszok városunkban. Ugyan -
csak elgondolkodtató a rengeteg gazdátlan,
utcán élő macska etetése, azok szaporulata,
illetve a gyakran elkóborolt kutyák. Ennek
orvoslására való törekvéseink ugyancsak
a legfontosabb céljaink között szerepelnek.
Tervezünk különböző ismeret terjesztő
előadásokat, interaktív programokat, óvódá-
soknak, iskolásoknak és a felnőtt lakosság-
nak is, illetve nyitott klubdélutánokat és
vetélkedőket. 
Meggyőződésem, mint magánemberként,
mint neveléstudományi és gyermekvédel-
mi szakemberként, hogy az állatok és
a ter mészet szeretete és tisztelete kisgyer-
mekkorban kell, hogy bevésődjön.
Az a gyermek, aki a családban, az óvo -
dában és az iskolában elméletben és
gyakorlatban is megismerkedik az állatok
életével, szokásaival, ösztöneivel, megta -
nulja, hogyan bánjon velük helyesen,
meglátja a természet szépségeit, kialakul
benne a tisztelet, így egészen biztosan fel

fogja emelni a szavát a természet
pusztításáért, és a helytelen állattartásért.
A természetvédelmi és állatvédelmi ne -
velés az erkölcsi nevelés kiváló eszköze.
Nemcsak az állatok és a természet iránti
szeretetre és tiszteletre nevel, annál sokkal
többre.  Többek között a kiszolgáltatottak
jogainak elismerésére, segítésére, a má -
sokkal való törődésre, felelősségvállalásra
és kötelességtudatra.
Azt gondolom, az állatokkal kapcsolatos
bánásmód, a környezettudatos szemlélet
vissza tükröződik az emberek egymás közötti
kapcsolataiban is. Amennyiben szeretettel
gondoskodunk állatainkról, meglátjuk
a termé szet szépségeit, minden bizonnyal
másképp tekintünk embertársainkra és
körülöttünk lévő szűkebb és tágabb világra is.
Fontos feladat a kisállattartók és a nem
kisállattartók, illetve az állatbarátok és
a nem állatbarátok közötti szakadék
áthida lása, hiszen mindannyiunk közös
érdeke a békés, konfliktusmentes együtt -
élés. Ehhez pedig paradigmaváltás kell.
Mindkét oldalról.A Ba latonfűzfői Felelős
Kisállattartók Társa sága gyerekcipőben
jár még ugyan, de megalakulásával
megtette az első lépéseket a közös szem-
léletváltás felé.

CSEH BOGLÁRKA

Májusban történt
Vidám Május 1.
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmoz-
galmak által kiharcolt, minden év május
1-jén tartandó ünnepség, hivatalos állami
szabadnap, mely a munkások által elért gaz-
dasági és szociális vívmányokat hivatott
megünnepelni. Balatonfűzfőn idén is a vá -
rosi stadionnal szemközti parkoló adott teret

a vidám május 1-jei rendezvényeknek. Egész
nap vidámpark várta az érdeklődőket, míg a
színpadi műsorok a kora délutáni órákban
kezdődtek el.
Elsőként a Kid Rock and Roll SE tánccsoport
lépett fel, majd vidám hangulatú gyermek-
műsor szórakoztatta a közönséget Dominek
Anna és Módri Györgyi színművészek

szerep lésével. A Stand-up Brigád Éles
Józseffel, Fülöp Viktorral és Ürmös Zsolttal
varázsolta derűssé a délutánt, majd Xantus
Barbara színésznő, Ondrik János elő adó -
művész és a Pesti Zenés Színpad tánckara
zárta a színpadi prog ramok sorát.

BÓNA VERONIKA
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Közösségek Hete – Cselekvő közössé gek,  2019. május
6–12.
Az idei évben harmadszor meghirdetett országos Közösségek Hete
programjához a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szer veződések
Egyesülete ismét csatlakozott.

Május 7. „A kosár jó!” Pintér István ötleteként – egy sporttal kapcso-
latos beszélgetés volt. „A kosár jó!” – ez a mondat hajdanában renge-
tegszer hangzott el Balatonfűzfőn. Nosztalgiáztunk egy kicsit! Egy
kávé melletti baráti beszélgetés tanúi lehettek a jelenlevők a Csillag -
vizsgáló nagytermében. Régi FAK-os, kosaras múltjuk nekünk, fiata-
labbaknak számtalan érdekességet és emléket tartogatott. 

