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Balatonfűzfő Város. a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2016. október 10-től 2016. november 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Október 8. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap, téma: épített kerámia, bemutatja: Belső Lászlóné keramikus
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Október 8. 16 óra Both Zoltán vadállatbefogó előadása
– a BLTE szervezésében (belépődíjas előadás)
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Október 11. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Október 14. 16 óra Újszülöttek köszöntése
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló, LEADER
Kultúrközpont
Október 14. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– bemutatkoznak a Vágfalvi Ottó képzőművészeti emlékverseny (2016. 4. 22.) 7–8. osztályos diákjai
Október 15. 9 óra Balatonfűzfőért Alapítvány
– társadalmi munka és növényültetés a Parti
sétányon
Találkozás: Parti sétány, Panoráma stég előtti
pihenőpont
Október 17. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– a 2017-es programok összeállítása
– szólások, mondások hétköznapjainkban
Október 17. Kártya klub
Október 20. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
kötetlen beszélgetése a lakossággal egy kávé
mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda
Október 21. 9.30–16.30 óra Véradás
– a NIKE Véradó Egyesület szervezésében

Október 21. 17 óra Kézműves klub
– kiállítás megnyitó
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Október 21. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– férfinap
Helyszín: Tobruk, Natúrkert vendéglő
Október 23. 11 óra Ünnepi megemlékezés
az ’56-os forradalom és szabadságharc
emlékére
Helyszín: Fűzfőgyártelep, 56-os áldozatok
emléktere (Országzászlónál)
Október 24. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, a férfi tagok köszöntése
Október 27. 11 óra Toborzó nap
– az MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság, 3. Toborzó és
Érdekvédelmi Központ – Veszprém, az idei
évben is közvetlenül a lakóhelyén szólítja
meg a potenciális álláskeresőket, honvédség
iránt érdeklődőket.
Október 28. 17 óra Kontrasztok
– Farkas István pódiumbeszélgetése
Hegyeshalmi László festőművésszel, a veszprémi Művészetek Háza igazgatójával

November 7. 17 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 7. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
November 8. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, az adventi feladatok megbeszélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 8. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
November 11. 14 óra Szent Imre-napi
kórustalálkozó
– iskolai énekkarok találkozója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom
November 12. 19 óra Szent Erzsébet-napi
karitász bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
November 12. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Novemberi előzetes

November 12. 10 óra Járási ulti verseny

November 4. 18 óra Megemlékezés és
gyertyagyújtás a Kopjafánál
Helyszín: Fűzfőgyártelep, 56-os áldozatok
emléktere

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

November 7. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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.

Emékezzünk az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztre és
hajtsunk fejet az 1956-os forradalom áldozatai előtt!
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
szeptember 20-án 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– Az önkormányzat a helyi járatos autóbusz közlekedésével kapcsolatos szolgáltatások biztosítására 2017. január 1-jétől 2018. december
31-ig szóló időtartamra az Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.-vel köt szolgáltatói szerződést.
1. A helyi járatos autóbusz közlekedésének működési támogatási céljára nettó 5 627 888 Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetésében.
2. Megvizsgálja a 2016. decemberi Kt. ülésre a hely járatos autóbuszközlekedéssel kapcsolatban felmerült finanszírozást más településeken, szolgáltatóknál, illetve annak működését a jogszabály alapján.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
1. Elviekben egyetértett a Városgondnokság, mint intézmény megszüntetésével és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-vel megköthető közszolgáltatásról szóló keret-megállapodásban foglaltakkal.
2. Az 1. pontban foglaltakkal való egyetértés esetén a Kft.-nek szakfeladatonként ki kell dolgoznia az elvégzendő feladatok tételes
ellenértékét, mely egyértelmű összehasonlításul szolgálhat a jelenlegi bekerülési költségekre.
3. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a közszolgáltatásról szóló keret-megállapodást a jelen határozat 2. pontjában megjelölt feladat költségvetésre pozitívan ható esetében, valamint a 4. pontjában rögzítettek teljesülését követően aláírja.
4. A közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás hatályba lépésének a
feltétele a Nemzeti Adó és Vámhatóság részéről a támogató állásfoglalás kiadása. A közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás
hatályba lépésének további feltétele a Támogatásokat Vizsgáló
Iroda által kiadott támogató állásfoglalás.
– Az önkormányzat a Jókai u. 19. szám alatti volt Jókai Iskola földszinti – igény szerint – egy vagy két tantermét 2016. október 1. napjától határozatlan időre, 30 napos felmondási határidővel, térítésmentesen, a rezsiköltség (villanyköltség) átvállalása mellett a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat használatába adja raktározás, adományosztás céljára.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gondoskodik az adománytárgyak
3 napon belül, ingatlan előtti területről történő elszállításáról.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete tájékoztatja a DRV Zrt.-t, hogy az általa megküldött 2017–2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervben – Balatonfűzfő vonatkozásában – felmerülő
költségek finanszírozására az önkormányzat forrást biztosítani nem
tud.

– A testület
1. tájékoztatja a Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelepen lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült problémákról a térség országgyűlési képviselőit,
valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot;
2. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak megküldendő – a víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítésére vonatkozó – tájékoztató levelet jóváhagyja;
3. kezdeményezi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalnál a Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelepen az önkormányzat
tulajdonában álló vízi közművek üzemeltetésére 2017. évre jelöljön ki közérdekű üzemeltetőt a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 32. §-a alapján.
4. felkéri a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
DRV Zrt.-vel egyeztetve vizsgálja meg a Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelepen elhelyezkedő régi kutak tulajdonjogát, műszaki állapotát, működtetésének lehetőségét.
– A testület dr. Domina Lajos házi gyermekorvosi körzet háziorvosa
beadványa ügyében úgy döntött, hogy nem tud eltekinteni a háziorvosok központi ügyeletbe való részvételétől, ezért az érintett háziorvos
feladat-ellátási szerződését változatlan tartalommal kívánja fenntartani.
– Balatonfűzfő város önkormányzata az alapellátási ügyeletről való
gondoskodás kötelező önkormányzati feladatát továbbra is a
Balatonalmádi Központi Ügyelet szervezése jelenlegi formájának
fenntartása által kívánja működtetni, a 13 önkormányzat között a
központi ügyelet közös szervezésére kötött, érvényes keret-megállapodást hatályában fenn kívánja tartani.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
1. A tulajdonát képező balatonfűzfői 805/19 helyrajzi számú ingatlant bruttó 2 970 000 Ft-os vételáron Ugrai István, a balatonfűzfői
805/22 helyrajzi számú ingatlant bruttó 2 984 000 Ft-os vételáron
Miklósi Tibor részére értékesíti.
2. A vevők vállalják, hogy a vásárolt telken 4 éven belül új lakóingatlant létesítenek.
A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2016. október 18-án lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. augusztusi lapzártától a 2016. szeptemberi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk városunk 1 újszülöttjét, név szerint Kapus Istvánt.
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 8 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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A hetvenharmadik hónap a városházán
A képviselő-testület úgy döntött, hogy kilép
a helyi turisztikai egyesületből.
Mivel a képviselő-testület által elfogadott
együttműködési megállapodást a BLTE nem
írta alá, így a döntés elkerülhetetlen volt.
A Kt. az áprilisi ülésén döntött a támogatás
mértékéről, (4 millió forint) a megállapodás
időtartamáról – ami 1 év –, és amely a korábbi évek gyakorlatától nem tért el. Az egyesület nem támogatást, hanem tagdíjat kért és
nem fogadta el az 1 évre szóló megállapodást
sem. A tagdíjjal csak az egyesület tagsága felé
kellene elszámolni, míg a támogatással az
önkormányzat felé. Megállapodás hiányában
nem tudjuk teljesíteni a TDM feladatainkat,
így más partnert kerestünk. 2016. november
1-jével be kívánunk lépni a Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesületbe, és vele
kívánjuk ellátni a TDM feladatokat, aminek
ellátásában a helyi turisztikai egyesülettel
képtelenség volt megállapodni, mivel a tárgyalásokon elzárkóztak az álláspontjuktól
eltérő megállapodástól.
Kértem azokat a választmányi ülések, közgyűlések jegyzőkönyveit, amelyek ezen döntéseket megalapozták, de nem kaptam meg
őket arra hivatkozva, hogy az irodába nem
tudnak bejutni, mert ezt nem tudják használni. Az irodát eddig az érvényben lévő
megállapodás alapján használhatták, ennek
hiányában nincsen jogalapja az egyesületnek
a hivatalban helyiséget használni. Jegyző úr
felszólította – már nem először – az egyesületet, hogy költözzenek ki a hivatalból, ehhez
a segítséget megadják a munkatársaink.
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel a tárgyalások megkezdődtek.
Nem helytálló, hogy az önkormányzat a helyi
vállalkozások adóját adja át a balatonkenesei
egyesületnek. Az idegenforgalmi adót az itt
megszálló vendégek fizetik be, amit az állam
ugyanakkora összeggel támogat. Az az állítás,
hogy a helyi vállalkozások adóját adjuk át az
IFA helyett, vagy tájékozatlanság miatt került
megfogalmazásra, vagy szándékos félre tájékoztatás. A helyi vállalkozások adói helyben
kerülnek felhasználásra.
A BKKTE-vel az együttműködésünk régebbi, hiszen egy pályázatban indultunk, amelyben az önkormányzat vállalta, hogy annak
fenntartási idejéig évi 4 millió Ft-tal támogatja az egyesületet, amit a helyi egyesületnek átad. A pénzügyi vezetőtől származó
információ szerint ez idáig is a BKKTE-nek

utaltuk a korábbi támogatásokat a pályázat
szerint és forrás felhasználásáról a BLTE-vel
közösen megállapodtak.
Az önkormányzat kényszerhelyzetben volt a
TDM feladat ellátásában, mert a helyi BLTE
a testületi szándék és lehetőség ellenére akarta kikényszeríteni a számára sokkal előnyösebb megállapodást. A kényszerhelyzet már
zsarolássá változott azzal, hogy kijelentésre
került, hogy a BLTE szerződés hiányában a
parti sétánnyal kapcsolatos beruházás költségeit vissza kell majd fizetnünk. Ez zsarolás.
Vállalásunk a parti sétány- és kerékpárúttal
kapcsolatban az, hogy egy TDM szervezetben leszünk tagok. A helyi turisztikai egyesület működése nem kerül veszélybe, csak
egy feladatot, nevezetesen a TDM feladatot
nem fogja ellátni, de a klasszikus egyesületi
feladatokat a tagság a vezetőkkel továbbra is
elláthatja. Csupán annyi változik, hogy az
önkormányzat nem kíván a legfőbb stratégiai partnernek lenni egy olyan egyesületben, amellyel az utóbbi közel két évben a
lényegi munka helyett csak a vitatkozás,
ügyvédi felszólítások, félremagyarázások,
követelések hangzottak el, a valós TDM feladatok magas szintű végzése helyett.
A BKKTE-vel való együttműködés erőssége,
hogy Balatonakarattyával együtt már térségi
szervezetként lesz jelen a Balatonon, erősebb
lesz a pályázatoknál. Jobban össze tudja hangolni a térség idegenforgalmi stratégiáját,
turisztikai koncepcióját. A térségbe érkezőknek programcsomagokat tud ajánlani, amire
szükség lenne, csak a mi egyesületünk ezt
nem volt hajlandó elvégezni. Pozitívum,
hogy a három település nagyobb szakmai
kompetenciákkal rendelkező menedzsert
tud alkalmazni. Nem fog kevesebb forrás
kerülni Fűzfőre, mert a forrást, ami támogatás, a balatonfűzfői turisztikára fogják fordítani. Az előzetes megbeszélésen nem zárkóztak el alapszabály módosítástól sem, hogy a
fűzfőiek a vezetésben, felügyelő bizottságban helyet kapjanak. Az együttműködés
olyan fokát tapasztaltuk mind szervezeti
mind szakmai vonatkozásban, amit eddig az
utóbbi időben nem tapasztaltunk a helyi
egyesülettől.
A téma fontossága miatt az elfogadás előtti
megállapodást megküldjük a civil szervezeteknek.
Valóban kikértem az ügyészség véleményét
az egyesület tagdíj megállapításának jogsze-

rűségéről. Az egyesület alapszabálya azt tartalmazza, hogy a tagdíj mértékét a közgyűlés
határozza meg. Az egyesület közgyűlésén
jeleztem, hogy a város költségvetésében csak
négymillió forint támogatás került betervezésre, de a közgyűlés ennek ellenére 6,3 millió forint tagdíjat állapított meg, ami természetesen az önkormányzat részéről vállalhatatlan volt.
Azért fordultam a képviselő-testület tudtával az ügyészséghez, hogy megtudjuk,
jogszerű-e, hogy az önkormányzat akarata
ellenére egy civil szervezetnek joga lenne
bármekkora terhet róni a költségvetésre.
Az alapszabályára hivatkozva tulajdonképpen elvenné a képviselő-testület jogát a saját
forrásainak felhasználására. Az ügyészség
megismételte, hogy az alapszabály tartalmazza tagdíj megállapításának a jogát.
Tulajdonképpen ennek ismeretében is ki
kellett volna lépnünk, hiszen a tagdíj mértékét tőlünk függetlenül akkor bármekkora
mértékben megállapíthatná ez a szervezet,
és adott esetben veszélyeztethetné a város
működését. A költségvetés készítése a képviselő-testület kompetenciája, ezt nem veheti
ki a kezéből egy civil szervezet sem.
(Szerkesztőségünk köszöni polgármester
úr reagálását Szanyi Szilviának a szeptemberi számban írt írására. Ezzel ezt a
témát lezártnak tekintjük, és ezzel többet
nem foglalkozunk.)
Több, a Társulás területén élő település
lakosságának és polgármesterének személyes
tapasztalata, hogy az elmúlt években ismét
problémává vált a térség levegőtisztasága.
Az utóbbi néhány évben egyre erőteljesebben tapasztalható, hogy térségünkben napi
időszakossággal elviselhetetlen bűz terjed az
ipartelep és a hulladékkezelő irányából. A valódi forrás meghatározása, hatásának vizsgálata meghaladja egy-egy önkormányzat lehetőségét, hatáskörét, de kijelenthető, hogy a
szennyezés forrása az iparterületen működő
hulladékégető, a szennyvízkezelő, egyes
vegyipari üzemek, mezőgazdasági területek,
állattenyésztő üzemek, valamint hangsúlyosan a hulladékkezelő lehet.
Ismeretes, hogy egyes önkormányzatok, valamint a lakosság képviselői tettek kísérletet,
lépéseket, hogy az illetékes környezetvédelmi
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hatóság tárja fel, vizsgálja ki és tegyen lépéseket a légszennyező hatások visszaszorítására,
megszüntetésére, eddig eredménytelenül.
Figyelembe véve a lakossági jelzéseket, az
önkormányzatok érdekeit, javasoltam, hogy
a társulás tagjai közösen forduljanak a Fejér
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztályához, mint
illetékes hatósághoz, hogy a térségben légszennyező forrásokat – beleértve a szagha-

tást is – tárja fel, az okozók működését vizsgálja meg és tegyen hathatós intézkedéseket
a légszennyezés megszüntetése érdekében.
A társulás ezt támogatta, és kiegészítette
azzal, hogy a társuláson kívül az érintett települések polgármesterei szintén közösen kezdeményezzenek vizsgálatot a szaghatás forrásának a feltárására, megszüntetésére. A hulladéklerakóban tett látogatás után a képviselőtestület sorra fogja látogatni a környező üzemeket, és meg fogjuk tekinteni a korábbi
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rekultivált ipari területeket is. A tapasztalatainkról, a hatóságok visszajelzéseiről, az érintettek meghívásával lakossági fórumot kívánunk tartani. Minden törvényes eszközzel
továbbra is élni fogunk a kiemelt üdülőkörzetünk védelméért.
A legközelebbi KT-KÁVÉ 2016. október 20.
17 óra, Tobruk, óvoda.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Felhívás
A Balatonfűzfőért Alapítvány városszépítő akciót hirdetett a parti sétány virágosítására.
Az akció keretében először támogatókat kerestünk, s pénzt gyűjtöttünk.
Eddig befolyt összeg: 135 000 Ft.
Második lépésként a Városgondnokság szakmai segítségével megterveztettük a virágágyásokat.
Október 15-én 9 órától hívjuk, várjuk az ültetésben segíteni szándékozókat!
Helyszín: Panoráma stég előtti pihenőpont
BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