Május 8. A Nitrokémia Központi Műhely A második napi összejö-
vetel szintén egy régmúlt, patinás közösség tagjainak találkozója volt,
melynek a Csillagvizsgáló adott helyet. Nitrokémia  Központi
Műhely. Ezt hallván ma már egyre kevesebb emberben fogalmazódik
meg, hogy ez, az egykori gyáróriás „ikonikus” üzeme milyen sokrétű
munkát látott el. Az itt eltöltött évekre büszkén és szívesen emlékez-
tek a volt munkatársak. A régi élmények, a kedves, valamikori kollé-
gák felemlegetése, a sztorik számtalan sora röpítette az időt! 
Az már csak hab a tortán, hogy a helyszínen valamikori központi
műhelyes kolléganő, Fujszné Kőnig Zsuzsa fotókiállításában gyö-
nyörködhettek. Pintér István ötletgazda és a többiek jóleső érzéssel
köszöntek el egymástól. A Csillagvizsgálóban örömmel találkoztak és
nosztalgiáztak a volt központi műhelyesek!

Május 9. Eszter néni óvodása voltam. Csütörtökön – Pintér Istvánné
Eszter, saját ötletét megvalósítva –, négy évtizedes óvónői pályája óvo-
dásait várta a Városi Könyvtárba. A különböző korosztályú „fiúk
és lányok” – néhányan kezükben virággal –, nagy várakozással és kíván-
csisággal érkeztek az Óvó nénihez. Sok-sok kedves emlék örömkönnye-
ket csalt a szemekbe, vagy egy-egy kedves történet kacagásra késztette
az emlékezőket.  Ez a pár óra igen kellemesen telt, a távollévők közül is
többen kérték az óvó nénit, hogy máskor is legyen ilyen alkalom. 

Május 10. Egészségben éld végig az életed. Mozgásra fel! A VÁCISZ
Egyesület új rendezvénysorozatának eseménye. Különböző sportágak-
ban aktív nyugdíjasok találkozása volt ez a délután. 3-1-2 meridián
torna, kondicionáló tánc, jóga, senior örömtánc. Jó hangulatú, vidám,
kellemes délután volt, mindenki legnagyobb megelégedésére. A jelen-
lévők elmondták, hogy máskor is szívesen részt vesznek ilyen közös
összejövetelen. Megköszönték a szervezést és a vendéglátást.

Május 11. Fűzfői Kis Körtúra. Harmadik éve szervezzük ezt a túrát.
Balatonfűzfőn híres túrákat szerveznek évtizedek óta. A VÁCISZ
Egyesület a Fűzfői Kis Körtúrát a Közösségek Hete esemény kezdete
óta szervezi. A túra útvonalát úgy alakítottuk ki, hogy bekapcsoltuk
a Parti Sétányt és pihenőhelyeit. A munka dandárját Gyuricza Laci
bácsi végezte. Az első túra és első rendezvényünk 2017-ben  a Csillag -
vizsgálótól indult és oda is tértünk vissza. Szlogen: Túrabottal a tej -
úton és Balatonfűzfőn. Idén is a jó idő segítségével, lelkes túrázók
részvételével eredményes napunk volt. Rekord induló, 42 fő, így
együtt ünnepeltük a Turista Bázispont öt éves fennállását.

Programjainkat meghirdettük a Balatonfűzfői Hírlapban, a Face bookon,
a saját honlapunkon, plakátokon. A rendezvényeken 110 fő vett részt.
A helyszínek biztosításáért a VOMK-nak, a VÁCISZ-nak, a vendéglá-
tásért a Balatonfűzfőért  Alapítványnak jár a köszönet! 

KONTICS FERENCNÉ

BALATONFŰZFŐI VÁCISZ EGYESÜLET ELNÖK
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Madarak és Fák napja
2019. május 10.
Ez a nap több mint száz éve a természet és az
élővilág védelmének napja. 
Balatonfűzfőn az Öbölben, a Horgász egye sü -
let tanyáján is megtartottuk – immár ha gyo -
 mányosan 10. alkalommal – a Ma darak és fák
napját egy vidám összejövetellel. Városunk
mindhárom iskolája részt vett a rendezvé-
nyünkön, a gyerekek a legkülönfélébb, szóra-
koztató ügyességi feladatok végrehajtása mel-
lett játszva tanultak a környezetünkről,
az állatok, növények életéről és megtapasztal-
hatták a természetvédelem fontosságát.
A programok fontos eleme volt a sütemény
evés, üdítőzés és az ebéd. Minden résztvevő
jutalmat is kapott. Az első három helyezett
csapat díjazásban részesült.

Az idei évben programunkat a helyi Önkor-
mányzat is támogatta egy EFOP-os pályázat
jóvoltából. A Balatoni Horgászegyesületek
Szövet sé gének elnöke, Balogh Tibor úr is
hozzá járult a rendezvény költségeihez. Ezt
a napot Marton Béla polgármester úr is meg-
tisztelte jelenlétével, valamint eljöttek
a résztvevő iskolák igazgatói, a Művelődési
Ház képviselői és a Sonkád-i polgármester úr
is jelen volt. A csapatok madarakat ábrázoló
zászlóval versenyeztek, ennek megfelelő
neveket is választottak maguknak.