Itt valami bűzlik
Sajnos lassan már évről évre visszatérő probléma településünkön az a különösen nyáron,
a reggeli és esti órákban érezhető intenzív
szaghatás, mely elsősorban Fűzfőfürdő, és
időnként Gyártelep lakosságát készteti arra,
hogy behúzódjon a lakásába, mert kint
bizony nem lehet megmaradni. A már-már a
„vállalati” időszakot idéző probléma nemcsak
az itt élők életminőségére van negatív hatással, hanem a nálunk nyaraló vendégeket is
elriaszthatja. Emiatt teljesen érthető és jogos
a lakosság és a nyaralótulajdonok várakozása,
hogy valami megoldás szülessék az ügyben.
Balatonfűzfő város önkormányzata előtt
régóta ismert a fenti probléma és elkötelezettek vagyunk annak megoldásában. Mivel
önkormányzatunk a szagforrás vonatkozásban eddig semmiféle hivatalos tájékoztatást
nem kapott a vizsgálatot folytató Fejér
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálytól, így kénytelenek vagyunk az ilyenkor szokásos (sajnos
körülményes és lassú) eljárásrend szerint,
hivatalos megkeresések útján jelezni a problémát a döntéshozók felé.
De vegyük is sorra, milyen lépések történtek
eddig a bűz eredetének lokalizálása (meghatározása) és felszámolása érdekében!
Ahogy fent jeleztem, a probléma sajnos nem új
keletű, hiszen a környezetvédelmi felügyelőség

a tavalyi esztendőben már lebonyolított egy
lakossági meghallgatást azok körében, akik
panaszt tettek az ügyben. Elgondolkodtató,
hogy ezen – a hatóság által előírt meghallgatáson – sokan nem akartak megjelenni… Ami
ettől is szomorúbb, hogy a vizsgálatot folytató
szakhatóság „elfelejtette” tájékoztatni az érintetteket, valamint az önkormányzatot a vizsgálat eredményéről. Mivel a probléma továbbra
is fennállt, ezért előbb telefonon (itt semmi
érdemi információval nem szolgáltak), majd
írásban kérte önkormányzatunk a tájékoztatást a vizsgálat eredményéről. Ez idáig hivatalos válasz nem érkezett a hivatalunkba.
A szaghatás vizsgálatát – a lakossági bejelentéseken túl – mi magunk is több ízben kezdeményeztük és hasonló módon járt el több
érintett önkormányzat (Királyszentistván,
Papkeszi, Balatonkenese) is. Többek között
ezeknek a megkereséseknek is betudható,
hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség június hónapban ellenőrzést
tartott a királyszentistváni hulladéklerakóban, ahol több szabálytalanságot is észlelt, s
emiatt bírságot szabott ki, valamint cselekvési terv elkészítését írta elő a lerakót üzemeltető társulás számára. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy önkormányzatunk erről sem
kapott semmiféle hivatalos tájékoztatást.)
Jómagam szeptember 19-ére kértem látogatási időpontot a királyszentistváni lerakóba,

hogy képviselő-testületünk a bizottság tagjaival kiegészülve a helyszínen tájékozódhasson az üzem működéséről. Czaun János, az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás elnöke fogadott bennünket és igen
készségesnek mutatkozott mind az üzem
bemutatása, mind a működéssel kapcsolatos
kérdéseink megválaszolásában. A kétórás
üzemlátogatás során a létesítmény minden
szegletét bejártuk, a depóniát (lerakót) is
szemrevételeztük, sőt körbe is jártuk.
A környezetvédelmi felügyelőség júniusi vizsgálata megállapította, hogy – több kisebb, az
ipari feldolgozást nem érintő, elsősorban formai hiányosságon túl – az aprított, tömörített, értékesítésre szánt szemétbálák nem
megfelelően voltak a szabadban tárolva,
továbbá a depónia nem négy, hanem csak
három szekcióban működött. Mindezeken
túl a biofilterek cseréjére, valamint a pormentesítésre is felhívták az üzemeltető figyelmét.
A szabálytalanságok megszüntetése a közelmúltban megindult, így a depónia földtakaróval való fedése is felgyorsult, ezt a folyamatot fotózták/rögzítették többen a facebookon. A kommunális szemét aprítását, osztályozását végző folyamatok zárt térben, magas
fokú gépesítettség mellett zajlanak, ezekben
az üzemcsarnokokban nem is volt különösebben büdös. Intenzív szaghatással találkoz-
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tunk viszont a biológiai érlelőben, ahol egy
irányított, 21 napos munkafázisban, baktériumtörzsek hozzáadásával bontják le a hulladék szerves összetevőit. Az itt működő, nagy
telítettségű biofilterek közeljövőben történő
cseréjére ígértet tettek a termelés irányítói,
ugyanakkor jelezték, hogy az intézkedési
tervben jelölt pormentesítést minden esetben
megvalósítják, hiszen nedves technológiával
dolgoznak. Czaun úr mindezekkel együtt
sem zárta ki annak lehetőségét, hogy az innen
a depóniába kerülő, a már semmilyen formában nem hasznosítható hulladékba időnként
le nem bomlott, szerves hulladék kerülhet.
Ezt a feltételezést erősítette, hogy látogatásunkkor is madárrajok keringtek a depónia
felett. Ugyanakkor meggyőződhettünk róla,
hogy a depóniát körülhatároló töltés és véderdő kialakítása folyamatban van (most az
északi-északkeleti oldalon folyik, tehát nem
ott, ahonnan a telepet fotózni szokták). A cég
képviselője elmondta, hogy a depónia földdel
történő végleges takarófedésére akkor kerül
sor, ha elérték a tervekben szereplő 20 méteres magasságot (jelenleg ez 8–10 méter).
A tervekben szereplő véderdővel körülhatárolt, füves domb látványát tehát majd csak
kb. 20 év múlva élvezhetjük.
Arra a kérdésre, hogy kik és milyen gyakorisággal tartanak az üzemben ellenőrzést
Czaun úr elmondta, hogy idén már egy sor
hatósági ellenőrzésen vannak túl, s az EU
illetékesei is rendszeresen ellenőrzik a létesítményt, hiszen az nagyrészt pályázati pénzből
valósult meg. A környezetvédelmi ellenőrzésekre általában bejelentés nélkül kerül sor.
Eddig ezek mindegyike kizárta az itt keletkező szagok egészségkárosító hatását, melyet
egyébként a megyei katasztrófavédelem
mozgó laborral végzett mérései is megerősítenek. Kérdésként merült fel az is, hogy

milyen tevékenység zajlik az üzemben reggelenként illetve esténként. A válaszban
elhangzott, hogy a munkamenet a kétműszakos munkarendben folyamatosnak mondható, nincs külön ezekben a napszakokban végzett tevékenységük, mely extra szagkibocsátással járna. Reagáltak arra is, hogy az ide
bekerülő kommunális szemét mekkora része
kerül deponálásra. Ennek mértéke maximum 30% lehet (s ebbe a lomtalanítások
hulladéka is beleértendő), a többi, anyagában osztályozott, kezelt hulladékot bálákba
csomagolva elsősorban cementgyárak számára értékesítik. A biológiai érlelés során keletkező komposztot sajnos nem tudják értékesíteni, mert jelenleg nincs technikájuk a komposztba kerülő apróbb, szemcse méretű
üvegdarabok kiválogatására. Így ez a komposzt a lerakóba helyezett szemét takarására
szolgál. A depóniába érkező építési törmelék
(mely ide hivatalosan nem is érkezhetne!)
ledarálásra kerül és a lerakó töltését erősíti.
Az üzemlátogatás tapasztalatait összegezve,
sem kizárni, sem megerősíteni nem tudom
azt a közvélekedést, hogy a Balatonfűzfőn
érezhető szag forrását egyértelműen és kizárólag csak itt kell keresni. Mindenképp megjegyzendő, hogy a hulladéklerakó közvetlen
közelében több más kibocsájtó is tevékenykedik, például működik itt szemétégető,
szennyvíztelep, foglalkozik itt cég savátfejtéssel és a közelben mezőgazdasági tevékenység (trágyázás) is folyik. Könnyen előfordulhat, hogy egyenként az előírt határértéket
meg nem haladó szagforrások bizonyos időjárási körülmények között összeadódnak,
vagy legalábbis egymást erősítik. További
kérdéseket vet fel az is, hogy a tőlünk meglehetősen távol eső észlelésekre (pl. Fejér
megyében, Tihanyban) lehet-e ez a hulladéklerakó a válasz.

Mivel nekünk képviselőként sem tisztünk, sem
kompetenciánk nincs a szagforrást lokalizálni,
illetve felszámolni, valóban szükség lesz ebben
a tárgyban egy korrekt szakhatósági vizsgálatra, mégpedig mihamarabb. Ennek érdekében
Marton Béla polgármester úr a hónap elején,
telefonon kereste meg választókerületünk
országgyűlési képviselőjét, Kontrát Károlyt,
hogy segítségét kérje az ügyben. Továbbá –
mivel az önkormányzatok egyéni megkeresései eddig nem vezettek eredményre – szükségesnek láttuk az érintett települések vezetőinek összefogását. Polgármester úr ennek érdekében a szeptember 23-i térségi társulási tanács
ülésén kezdeményezi, hogy egy közös nyilatkozatban kérjék az önkormányzatok a szaghatás okainak komplex vizsgálatát annak megszüntetése érdekében. (Az ülésre lapzárta után
kerül sor, de az előzetes egyeztetések alapján
támogatni fogják a kezdeményezést.)
Még egy gondolat erejéig kitérnék arra a civil
kezdeményezésre, mely az ügyben indult.
Jegyző úr a napokban átvette Schindler
Anikó fűzfői lakos szaggal kapcsolatos bejelentését és továbbította azt a megfelelő szervekhez. Jó lett volna, ha az ügyben folytatott
tiltakozó aláírásgyűjtés összekapcsolódott
volna ezzel a beadvánnyal, mert így talán
nagyobb súllyal jelenne meg a lakosság véleménye is. Mindenesetre tiszteletre méltó az a
civil kurázsi, mely az ügyben megmutatkozott, s reményeink szerint ez, valamint az
önkormányzatok kezdeményezése valahol a
döntéshozóknál majd összeér és végre hatással lesz a problémánk megoldására.
Amennyiben a közeljövőben bárminemű
lényeges fejlemény történik az ügyben, úgy
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
ERDŐSI GÁBOR
ALPOLGÁRMESTER

Megkezdődött a Határvadász toborzás
Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, már nagyon sokan hallottak a
Határvadász egység szervezéséről. Az országos médiumok gyakorlatilag naponta adnak
tájékoztatást az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, a toborzás céljáról, a határvadász egység létrehozásának okáról.
Ezt teszem most én is!
A Határvadászok a rendőrség hivatásos állományának egy speciális egységét fogják
alkotni, és a Készenléti Rendőrséghez tatoz-

nak szervezetileg. Feladatuk a hazánk határainak védelme, a rendőrség határvédelmi
tevékenységet végző állományának megerősítése.
Ki lehet határvadász?
• Minden cselekvőképes magyar állampolgár
• 18. évet betöltötte, de az 55. évet nem
• büntetlen előéletű, rendelkezik érettségi
bizonyítvánnyal
• Megfelel az egészségügyi, fizikai és pszichológiai elvárásoknak

• Elfogadja, hogy a kifogástalan életvitelét
ellenőrzik
Aki megfelel a felvételi eljárásban fél éves,
iskolarendszeren kívüli, moduláris képzésben szerzi meg az „őr-járőrtárs” OKJ-s részszakképesítést. A képzés első 2 hónapja alatt
150 000 Ft, utána és az egy éves szerződés
idején 220 000 Ft jövedelemben részesül.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon
hivatali munkaidőben várunk minden
érdeklődőt részletes tájékoztatással és a
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jelentkezéshez szükséges nyomtatványcsomaggal. Kollégáim és én is – toborzási céllal
– folyamatosan megjelenünk a települési
rendezvényeken, nyílt napokat szervezünk,
felkeressük a középiskolák végzőseit, hogy
részletes tájékoztatással segítsük a szervezetünkbe jelentkezni szándékozókat.
Mint minden munkahelyen, a rendőrségen
is van lehetőség a továbbképzésre, majd egy
új szakterületre történő átkerülésre.

Az ősz nemcsak az iskolakezdés,
tanulás ideje…
Az évszakváltás a tanítás, a képzések megkezdése mellett az ősz a mezőgazdasági, kerti
munkák sokasodását is jelenti. A jó időben,
kertben tevékenykedő emberek nyitva hagyott ajtaja és ablaka szinte csalogatja a
besur ranókat. A termény betakarítással
együtt jár, hogy megnő a lassabban haladó
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mezőgazdasági járművek forgalma az utakon, próbára téve a gyorsabb járművezetők
türelmét, időnkét sárfelhordással, a rakomány leszóródásával rontva a közúti közlekedés feltételeit.
A betakarítással kapcsolatban egy másik
dolog, amire fel kell hívnom a figyelmet a
települések utcáit járó, terményt eladásra
kínáló, vagy felvásárlási szándékot mutató
idegenek, akik között bizony előfordul,
hogy terepszemlére használják ezt a tevékenységet. Azt tanácsolom, a kapun keresztül egyezkedjenek. Legyenek óvatosak, előre
ne fizessenek ki semmit! Csak, ha már valóban megkapták az árut, annyit amennyiben
megegyeztek, és olyan minőséget, amilyent
vártak. Ez természetesen vonatkozik a tűzifavásárlásra is. Ha előre tudják a szállítás időpontját, lehetőleg ne egyedül várják.
Kérjenek meg ismerőst, aki fel tudja mérni,
minden rendben van-e.
Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, minél előbb értesítsék a rendőrséget.
A színes évszak meghozza a maga szépségét, de
nem kell, hogy bezárkózást is hozzon magával.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tájékoztató a zöldhulladék kezeléséről
Lehetőségek a zöldhulladék kezelésére:

• ágakat, gallyakat – összevágva és összekötegelve (70-80 cm hosszú, kb. 50 cm átmérőjű kötegekben).

hulladék, műanyag, gumi, vegyszert és veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék, állati eredetű hulladék és egyéb hulladék nem égethető.

1. Komposztálás:
Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.

Amennyiben a hulladék közé kommunális
jellegű anyag kerül, a kevert anyag komposztálásra alkalmatlanná válik, így azt a szolgáltatónak nem áll módjában elszállítani.
Balatonfűzfőn a 2016. őszi szállítási napok:
októberben a 41. és 43. héten, valamint
novemberben a 45. és 47. héten, hétfői napokon.

2. Zöldhulladék „ingyenes”, szervezett
elszállítása:
A Balkom Kft előre meghirdetett időpontokban, a „Zöld-nap” keretében az ingatlan
elé kihelyezett zöldhulladékot elszállítja. A
hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe
vevők számára ez további anyagi terhet nem
jelent. A zöldhulladék az alábbi módon
helyezhető ki:
• száraz levél, nyesedék, fű, átlátszó (nem
fekete), maximum 6 db zsákban,

3. Égetés:
Az avar és kerti hulladék égetése minden év
március 15. napjától május 15. napjáig és
szeptember 1. napjától november 15. napjáig
10–12 óra és 15–17 óra közötti időszakban
végezhető el. Vasárnap és ünnepnapokon az
égetés tilos. A hatóságilag elrendelt általános
tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést
nem ad.
Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot
lehet. Kommunális, veszélyes és ipari eredetű

4. Zöldhulladék alkalmi elszállíttatása:
A Balkom Kft. a szervezett zöldhulladékszállításon kívül is befogadja a velük szerződéses viszonyban lévő ingatlanokon keletkezett zöldhulladékot. Erre kétféle lehetőség
kínálkozik:
– A szolgáltatónál megvásárolható zöld
színű, a szolgáltató emblémájával ellátott
zsákban az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot ürítési napokon elszállítják.
– A Balkom Kft. telephelyére (Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) elszállított zöldhulladékot díjfizetés ellenében (bruttó
2000 Ft/m3) a szolgáltató átveszi.

A szépen ápolt, gondozott kert elkerülhetetlen velejárója a zöldhulladék kezelése.
Balatonfűzfőn jelenleg az alábbi módon
tudunk „megszabadulni” a magáningatlanon keletkezett zöldhulladéktól:

Mindkét lehetőséggel kapcsolatos további
információt a szolgáltatónál adnak
a 88/438-688 telefonszámon.
SZEKERES PÉTER
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
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Hatvan éve együtt!
Nemrégiben ünnepelte hatvanadik házassági évfordulóját Nagy
Ferenc és Németh Lenke. Ebből az alkalomból köszöntöttem őket
balatonfűzfői otthonukban, ahova mindig szívesen megyek. Egy
szorgos élet munkájával megteremtett kényelmes házban mindig a
derű és a kedvesség, az egymásra figyelés van jelen. Rövid ott létemkor Feri bácsi elmondta, hogy közel hat évig kellett „koslatnia” Lenke
után Nagytevelen. A tejcsarnoktól a távoli falu végétől a másikba, na
és persze vissza. Sok derűs emlék között előkerült az a történet is,
amikor a katolikus esperes megpróbálta Feri bácsit a református
menyecske választásáról lebeszélni. De erre gyors és frappáns válasz is
született: „A református lábosban is megfő a leves.” És ezzel a dolog
eldőlt. Eldőlt egy életre.
Kívánok jó egészséget, további boldog és hosszú életet. Házasságuk példa
mindenki előtt.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