Eredmények:  
Általános iskolai csapatok:
I. helyezés  –  Harkály (Irinyi iskola)
II. helyezés –  Gólya    (Irinyi iskola)
III. helyezés –  Fekete rigó (Wesselényi iskola)

Középiskolai csapatok:
I. helyezés  –  Öveges iskola 2. csapata
II. helyezés  –  Öveges iskola 1. csapata
Versenyen kívül:
a Sonkád-i testvértelepülés diákjai

A diákok nagy kedvvel, örömmel vettek részt
a rendezvényen. A reggel még esőre haj ló idő-
járás is kegyeibe fogadta a programjainkat.
Köszönet Kontics Ferenc úrnak, a Horgász -
egyesület elnökének, a horgászegyesület tag-
jainak és minden résztvevőnek a sikeres lebo-
nyolításért, segítőkész munkájukért.
Jövőre is várjuk szeretettel az iskolák tanulóit és
tanárait a következő Madarak és fák napjára!

KÖVÉCS JÓZSEF

ELNÖKSÉGI TAG

Katonadalos találkozó
Zánka és Tapolca után az elkövetkezendő 5
év ben Balatonfűzfő adhat otthont annak
a Katonadalos Találkozónak, amit május
18-án második alkalommal láthatott a közön-
ség a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében. A balatonfűzfői
Balaton Dalkör mellett számos éneklő cso-
port érkezett hozzánk, többek között
Szentkirályszabadjáról, Papkesziről, Vilo -
nyáról, de a színpadon köszönthettünk fellé-

pőket Tapolcáról, Balatonvilágosról is. Nagy
öröm volt számunkra az is, hogy testvértele-
pülésünk, Nagycétény is képviselte magát a
Kadarka Férfi Éneklő Csoporttal. 
A rendezvény fővédnöke Simon-Jójárt
Sándor János nyugállományú repülő ezredes,
a MATASZ Veszprém Megyei Egyesü le -
tének elnöke volt.
Marton Béla polgármester úr megnyitója
után számos katonadal csendült fel a színpa-
don. 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 köszön-
jük Farkas Sándor nyugállományú rendőr
alezredes, a balatonfűzfői Balaton Dalkör
vezetőjének.

BÓNA VERONIKA

Dunántúli Nyugdíjas Úszó Bajnok -
ság
Május 23-án Balatonfűzfőn, a Balaton Uszo -
dában rendezték meg az ,,Életet az évek nek!”
Országos Szövetségének dunántúli úszóver-
senyét nyugdíjaskluboknak.
Házigazdái voltak a rendezvények a város
önkormányzatán kívül a Csebszalto és a Ba -
laton nyugdíjasklubok.
A megnyitón köszöntötte a résztvevőket
Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere,
Németh Gábor, a Csebszalto nyugdíjasklub
vezetője, Czingler Sándor főszervező. A Ba -
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laton Dalkör színes nótacsokorral hangolta
jobb teljesítményre a versenyzőket, és hangos
drukkolásra a szépszámú szurkolókat.
A résztvevők két korcsoportban – 70 év alat-
tiak és 70 év felettiek – versenyeztek 50 m-es
mell-, hát- és gyorsúszásban.
A résztvevők mindegyike majdnem minden
úszásnemben rajthoz állt.
Az ünnepélyes eredményhirdetés után –
a ver  senyzők érmeket és oklevelet kaptak –
a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr -
központ és a BalatoniBob Szabadidőpark
látta vendégül a résztvevőket.

A versenyen indultak:
Bánusz Nyugdíjas Klub, Veszprém: Szabó
Lajosné, Czvetkó Lászlóné, Vass Tiborné,
Legény Miklós, Szabó Lajos, Németh Attila
Csebszalto nyugdíjasklub: Vágfalvi Kata,
Németh Gábor, Simon István, Galambos Tamás
Egészségügy, Ajka: Szalai Károlyné,
Döbröntei Károlyné, Szalai Károly
Fegyveres Erők, Pápa: Kocsis József
Miklósné, Recse Sándor, Vass Tibor
Balatonfűzfő jövőre is visszavárja a versenyző-
ket, akiknek továbbra is jó egészséget kívánunk! 

BÉRES ISTVÁNNÉ

FAK Természetbarát Szakosztály június havi túraterve

• Június 15. Farkasgyepű–Pisztrángos tó–Németbánya–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.15 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Június 22. Barnag–Zádorvár–Pécsely–Balatonszőlős
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 14 km
Túravezető: Király István
• Június 29. Farkasgyepű, Szanatórium–Csurgó kút–Magyarpolány,
Szent kút–Magyarpolány 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 8.20 óra Táv: 13 km,
Szint: 142 m
Túravezető: Pappné Puskás Valéria
• Július 6. Porva–Ménesjárás-puszta–Kisszépalma-puszta–Borzavár
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Július 13. Kiskovácsi, Holdvilág-árok. Kis busz, 17 fő
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion, parkoló, 7.00 óra 
Túravezető: Horváth István
Előzetes jelentkezés folyamatosan!
Fizetés szerinti részvétel. Fizetési határidő: június 20.