35 év a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének életében
Nagyszabású ünnepség részese lehettem Balatonfűzfőn, a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központban szombaton.
A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének 35. jubileumi
ünnepségére sorra érkeztek az egész megyéből a meghívott vendégek.
A köszöntő után Hegedűs Józsefné, az egyesület elnöke ünnepi beszéde következett. Visszaemlékezett a megalakulásra és a kezdetekre.
Az ember életében a 35. év a legszebb, virágzó kor, viszont egy civil
szervezetnél ez nagyon hosszúnak tűnik és igazán érett, kiteljesedett
időszak ez, és már nem gyerekcipőben jár.
Hatalmas tett volt 1981-ben, hogy dr. Benkő Pál 93 fő alapító taggal
létrehozta a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületét, és őt
akkor megválasztották az egyesület elnökének.
Nagy feladat elé néztek, elkezdődött a munka, a sorstársak felkeresése és bevonni őket az egyesület életébe. dr. Benkő Pál mozgatórugóként tevékenykedett.
A létszám rohamosan emelkedett, és a 93 tagból mára már 3628 fővel
működik az egyesület megyénkben.
Megyei irodánk Veszprémben működik, az épület az Egyesület tulajdonában van.
Éves szinten nagyon sokan felkeresik az irodát és bármilyen felmerülő problémát orvosolni tudnak, és segítő kezet nyújtanak a betérőnek.
1988-ban társadalmi összefogással, saját erőből felépítettek Borgátán
egy Oktatási Rehabilitációs és Szabadidő központot, sok ,,más”
ember pihenhette itt ki fáradalmait és egyúttal a gyógyulás útjára léphettek. Borgáta remek gyógyvize alkalmas az ízületi panaszok gyógyítására., ma már szinte minden igényt kielégítő kényelemmel.
1991-ben Filep Zoltán, az akkori egyesület elnöke hosszadalmas előkészületek, tárgyalások után létrehozták a MOVE-ALFA Kft.-t, ez
egy gazdasági egységet jelentett. Az alapító okiratnak megfelelően
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására lett
alkalmas.
Dr. Kovács Zoltán, Pápa város akkori polgármestere és képviselő-testülete az Egyesület tulajdonába adta az egykori szovjet laktanya területén lévő 87. számú épületét és a Munkaügyi Központhoz beadott

sikeres pályázat után az épület munkahellyé lett átalakítva, 31 fővel
elkezdődhetett a munka.
Az Egyesület életében folyamatos változások voltak és 1996 szeptemberében a küldött közgyűlés megválasztotta Glück Ferencet az egyesület
elnökének, majd 1998-ban a MOVE-Alfa Kft. ügyvezető igazgatója
lett, mára már MOVE-Zrt. néven működik, több telephellyel és több
mint 1000 megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat.
A Balatonfűzfői Nitrokémia Részvénytársaság ingyen és bérmentve
2003-ban egy 672 m2 területű irodaházat adományozott az
Egyesületnek, ahol szintén a megváltozott munkaképességű emberek
kaptak lehetőséget az életük újra indításához.
A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.-ben a Mozgássérültek
Veszprém Megyei Egyesülete a fő részvényes.
Az Egyesület 9 csoportjában aktív munka folyik, a csoportvezetők és
a tagok éves tervet dolgoznak ki és havi egy alkalommal összejönnek,
találkoznak és megbeszélik az éppen aktuális dolgokat. Szoros a kapcsolat egymással, közös kirándulások, színházlátogatások, múzeumok felkeresése is szerepel a programjaikban.
Nagyon szép hagyományként őrzik a ,,Mindenki Karácsonya”
ünnepséget, ahol a fogyatékkal élőket és családtagjaikat is meghívják,
műsorral, ajándékkal és egy meghitt ünnepi vacsorával kedveskednek
a szervezők.
Szintén hagyományőrző rendezvény a Mozgássérültek Napja, itt
adják át a Veszprém Megye Mozgássérültjeiért kitüntetést.
Glück Ferenc néhai elnök szavát idézte az elnök asszony: ,,Amit
Veszprém Megyei Mozgássérült Egyesület elért, az a kulturális élet".
Ezzel arra is utalt, hogy itt Balatonfűzfőn rendezik meg minden
évben a ,,Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik Kulturális
Fesztiválját”, az idei évben szeptember 24-én a 22. alkalommal.
A fogyatékkal élők csodára képesek, sokszor többet adnak, nagyobb
szeretetet, mint egészséges társaik.
A visszajelzések fontosak, mert ebből az derül ki, hogy a tagok lelkesen dolgoznak, embertársainktól tanulhatunk kitartást és akaraterőt.
Ezek birtokában mindent elérhetünk életünkben és aktív, értékes tagjai lehetünk a társadalomnak.
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Nagyon fontos megemlíteni, hogy szoros kapcsolat van a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével, Kovács
Ágnes elnök asszonynak, az elnökségnek és Szakály József főtitkár
úrnak nagyon sok mindent lehet köszönni. Segítik a Megyei
Egyesületek, csoportok munkáját, naprakész információkról adnak
tájékoztatást, közvetítik a híreket és a bekövetkező változásokat is.
A városi és települési önkormányzatok is rengeteg támogatást nyújtanak, mindig készségesen állnak rendelkezésre egy-egy felmerülő kérdés megoldásában.
Az Esélyegyenlőségi törvénye is kimondja, mindenkinek meg kell
adni a lehetőséget: az akadálymentesítés, megfelelő számú parkolók
kialakítása, közlekedés megoldása.
Nagyon szép eredményeket is elért a MEOSZ: duplájára emelték az
akadálymentesítés összegét, és nem egy alkalommal lehet igénybe
venni, hanem 10 évenként, a gépkocsi vásárlás feltételei is módosultak.
Elnök asszony mindenkinek megköszönte lelkiismeretes munkáját és
további sikereket kívánt az elkövetkezendő évekre.
Dr. Chikán Csaba dicsérte a közösségek elért eredményeit, sikereit és
egyúttal megemlékezett arról is, hogy pár nap eltéréssel ünnepelte 35.
évfordulóját az Országos Szövetség is.
Dr. Kontrát Károly, az est fővédnöke köszöntötte az egybegyűlteket.
Mindent megtesz, hogy a ,,más” emberek életkörülményei jobbak
legyenek, és nagyobb biztonságban tudjanak élni a XXI. század elvárásainak megfelelően. Támogatásokat és segítő kezet ajánlott az
Egyesület elnökének, tagjainak és szoros együttműködést ígérve
fejezte be ünnepi köszöntőjét.

2016. október

Szakály József is csatlakozott az előző felszólalók beszédéhez és megköszönte, hogy az egyesületi tagok sokoldalúan segítik az ő munkáját
is.
A Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete posztumusz kitüntetést adományozott néhai dr. Benkő Pálnak, az Egyesület alapító elnökének és Glück Ferencnek.
Marton Béla Balatonfűzfő polgármestere, Pergő Margit Berhida polgármesterasszonya, dr. Áldozó Tamás Pápa városának polgármestere,
Takács Péter Monostorapáti polgármestere, Keszey János Balatonalmádi polgármestere, Végh László Sümeg polgármestere megadnak
minden támogatást, hogy az Egyesület sikeres legyen. Megköszönte
Nagyné Fáró Katalinnak, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjének is a támogatását.
Gróf Tibor, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója is a kitüntetettek között volt. Ő vehette át a „Veszprém Megye
Mozgássérültjeiért” kitüntetést.
Emlékplakettel, oklevéllel jutalmazták az aktív tagokat, csoportvezetőket és alapító tagokat.
A zenés kis műsor, az ízletes vacsora és az ünnepi torta tette emlékezetessé az ünnepséget. A vacsorát Lajkó Frigyes és csapata, az ünnepi
tortát pedig Sipos János, az Egyesület tagja készítette. Köszönet
nekik, és minden közreműködőnek!
Köszönöm a lehetőséget, hogy részese lehettem ennek a színvonalas
ünnepségnek.
HEGYI ILONA