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
Túravezetők elérhetősége:
Horváth István, Balatonfűzfő, +36-30/277-6433, +36-30/310-6721 
Király István, Veszprém, +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő, +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém, +36-30/237-7871, 88/325-966
Pappné Puskás Valéria, Veszprém, +36-30/540-6388, 88/325-966
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő, +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém, +36-30/979-8629
Simon Károly, Balatonfűzfő, +36-70/423-8414

2018 júniusában tudósítottam utoljára
Barnóczki Bertold Boldizsár sportsikereiről.

Boldizsár a 2018–19-es tanévre felvételt
nyert az Újpesti Bródy Imre Gimnázium és
Általános Iskola kilencedik évfolyamára, így
2018 szeptemberétől Budapesten, az Újpest-
nél folytatta sportolói karrierjét. A kapcsola-
tunk szerencsére megmaradt, hiszen
Boldizsár, ha tehette, mindig meglátogatta
kedves volt iskoláját – tanárait, diáktársait,
volt osztályfőnökét –, az Irinyit. Mindig
érdeklődtem hogylétéről, tanulmányi ered-
ményéről, alakuló sportkarrierjéről? 

Örömmel tájékoztatom az érdeklődőket,
hogy Boldizsár jól van, szorgalmasan tanul,
tanulmányi eredménye négy egészen felüli.
Szívvel-lélekkel jár edzeni, naponta kétszer,
vigyáz, hogy a sérülések elkerüljék. Számos

versenyen nagyon szép eredményt ért el,
amire méltán lehetünk büszkék.
Március elején Somogyjádon, a Serdülő
Szabadfogású Országos Minősítő Versenyen
ezüstérmet szerzett. Március végén Nyír -
egyházán, a Serdülő Kötöttfogású Nemzet -
közi Verseny, III. Mr. Tus Kupán a dobogó
legfelső fokán állhatott, aranyéremmel a nya-
kában. Májusban, a Győrben megrendezett
Serdülő Szabadfogású Birkózó Országos
Bajnokság Sillai László Emlék versenyen
második helyezést érte el.
A nagyon szép eredményekhez gratulálunk!
Kívánunk további eredményes sportolást és
tanulást Boldizsárnak!

HORVÁTH IRÉN

Hogyan sikerült a lassan véget érő tanév Boldizsár?



18. oldal 2019. június

Fotók: Vasas Tamás

Fotók: Tóth Lajos Péter

Immár hagyománnyá vált, hogy Balatonfűzfőn az Öveges iskola min-
den tanévben szakmai napot tart az iskola különlegességének számí-
tó diszlexiás oktatás területén. Az idei program összeállítása különö-
sen jól sikerült. Ezért a résztvevők száma is minden várakozást felül
múlt. Nemcsak az Öveges és a Veszprémi Szakképzési Centrum taná-
rai képviseltették magukat, hanem a számos közép- és általános isko-
lán túl a gyógypedagógus szakma munkatársai is nagy számban vol-
tak jelen. 
Az első részben szakmai beszélgetés folyt az iskola fejlesztőpedagógu-
sai, pszichológusa és az érdeklődők között. Ezt követően Horgas
Tamásné, Zsuzsa mutatta be interjúkötetét. Ebben 14 sikeres felnőtt
diszlexiás, valamint négyük édesanyja mondja el az iskolai időszak-
ban átélt nehézségeiket, kudarcaikat, gyakori megszégyenüléseiket,
amiből aztán ennek ellenére különféle, sikeres életutak bontakoznak
ki. Van köztük világot járó jégakrobata, MTA kutató, gyógypedagó-
gus, József Attila-díjas író, egyetemi oktató, extrémsportoló, többszö-
rös világbajnok és sikeres operaénekes is.
A könyvtárat teljesen megtöltötték a résztvevők, amikor dr. Gyarmathy
Éva, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
tudományos főmunkatársának előadása került sorra. Ebben természete-

sen a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia témája volt a középpontban.
Az idegrendszer fejlődésére ható mai új elektronikus eszközök nagymér-
tékben befolyásolják a gyermek fejlődését és a megismerés, megtapasz-
talás folyamatát. Kutatási adatokon alapulva mutatta meg, hogy
a beszédfejlődés mértéke mennyit változott az iskolás kor eléréséig az
utóbbi 40 évben annak hatására, hogy a gyermekek egyre kevesebbet
töltenek el közös játékkal. Ezért egyre több a „furi gyermek”, akik más
idegpályákat használnak ugyan azoknak a feladatoknak megoldására,
mint a legtöbb társuk. Az előadás végén kérdezni is lehetett. Ezután
az Öveges 2.0 elnevezésre keresztelt projektünk tanárcsoportja beszélge-
tett még a szakpszichológussal, akik módszertani megújulást indítottak
el ebben a tanévben. Ez alatt a konzultáció alatt megerősítést kaptak
abban, hogy kísérletek bizonyítják, jobb eredményt érnek el azok
a tanulók a dolgozatokban és vizsgákon, akiket csoport munkában és
hasonló korszerű módszerekkel tanítottak meg a tananyagon kívül gon-
dolkodni is.
A következő tanévben lelkesülve a hallottakon, tovább folytatjuk a
megújító munkát és újabb projektosztályt indítunk a 9. évfolyamon.