Áttáncolt 40 év
40 év nem kevés, több mint egy emberöltő. Akik 1976-ban születtek,
ma már felnőttek, gyermekeik születtek, cseperedtek fel. 1976-ban
„született” a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub, leánykori nevén: NIKE Táncegyüttes, melynek akkori vezetője Pintér
Tivadar, Tibi bácsi volt. A csoportot helyi és a Nitrokémia által
különböző helyekről Fűzfőre került dolgozó fiatalok alkották.
10 év működés után 1986-ban a badacsonytomaji minősítő versenyen a tánccsoport ezüst III. minősítést kapott Molnár Jánosné
Szegedi Márta vezetésével. Természetesen egy táncegyüttes életében
is akadnak hullámvölgyek, voltak kevésbé aktív időszakok, majd
1992-ben az Öveges József Szakközépiskola diákjaival és a néptáncot
szalon és modern tánccal kiegészítve kezdett újult erővel dolgozni a
tánckultúra és a tánchagyományok elevenen tartásán Jenei István, aki

szinte a kezdetektől a mai napig részt vesz a csapat életében, majd
később tőle vette át a csoport vezetését Fenyvesi Ádámné Varga Judit.
Magam igen különleges helyzetben vagyok, hiszen édesanyám révén
már kisgyerekként beleláttam a NIKE Táncegyüttes működésébe,
most pedig a jelenlegi csoport tagjaként igyekszem tudásomat és időmet a tánckultúra szolgálatába állítani. Ezért is tekintettem – szinte
megszállottan – szívügyemnek a 2016. szeptember 17-i gálát.
Felkutattuk a csoport volt tagjait, fotókat, videókat keresgéltünk,
mélyen az emlékezetünkben „elrejtőzött” koreográfiákat próbáltuk
előcsalogatni, hogy méltón, tánccal tudjunk emlékezni az elmúlt
negyven évre. Családtagjainkat sem kímélve áldoztuk időnket a próbákra, és nosztalgiával kutattunk a régi néptáncos ruhák között.
Végül elérkezett a nagy nap, az öltözőben már glédában álltak az alsó-
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A műsor után vendégül láthattuk régi és mostani táncosainkat, meghívott vendégeinket, feleleveníthettük a sok közös emléket.

Szeretnénk megköszönni minden táncos résztvevőnek a munkáját,
külön köszönjük a Szivárvány Óvoda Tobruki Tagóvodája óvodásainak
a műsorszámát, köszönjük a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatójának és dolgozóinak türelmét, segítő együttműködését, Balatonfűzfő és Nagycétény polgármestereinek születésnapi ajándékát, és köszönjük a tapsot, a mosolyt, a biztatást mindenkinek, aki része
volt ennek a számunkra különleges évfordulónak.

Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, és reméljük, hogy csapatunk
is bővülhet néhány régi-új taggal.

MOLNÁR ESZTER
FŰZFŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS NOSZTALGIA TÁNCKLUB

szoknyák, blúzok, kötények, és többen sok év kihagyás után készültek
arra, hogy ismét a „világot jelentő deszkákra” lépjenek. Izgatottan lestük, hogy kik fogadták el meghívásunkat, hány ismerős arcot fedeztünk fel a nézőtéren.

Bozay Attilára emlékeztünk
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár hagyományosan
minden év szeptemberében megemlékezik Balatonfűzfő egyik legnevesebb szülöttjéről, Bozay Attila Kossuth-díjas zeneszerzőről.
Szeptember 14-én a szülőháznál megjelent közönség hallhatta Kovács
Zoltán zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának megemlékező gondolatait.
Az elhangzott beszédből idézünk:
„Bozay Attila 1939-ben született, itt Balatonfűzfőn. Ez az évszám –
mindenfajta további információ nélkül is – sok mindent sugall.
Nemcsak azt, hogy kisgyermekként kellett átélnie a II. Világháború drámai eseményeit, hanem azt is, hogy fiatalsága és művészi kibontakozása éppen az 50–60-as évek nehéz történelmi időszakára esett. Ez az
a korszak, mely sok-sok ember életét nyomorította meg, sok-sok ember
karrierjét, szakmai kibontakozását fojtotta el. Bozay Attila azonban
a ritka, szerencsés kivételek közé tartozott. Korán megmutatkozó különleges tehetségének köszönhetően itthon is hamar elismert tagja lett
a művésztársadalomnak, s nem sokkal zeneakadémiai tanulmányainak elvégezése után elkezdődhetett nemzetközi sikersorozata is.
Kísérletezett új formai struktúrákkal és technikákkal, kísérletezett új
hangsorokkal és hangrendszerekkel. Folyamatos hazai és külföldi
sikereinek is köszönhető, hogy 1979-ben a Zeneakadémia zeneszerzés
tanszakának tanárává választották. Ettől kezdve – közel húsz éven át
– nemcsak szerzőként, hanem tanárként is maradandót alkothatott.
Évekig volt a Nemzeti Filharmónia igazgatója, aktívan tevékenykedett
a Magyar Zeneművészeti Társaságban, egy ideig pedig a frissen alakult
Magyar Zeneszerzők Egyesületének első elnöke volt. 1992-ben kiváló
művésztársakkal (többek között Makovecz Imrével, Páskándi Gézával,
Gyurkovics Tiborral) megalapították a Magyar Művészeti Akadémiát.

Én magam ugyan sajnálatos módon nem voltam közvetlenül a növendéke, de a közös év végi vizsgák utáni értékelések alkalmával sokszor
tapasztalhattam lényegre törő szakmai hozzászólásait, építő bírálatait.
Támogatása ugyanakkor nem ért véget tanulmányaim elvégzésekor, fiatal pályakezdőként is tőle kaptam a legtöbb bíztatást és gyakorlati segítséget. Idővel kollegiális viszonyba kerültünk, s szerénységét, emberségét
mi sem bizonyítja jobban, hogy nemcsak az én frissen bemutatott
darabjaimat kísérte nagy figyelemmel, hanem a saját új, vagy éppen
készülő műveit is szívesen játszotta el nekem.”
A rendezvényen közreműködtek az Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Kiss Szilvia és Mészáros Márta.
BÓNA VERONIKA
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Szeptembertől látogatható a Balaton Secreto játszószoba
A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületet a sikeres Szabaduló szoba projektje
arra ösztönözte, hogy további szolgáltatásokat valósítson meg. Az idei esős, hideg
nyár is bebizonyította, hogy igény van
településünkön olyan szabadidőprog ramokra, amelyek időjárástól függetlenek.
Saját erőből, munkatársaink rengeteg fizikai
és szellemi munkájával szeptember 29-én
átadtuk a volt Jókai iskolában az új
Szabaduló szobát, ahol egy bűntényt kell
kinyomozni, és egy különlegesnek számító
játszószoba, ahova nemcsak kisgyermekeknek tudunk kikapcsolódást nyújtani,
hanem kamaszoknak és felnőtteknek is.

Vállalunk születésnapi rendezvényeket,
csapatépítő bulikat, leány- és legénybúcsúkat
is.
Az őszi Nyitott Balaton sorozathoz kapcsolódnak már ezek az élményprogramok is a
vadállat simogató programunk mellett.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a megvalósításban! Elsősorban munkatársainknak (Antal Anettnak,
Szabó Tündének, Mihályfiné Rózsának, Tömpe
Eszternek, Koszorusné S. Etelkának), akik férfimunkát vállalva, raklapokból bútorokat
csináltak, festettek, fúrtak, faragtak. Köszönet
ifjabb és idősebb Jenei Sándornak, Halasi
Miklósnak, Karancsi Gábornak, Felber

Istvánnak, Horváth Károlynénak, Tóth Eszternek, Molnár Attilának, Molnár Szilárdnak,
Gosztonyi Károlynak, Berki Zsoltnak, Tradeorg
Nyomdának, Balatoni Bob pályának, BS
Fűzfőnek, Fűzfői Vagyonkezelőnek, Lila Háznak a segítségért, szakmai tanácsadásokért.
A közös munkánknak köszönhetően az
enyészetnek indult épületben a Szabaduló
szobát felújítottuk, kifestettük, lámpákat
szereltünk fel és újból a közösség használhatja.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra, szolgáltatásaink igénybevételére!
SZANYI SZILVIA ELNÖK

Both Zoli, a vadállatbefogó
Van egy mondás, hogy akit a kígyó megmart,
az a gyíktól is fél!
Ehhez képest van egy fiatalember, aki küldetésének tekinti, hogy a veszélyes állatokat
befogja és kiálljon a felelős állattartás mellett, a magyar Ace Venturának hívják, nem
más ő, mint a Both Zoli. Neve az elmúlt
években fogalommá vált. Kígyót láttál a kertedben? Vagy madárpókot, esetleg a banánnal együtt egy skorpiót is haza vittél? Hívd
a 112-t és kérd a Both Zolit!
Zoli kisgyerekként is az egzotikus állatokhoz
vonzódott, már akkor eldöntötte, hogyha
felnő, akkor neki bizony madárpókja, óriáskígyója vagy akár skorpiója lesz! Aztán így is
lett.

Különleges állatkáival járja az iskolákat,
óvodá kat. Felvilágosít és mesél. Érdekes
történetei, állatszeretete és az állatvilág tisztelete azonnal feltűnik. Májustól szeptemberig naponta kap hívást, ezekből 20% valós
riasztás.