TÓTH LAJOS PÉTER

Diszes Szakmai Nap Balatonfűzfőn, az Övegesben

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség sportágnépszerűsítő programjának
keretén belül 2019. május 25-én Balatonfüred adott otthont az Első
Balatoni Középiskolás Sárkányhajó Versenynek, a Szent Benedek
Kupának. A roadshow jellegű versenyt évente tervezik megrendezni
egy-egy Balaton parti településen, hogy minél több középiskolással
tudják megszerettetni az evezős sportokat. A balatonfüredi Szent-
Benedek iskola hívó szavára iskolánk is nevezett egy csapattal a ver-
senyre. A hajó legénységének több tagja először ült evezős egységben,
voltak azonban rutinosabbak is. 

A versenyt megelőzően lehetőségünk volt egy igazán profi, felkészítő
edzésen részt venni, Házi Zsuzsa, a Balatoni Kajak-Kenu Evezős
és Vitorlás Egyesület elnökének vezetésével. A „megfeszített munka”
és a lelkesedés a versenynapon csodát tett, az „Öveges csapat” a két
időfutam alapján első helyen végzett a középiskolás korosztályban.
Gratulálunk a csapatnak, felkészítő és kísérő tanárának és köszönjük
a szurkolók biztatását!

HAJDU GABRIELLA, TANÁR

Öveges sárkányok
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A majálisunkat a hűvös tavaszi idő miatt
nem tudtuk a szabadban megtartani, de a
kedvezőtlen időjárás nem akadályozott meg
bennünket a májusfa felállításában, igaz így
éttermünkben kapott helyet. Vidám délutá-
ni rendezvényünkön zenével, játékkal, ven-
déglátással idéztük meg a hagyományos tava-
szi rendezvény hangulatát.
Az év talán legkedvesebb ünnepe alkalmával
az Otthonban élő édesanyákat, nagymamá-
kat, dédikéket, sőt jó néhány üknagymamát
is köszöntöttünk. A helyi Szivárvány Óvoda
fűzfőgyártelepi középső csoportosai énekes és
verses előadással készültek, melyet a közön-
ség szeretettel fogadott.
Az elmúlt hetekben több Világnap (Víz,

Föld, Madarak és fák) is módot adott arra,
hogy a bolygónkkal, a természettel és annak
védelmével foglalkozzunk lakóinkkal: isme-
retterjesztő előadásokon, filmvetítésen és
beszélgetésen vehettek részt a téma iránt
érdeklődők. Az irodalmat kedvelők sem
unatkozhattak, Szabó Magda írónő életébe
és munkásságába kaphattak bepillantást
azok, akik az egyik lakónk, Dr. Tamás
Attiláné előadásán részt vettek. A film -
klubun kon pedig egy történelmi és egy mai,
modern témájú filmet láthattak a hónapban
a jelenlévők.
Zenei kívánságműsorral is igyekeztünk szó-
rakoztatni időseinket a hónapban, amikor is
kedvükre választhattak a komolyzenei,

a magyar nóták
és az 1960–80-
as évek táncdalai
közül. Sokan tiszte-
letüket tették az esemé-
nyen, hiszen szívesen nézik-hallgatják az
aktív éveik slágereit, felelevenítve az akkori
életeseményeket és érzéseket.
A hónapot születésnapos lakóink köszönté-
sével zártuk, ünnepségünket az Irinyi Általá-
nos Iskola diákjai és tanárai általi zenei pro-
dukció koronázta meg. Ezúton is köszönjük
a gyermekek és tanáraik színvonalas műso-
rát!

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Visszatekintő

Veszprém megyét a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú Mű vé -
szeti Iskola csapata képviselte a XIX. Or -
szágos Életvitel és gyakorlati ismeretek
verseny országos döntőjén 2019. május
24–25-én Szegeden.
A verseny meghirdetője a Technikatanárok
Országos Egyesülete volt, a verseny témája:
A kerttől az asztalig. Csapattagok: Marton
Regina 8., Kiss Rebeka 7. a, Erdősi Janka 6.
tanulók. 
A verseny igen szoros küzdelemben telt,
a csapatoknak a két óra alatt textilből kellett
elkészíteni egy gyümölcs és zöldségkosarat
gyakorlati feladatként, majd egyórás (14 fel-
adat) elméleti feladatsort kellett megoldani
a témában. Az izgalmas megmérettetésen fél
illetve egy pont különbségnyi sorrendet állí-
tottak fel a csapatok. 
Az összetett versenyben a nyolcadik helyen
végeztek az igen ügyes és kitartó Irinyis diá-
kok, méltán öregbítve iskolájuk jó hírnevét.
Ezen a rendezvényen került sor az Országos
Egyéni Pályázat ünnepélyes eredményhirde-

tésére. Az Irinyi Iskolából  Kiss Rebeka 7. a
osztályos tanuló egy tízoldalas, interaktív,
kreatív pályázattal vett részt, „Lakóhelyem,
Balatonfűzfő agrárgazdálkodásának múltja,
élelmiszerellátásának jelene, jövője” címmel.
Kiváló munkájával az országos 1. helyezést
érte el.
Gratulál az igen szép sikerekhez az Irinyi
iskolai közössége és a felkészítő tanár,
Horváth Irén (Inci néni)! 

HORVÁTH IRÉN

Ismét kiváló sikerek az Irinyiben
2019. május 10-én izgalmas programon vet-
tek részt a Balatonfűzfői Irinyi János Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kör-
nyezetvédő szakkörösei az Irinyi Iskolában.

Az intézmény lassan három évtizede meteo-
rológiai megfigyeléseket, vizsgálatokat, kör-
nyezetvédelmi tevékenységeket végez, folya-
matosan bővíti az ismereteket, s a programot
is ennek a célnak szentelte. Az este során
a diá kok kertészkedtek, vetítéses Csillag -
lesen, sejtelmes Csillagpróbán vettek részt a
Csillagkaland-túrán. Ínycsiklandó Csillag -
kelyhet készítettek, majd trükkös Csillagkvíz
vetélkedőn mérhették fel tudásukat a csilla-
gokról. A közösségi játékok sem maradhat-
tak el, melyek végérvényesen összekovácsol-
ták a lelkes csapatot.
A sok-sok különleges élmény után kicsit
fáradtan, de annál elégedettebben indultak
haza a résztvevők várva a következő kalan-
dot.

HORVÁTH IRÉN

Csillagok éjszakája
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Készülődés a szezonra
Sokan azt gondolják, hogy egy turisztikai
irodában csak a nyári hónapokban van munka,
a többi időben pedig láblógatás. Az igazság az,
hogy a kemény háttérmunka a többi időszak-
ban van. A Borzongás Feszti válra már ilyenkor
elkezdünk készülődni, hi szen szeptemberre
már nem sok időnk marad. A nyári érté -
keléseket is november hónapban tudjuk
elvégezni, és a decemberi adventi ablakok
prog ramunk is adott mindennapra feladatot.
Közben pályázunk, tervezünk, készítjük elő az
újabb programokat, rendezvényeket és neki -
láttunk a Bala tonfűzfő–Litér Turisztikai
INFO-s újságnak is. 

Ha valaki még nem kapott, akkor a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
irodájában hozzájuthat. Kiadványunk infor-

mációkat tartalmaz az egészségügyi ellátá-
sokról, vállalkozások elérhetőségeiről, nyitva
tartásáról, busz- és vasútmenetrendeket, ren-
dezvényekről, és beszámol egyesületünk
10 éves munkájáról is.
Ez az információs füzet a benne lévő hirde-
tések vállalkozóinak a támogatásából és
a Turisztikai Egyesület szabaduló szobáinak
bevételeiből valósult meg.
Köszönet a támogatóknak és külön köszönet
Tradeorg Nyomdának a kiadvány el ké szí té -
séért és az évek óta tartó támogatásért,
a Turisztikai Egyesület munkatársainak
a füzet szerkesztéséért, Balikó Balázsnak,
Boros Péternek, Nyírő Bencének, Strennerné
Simon Veronikának, Varga Teréznek, Boa
Évának, Molnár Attilának a képekért! 

Nekem a Balaton a Riviéra…
Strandi animációs programjaink minden
évben népszerűek, így idén is megszerveztük
a Tobruki strandra. Ebben az évben ki egészül
egy újabb programmal a Bala tonfűzfői
Örömtánc Körnek köszönhetően. Így június-
ban örömtánc lesz szerdánként, júliusban ját-
szóház csütörtökönként, augusztusban pedig
zumba. A rendezvényt támogatja a Balaton -
fűzfőért Alapítvány az Önkormányzat által
átadott civil támogatásból.

Köszönjük Mindenki segítségét, aki program-
jainkban részt vesz, támogatja. Egyesületünk
továbbra is Önökkel Önkért dolgozik.
Kívánunk Mindenkinek kellemes nyarat!