Keresett már aligátorteknőst, óriáskígyót.
A leg utóbbi hír vele kapcsolatban a csipogó
orchidea esete volt.
Ha Önt is érdekli, mi történt az orchideával,
jöjjön el 2016. október 8-án, 16 órakor a
Közösségi Házba és hallgassa meg Both
Zoltán vadállatbefogót, aki nemcsak mesél,
de elhoz néhány különleges állatot is.
Sok szeretettel várunk mindenkit! A felnőtt
belépőjegyek ára 800 Ft, a gyerek és nyugdíjas jegyek árai 500 Ft személyenként.
Az előadás a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.
ANTAL ANETT

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály október havi túraterve
• Október 15. Olaszfalu–Eperjes-tanösvény–Kőkapu–Sípálya–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Október 22. Balatonalmádi–Halacs–Csere-hegy–Somlyó-hegyi kilátó–Alsóörs
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.54 óra
Balatonalmádi, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Október 29. Buszos túra
Pákozd–Budafok
Túravezető: Gyuricza László

• November 5. Eplény–Kávás-tető–Csárda-rét–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
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Gólyatábor már az iskola kezdetét jelzi
A balatonfűzfői középiskolát kezdő diákoknak szervezett gólyatáborban jártak a rendőrök.
A balatonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium 9. évfolyamos tanulóit látogatták meg a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
munkatársai 2016. augusztus 30-án. A gólyatábor programjai között
a balatonfűzfői Fövenystrandon megszervezett csapatverseny lebonyolításában egy baleset-megelőzési állomáson végrehajtandó feladattal és egy rövid, toborzó előadással vettek részt a rendőrök.
Büki Zsolt r. százados felhívta a középiskolai tanulmányaikat most
kezdő tanulók figyelmét, hogy az érettségi után lehetőségük lesz
a rendészeti szakterületen történő továbbtanulásra, de ennek feltétele a büntetlen előélet.
A 2016–2017. tanévre történő felkészülés jegyében Stanka Mária r.
őrnagy megelőzési kiemelt főelőadó tájékoztatta a diákokat az Iskola
Rendőre program lényegéről, hangsúlyozva, hogy a kapcsolattartások és prevenciós foglalkozásokon túl bátran kereshetik őt és kollégáját kérdéseikkel, mielőtt rossz döntést hoznának. Ebben nyújtanak
segítséget az általa tartott prevenciós foglalkozások is, amelyeken a
közlekedési veszélyek mellett kiemelt téma a drogfogyasztás, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, szabálysértések és azok
következményei lesznek.
Ennek jegyében szerepelt a baleset-megelőzési állomás feladataként
„részeg szemüveggel” közlekedési táblák kirakása. A 14–15 éves fiatalok megtapasztalhatták, hogy az alkohol fogyasztása mennyire befolyásolja a látást, az egyéb hatásokról nem is beszélve.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

VÁCISZ hírek

A szabadtéri rendezvények előtt mindig
nagy az izgalom, hogy milyen idő lesz, jön-e
a közönség...
Szeptember 10-én az égiek kedveztek
nekünk. Hét- ágra sütött a nap, a 9 órai gyülekezéskor mindkét helyszínen megjelentek
a túrázók. Babakocsival, ovis motorral,
kutyusokkal, általános iskolások, szülők,
nagyszülők, túrázók. A biztonságos haladásról a polgárőrök gondoskodtak.
Itt szeretnék köszönetet mondani Horváth
Irén tanárnőnek, aki meghívásunkra felajánlotta a szülőknek, hogy elhozza a gyermeke-

ket, felügyeli őket, és vissza is kíséri a kiinduló pontra. Eddig még nem sikerült így mozgósítani az általános iskola tanárait, diákjait
egyetlen meghívásunk alkalmával sem.
A túra végállomása a Horgász tanya volt,
ahol játékok, ajándékok, és finom ebéd várta
a lelkes csapatot.
Volt lengőteke, célba dobó verseny, „sporthorgászat”, diótörés, kosárlabda, arcfestés,
valamint más ügyességi játékok. Minden
résztvevő ajándékot kapott. A több mint

nyolcvan túrázó, köztük veszprémiek is
nagyon jól érezték magukat. Külön öröm,
hogy a babakocsis túrázók hét kocsival érkeztek, a legfiatalabb részvető kéthónapos volt.
Köszönöm a Horgász Egyesület, valamint
a VÁCISZ önkénteseinek a lelkes játékot,
a finom ebédet, a sikeres napot.
KONTICS FERENCNÉ
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Csipetke
Amikor megérkeztünk, örömteli fogadtatásban volt részünk, leendő
nevelőtanáraink és a felsőbb évesek köszöntöttek minket. Elmondták,
hogy kik lesznek a csoportvezetőink és beköltöztünk a kollégiumba.
Különböző adminisztrációs feladatok mellett a legfontosabb az volt,
hogy megismerkedhettünk a többi új diáktársunkkal. A csoportvezetők körbevezettek bennünket és minden fontos helyet megmutattak
a környéken. A kapott információk sokat fognak segíteni az itteni
életünkben!

kérdeztek vissza bennünket és ezután kaptuk a pontokat. Nagyon fontos része volt a versenynek, hogy a leendő osztályfőnökök csatlakoztak
hozzánk és erősítették csapatainkat. A délután további része fürdéssel,
beszélgetéssel, játékkal telt el. Este kipróbálhattuk a híres Balatoni
Bob Szabadidőpark kacskaringós pályáit. Jókat csúsztunk, nagyon
nagy élmény volt az esti fényárban úszó Balaton látványa.
Szerdán ismét tornával kezdtük a napot, amit a gyártelepi akadályverseny követett. Fontos kérdésekre válaszoltunk, borotváltunk lufit és
pecáztunk a Polgármesteri Hivatal előtti patakból. Délre kellően elfáradtunk és nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést.
Mindenki nyert és kapott valamilyen jutalmat, de a legjobb az volt,
hogy megismerkedtünk és együtt lehettünk!
Köszönjük, hogy mindenki segítőkész, kedves és barátságos volt
velünk és köszönjük, hogy jöhettünk!
TÓTH ELIZABET, NÉMETH DALMA, FÁBIÁN LIZA
9/C OSZTÁLYOS TANULÓK

A keddi napot tornával kezdtük, álmos szemekkel követtük a nagyokat és ma már elmondhatjuk, hogy tudunk Ábrahámozni. Reggeli
után a levonultunk a strandra, ott töltöttük az egész napot. Jó volt a
Balaton mellett lenni!
Különféle versenyeken vettünk részt csapatainkkal, volt akadályverseny ügyességi feladatokkal, egy állomáson a rendőrség képviselői állítottak össze feladatokat, egy másik helyen pedig a vízimentők mutatták be az életmentés gyors és szakszerű folyamatát. Itt, a látottakból

Új rovat

Hogy is volt? Tudta-e?

A szeptemberi lapszámunkban elkezdtem városnéző túránkat,
melynek során a köztéri alkotásokat, emléktáblákat, emlékműveket
szeretném megismertetni a kedves olvasókkal. Sajnos, túl sokkal nem
dicsekedhetünk, de jó lenne, ha ezek a mementók folyamatosan
emlékeznének velünk és helyettünk a múltunkra, a városunk egy-egy
fontos eseményére, jeles személyére, így szépítve Balatonfűzfőt.
Tudta-e,
– hogy a fűzfőgyártelepi Kopjafánk (állítva: 1989-ben) az 1956-ban
meggyilkolt négy fűzfői fiatalnak – akiknek ott volt az ideiglenes
sírjuk –, név szerint: Balassy Sándornak, Balogh Ferencnek, Kertai
Mihálynak és Schiszler Józsefnek állít örök emléket?
– hogy 2009-ben állította a Balatonfűzfői Civil Társaskör a
Városháza aulájában az Olimpikonjaink emléktáblát – Holényi
Imre 1960. – Kucserka Mária 1972. – Grúber György 1976. – Putz
István 1980., 1992. – Gerebics Roland 2000., 2008. – fűzfői
olimpikonok tiszteletére?
– hogy az 1948-ban ártatlanul kivégzett, a Nitrokémia gyár akkori
vezérigazgatójának – dr. Szabó Kornélnak – a lakása falát ma is
emléktábla díszíti, tisztelegve hősies munkássága és emberi
nagysága előtt?