Keressenek bennünket az alábbi elér -
hetőségeinken: 
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Balatonfűzfő, Jókai u.19–21. (volt Jókai isko-
la) info@balatonfuzfoinfo.hu,
06-20/341-5504 

SZANYI SZILVIA ELNÖK

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület hírei

Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak – Papp Ferenc

A bennünk élő alkotó
Papp Ferenc tud bánni a „hímes tojással”
mondhatnánk. Aki nem ismeri, annak szere-
tettel mutatom be Papp Ferencet, aki finom
és aprólékos munkával varázsol például
a tojásból csipkézett dísztárgyat, kosarat. 
De ne szaladjunk ennyire előre. Ugorjunk
vissza kicsit az időben Tapolcára, ahol Ferenc
született és ahonnan már gyermekkorában
elszármazott Csopakra. Az alkotást nem
lehet elég korán kezdeni, mondják és ez
Ferenc életé ben sem volt másként. Gyer -

mekként kezdett kedvtelésből a faragással
foglalkozni, majd középiskolás évei alatt
ismerkedett meg a hímes tojás készítés külön-
böző technikáival, mint például a karcolással
vagy a savazással. Mindez azonban még min-
dig csak játék volt számára, főként a Húsvéti
készülődés idején. Ahogy az a nem hivatás-
szerű művészekkel lenni szokott, az élet egé-
szen más területre sodorta. Buda pesten érett-
ségizett a Vasút építő és Pálya fenntartási
Techni kum ban, majd ennek megfelelően
a Magyar Államvasútnál kezdett el dolgozni.
Még mielőtt elmélyülhetett volna a munka
világában és választott szakmáját a gyakorlat-
ban is kitanulhatta volna, behívták katoná-
nak. Az első 18 éves kiskatonák egyikeként
kezdte meg szolgálatát a Magyar Honvéd -
ségnél, ahol írnokként is tevékenykedett.
Talán nem véletlen és az élet adta lehetőség
volt ez, ugyanis ebben a pozícióban sok „tet-
szetős feliratot” kellett készítenie, ahogy Ő
fogalmazott. Kéz ügyes sé gé nek és művészi

érdeklődésének köszönhetően kifejlesztett
néhány könnyen írható, „mutatós” betű -
típust. Katonatársai között gyorsan híre
ment a kreatív írnoknak, így számtalan felké-
rést kapott születésnapi, névnapi és egyéb
alkalmak kapcsán üdvözlőkártyák megírásá-
ra. Mondhatni divatot teremtett. A katonaé-
vek letelte után visszatért a MÁV-hoz, majd
néhány év után megpályázta és el is nyerte a
NIKE Épületkezelőség üzemének művezetői
pozícióját. Feleségével ezt követően ismerke-
dett meg, házasságukat két gyermekük szüle-
tése koronázta meg. Ferenc életében jó
néhány évnyi kitérő után, ekkor érkezett el az
az időszak, amikor aktívabban kezdett el fog-
lalkozni a kézművességgel. Nem válogatott a
technikák között, sok mindent kipróbált, de
mindent csak addig gyakorolt, ameddig az
örömöt okozott a számára. Megismerkedett a
lopótök és a korsótök égetőtűvel majd karco-
lással történő díszítésével, használati tárgya -
kat és fejeket faragott fából, intarzia képeket
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A Mi, Nők filmklub legutóbbi találkozóján
a Boldogság bármi áron (Cake) című ame -
rikai drámát néztük meg. A film, sem műfa-
ját, sem pedig feldolgozhatóságát tekintve
sem mondható könnyűnek. Jennifer Aniston
izgalmas és tőle szokatlan szerepre vállalko-
zott ebben az alakításában. A mindig jó kedé-
lyű, vidám, vicces személyiségek bőrébe bújó
színésznő Claire-ként egy olyan nőt mutat
be, aki nagyon komoly testi- és lelki fájdal-
makkal küzd nap, mint nap. Egy autóbaleset
következtében elveszítette a kis fiát és olyan
sérüléseket szenvedett, amik miatt alig bír
mozogni. Gyötrelmeit harag formájában
vetíti ki a körülötte élőkre. Elmarta maga

mellől a férjét, a barátait, kirúgatta magát egy
segítő csoportból is. Nincs ember, aki meg-
maradna mellette, kivéve Silvanat, a mélyen
vallásos mexikói származású házvezetőnőt,
aki hitével az Isteni jó szándék és erő
szimboli káját hordozza ma gán. Claire sze -
mélyi ségén keresztül szemtanúi lehetünk egy
ember önmagával vívott küzdelmeinek.
A halál, mint megváltás lebeg a szeme előtt.
El akar menekülni az életből, onnan, ahol
többé már nem leli a helyét. Az élet fintora
azonban az, hogy bár azt hiszi felkészült
a halálra, amikor nagyon közel kerül hozzá,
jön csak rá arra, hogy fontos számára az élet.
A mondanivaló egy ellentmondásra mutat rá.

Arra, hogy az élet legnagyobb drámája maga
az elvesztés, de ugyan ez adhatja meg
a reményt is. A vesz teség során megélt tragé-
dia mutat rá az élet valójára, értékére és min-
dent elsöprő erejére. Kérdés, hogy készen
állunk-e arra a harcra, melyet saját boldogsá-
gunkért kell megvívnunk. A film az életet
ünnepli, a születést és azt az életerőt, mely
utunk során mindnyájunkat elkísér. 
Következő találkozónk 2019. június 13-án,
csütörtökön lesz új helyszínen, Fűzfő für -
dőn, a Közösségi Házban! Mindenkit na -
gyon sok szeretettel várunk! 

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Boldogság bármi áron

készített. Keze nyomán készültek rézlemez-
ből domborított képek, barack- és szilvamag-
ból ékszerek, kartonpapírra faragott virágok,
valamint elsajátította azt a gravírozási techni-
kát, mellyel strucc, emu és libatojásokból
csipketojásokat készít mind a mai napig.
A kreatív évek meghálálták magukat. Ferenc
a kilencvenes évek végén elvesztette a munká-
ját, amely talán ismét a sors adta lehetőség

volt arra, hogy olyan munkát végezzen, ami-
ben kamatoztathatja kreatív képességeit.
Fiával közös vállalkozásba kezdtek, melynek
köszönhetően csodálhatjuk ma a fűzfőgyár-
telepi Doktorkert csodálatos műkő vázáit. 
Ferenc tagja a Fűzfői Kézműves Klubnak.
Munkái a szokásos, éves őszi kiállításon
megte kinthetők. De ne higgye a Kedves Ol -
vasó, hogy tekintetével átsuhanhat alkotásain.

Szemüvegre és türelemre lesz szüksége ahhoz,
hogy alaposan és mindent áttekintően szem-
ügyre tudja venni a remekműveket. Ferenc
munkáiban tükröződik az alkotás iránti szere-
tet, a belső kreativitás, a szépség iránti igény.
Munkáiban nemcsak Ő maga az alkotó tud
elmerülni, hanem a szemlélő is.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Városunkról méltán mondható, hogy „a Ba -
laton észak-keleti csücskének zöld gyöngy -
szeme”. S valóban, ha a városunkra tekintünk,
a zöld szín sokféle ragyogó árnyalatából
sejlenek fel a háztetők, a középületek, a temp -
lomtorony, a víztorony stb. Napjainkban egyre
több város igyekszik pótolni a zöld területeket,
növelni a zöld közösségi terek, parkok
nagyságát. Mi abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy nem kell kampányszerűen
telepítenünk, ha nem folyamatosan meg kell
őriznünk lakóhelyünk varázslatos szépségét.
A kör nyezetvédelmi munká ról írt 1931-ben
Kaán Károly akadémikus „Természetvédelem
és a természeti emlékek” című könyvében
a „balatonmelléki Fűzfő gyár telep” akkori
állapotáról. Mit is tudhatunk meg ebből a
részle tes leírásból? Hogy is volt? 

Tudta-e, hogy
– „a sokféle éneklő madár védelmének” szép
példájaként említi könyvében a gyártelepi részt?
– „hozzáértő alkalmazásban, a mesterséges
fészekodúk nagy számát helyezték el”?
– ebben az időben a „madarakat télen nagy
gonddal etették” az itt lakó, betelepített
gyárak alkalmazottai, munkásai?
– „a macskatartást megtiltották, a madarakra
kártékony állatokat pedig irtották”?
– „alig 2 év alatt a madarak énekétől egészen
szokatlanul hangos lett az egész gyártelep
egyébként is kedves tájéka”?  
– megjegyzésként megemlítette, hogy „Ki -
irtottak másfél alatt a bekerített területen s
annak közvetlen közelében, 42 macskát,

3 kóbor kutyát, 33 szarkát, 5 görényt,
7 menyétet stb.”?

A madarak védelme ma is fontos feladat, sok
városlakó érzi magáénak ezt a problémát és
tesz is érte, de mindenkit bíztatunk az odúk,
etetők megfelelő időben történő kihelye -
zésére, ellátására. A lakosok folyamatosan
ültetnek fát, gondozzák a bokrokat, a virágá-
gyásokat, a füves területeket, ehhez a fontos
munkához kívánunk jó egészséget az el -
következő időben, köszönjük a fáradhatatlan
munkát, s továbbra is tegyünk együtt, szá-
mos, városszépítő tevékenységet!
(Forrás/Bővebb információt talál Szőnyeg János:
Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

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

Üzletek:

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

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270

E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

AUTÓ-QUALITY KFT.
Veszprém, Budapest u. 72.

(A MOL benzinkút mögött.)
Telefon: +36-70/ 334-2976

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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

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

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

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

Hirdessen 2019-ben 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 2019-ben is játékra hívja kedves olvasóit. 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 2019-ben is!
A júniusi kép kérdése: Hol található?
A 2019. májusi képrejtvény helyes megfejtése: Fűzfőgyártelep, Nike krt. 5. 
Meglepetés csomagot nyert: Horák Mária balatonfűzfői olvasónk

SZERKESZTŐSÉG
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1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Madarak, fák napja



Katonadalos találkozó

Fotók: Árvai László
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