– hogy dr. Kompolthy Tivadar nagyérdemű munkásságának, kimagasló emberi magatartásának – aki a Nitrokémia Vállalat egykori
főmérnöke, a Vegyi- és Robbanóipari Felügyelet Kutató Laboratóriumának nyugalmazott igazgatója volt – állít emléket a Városházán található dombormű, s a tanácsterem elnevezése?
– hogy az Aradi vértanúk emlékmű a 71-es főút mellett található a
Cseberei városrészen, ahol évente emlékeznek meg a városlakók a
hősökre?
– hogy R. Kiss Lenke szobrászművész alkotása a Vegyészlányok szobor 1970-ben készült a Nitrokémia Vállalat megbízásából, s 2004
óta a Nitrokémia Rt. irodaépülete előtt látható?
– hogy a Fűzfőgyártelepen található mai Városháza, amely otthont
ad a Polgármesteri Hivatalnak, egykor a Nitrokémia igazgatósági
épülete volt, s aulájában nagyon szép réztábla állít emléket a nagy
múltú gyár sok évtizedes dicső napjainak?
Önök, kedves olvasóim, tegyenek egy jó sétát a városban, keressék fel
ezeket a remek műveket, gyönyörködjenek el szép városunkban!
HORVÁTH IRÉN
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Városnéző HAVIVANDÁL
Júliusi lapszámunkban írtam két Fűzodú eltűnéséről, úgy látszik a
csalódott cikkel nem fejeződött be a sztori, mivel a történet végét a
harmadik, a fűzfőfürdői Fűzodú illetéktelen eltulajdonítása jelentette, a kirakott ismertető táblával együtt. Remélem a tolvajoknak feltűnt, hogy levédettük a FŰZODÚT, így köztéren való alkalmazása,
másolása bűncselekmény.
Augusztusi és szeptemberi lapszámunkban a Hulladék volt a fő téma,
ami egy kifogyhatatlan lehetőség a helybéli tisztes polgárok bosszantására, a városgondnokság pénztárának folyamatos karcsúsítására.
Sajnos a szeptemberi hulladéksziget látogatásakor ismét megrökönyödve láttam az összevissza dobált műanyag és papírhulladékot.
A cseles „szelektíven gyűjtő” polgárok, a papírzacskóba rejtve dobálják a kimosatlan műanyag flakonokat a műanyaggyűjtőbe, a koszos
építési papírzsákokat a papírgyűjtőbe „égig érve” rakva, ahová újságpapírokat és kartondobozokat várnak laposra hajtogatva. Lehet,
hogy tényleg nem tudnak olvasni?! Lehet, hogy szövegértési problémákkal küzdenek?! Hiába az erőfeszítés, úgy látszik ez lesz városunk
új védjegye?!

De amiről most írok, az híven követi a havivandálok felfelé tartó
eredménymutatóját. Nagyon megrázó volt a város életében, amikor a
korábbi gyógyszertárunk bezárt. A Fűzfőfürdőn üzemeltetett gyógyszertári fiók nagyban megkönnyítette az idős emberek és a kismamák
életét, hiszen könnyen, viszonylag jól megközelíthették az épületet,
gyorsan és időben tudtak hozzájutni a gyógyírhez. Azonban a bezárt,
nem lakott épületet szorgos kezek kezelésbe vették, s a drága hőszigetelt ablak és ajtó üvegre rádolgozták kézjegyüket: nagyra nőtt nemi
szervet, újraértelmezett önkényuralmi jelképet, pártvéleményt és
egyéb ismert és ismeretlen elnevezéseket. Talán viccesnek tűnne a
dolog, de mi van akkor, ha éppen pár napra elmegyünk otthonról és
haza térve ez a látvány fogad bennünket az otthonunkban. Már pedig
aki ezt tette, megteheti a másik ötletet is. Nem tudjuk ki vagy kik voltak? Valóban nem tudjuk? Úgy tűnik, valóban nem, hiszen lakóház is
van mellette, látó, halló lakókkal, még akkor is, ha a sokat próbált,
évek óta befejezetlen, eladhatatlan épület most üres.

Fotók: Horváth Irén

A legnagyobb közös, fűzfői közproblémánk a „nem látunk, nem hallunk, nem beszélünk”, vagyis falazunk az elkövetőknek. Ha nem így
tennénk, akkor talán a vandálság is kevesebb lenne városunkban.
Gondolkodjunk el ezen, s próbáljunk meg az értékeink védelme érdekében nyitott szemmel, füllel és beszédes szájjal élni. Például: le lehet
fotózni a vandálokat, a rendszámokat és el lehet juttatni a Városgondnokságra! Ötleteljünk tiszta, szép városunk érdekében! S akkor
kevesebbet bosszankodunk, nem fulladunk bele a saját hulladékunkba, s élhetőbb, tisztább környezetet adunk át unokáinknak! Sőt, még
mi is jól fogjuk érezni magunkat!
HORVÁTH IRÉN

16. oldal

2016. október

Nyárutó a Támasz Idősek Otthonában
A szeptember gyönyörű idővel ajándékozott meg bennünket, így a foglalkozásaink egy részét a szabadban tudtuk megtartani, így kötve össze a kellemest a hasznossal. Napi és heti rendszerességű
programjainkkal igyekszünk elkerülni, hogy
lakóink tétlenül, passzívan töltsék el a nappalokat. A tornákon, képességmegtartó, kézműves
foglalkozásokon, kulturális témájú előadásokon,
filmvetítéseken, klubjellegű beszélgetéseken lehetőségük van kikapcsolódni, ismerkedni, nosztalgiázni.
A rendezvényeink összeállításakor figyelembe vesszük az időseink érdeklődési körét, sokszor egy-egy jól sikerült beszélgetés adja
meg az ötletét egy következő előadás témájának.

A lapzárta időpontjában egész hetes rendezvénysorozat zajlik az Otthonunkban. Október elseje az
Idősek Világnapja, melyet az ENSZ 1991-es
döntése óta ünneplünk. Mi úgy gondoljuk,
hogy egy nap kevés lenne lakóinkat köszönteni, színes, változatos rendezvényekkel kedveskedünk ilyenkor nekik már évek óta. Az általános szűrővizsgálatok mellett az idén tüdőszűrést is biztosítunk helyben számukra. Játékos,
vidám, dolgozóinkkal közös vetélkedő mellett kikapcsolódhatnak a Balaton Dalkör zenei előadásán, illetve a tombolás-harmónikás mulatságunkon. Szívnek-léleknek feltöltődést
jelent az intézményvezető, Vellai–Nemes Nikoletta előadása, illetve

A manuális tevékenységek, mint például a kézimunkázás, könnyű
kerti munka kézzel fogható, szemmel látható eredményt hoz, mely a
minden életszakaszban nagyon fontos „hasznos vagyok” érzését adja
meg. Törekszünk arra, hogy lakóink a korukkal, állapotukkal harmóniában, kiegyensúlyozottan töltsék életük alkonyát.
A hónapban három szépkorú lakónkat köszöntötte intézményünkben Marton Béla polgármester úr. A 90 éves hölgyek – Mária, Zsuzsa
és Marika néni – közösen várták a hivatalos látogatójukat, akivel a
gyönyörű virágcsokor és miniszterelnöki oklevél átadása után bensőséges beszélgetésbe elegyedtek. Szóba kerültek a gyermekkori évek, a
munkás hétköznapok és persze a család is, melyekről szerencsére
mindhárman elégedetten, mosolyogva nyilatkoztak.

érdekességeket tudhatnak meg az alvásról és az álomról,
Dr. Csécsei Éva pszichiáter-neurológus szakorvos tolmácsolásában.
A kezeknek is adunk munkát az idénynek megfelelő asztali mécseseket készítünk egy kedves önkéntesünknek köszönhetően.
Intézményvezetőnk gondolatával zárnám soraimat: „Az életünk
olyan, mint egy kifestőkönyv, csak itt ebben a könyvben mi döntjük
el, hogy az oldalakat üresen, színtelenül hagyjuk, vagy egy palettával
a kezünkben megszínesítjük azt.” Kívánok Önöknek szép, színes, tartalmas őszi napokat!
MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS
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Szüreti felvonulás Tobrukban
A hagyományokat ápolva a szüreti felvonulást szeptember első szombatján rendezte a Csebszalto nyugdíjasklub. Szeptember harmadikán
immár XVIII. alkalommal szólítottuk meg a lakosságot, az üdülővendégeket kikapcsolódásra, egy kis szórakozásra. A meghívókon kívül a
kistérség televíziója, az Öböl TV, mint médiatámogatónk segítségünkre volt közhírré tenni az eseményt, hiszen a szüreti rendezvényünk nyilvános, mindenki számára elérhető volt. A meghívóban
is jeleztük, a felvonulás a Rákóczi utca elejétől az óvoda udvaráig tartott. Sajnos a városban több rendezvényt tartottak, ennek ellenére
szép számú látogató tette meg az utat. A sor elején a város autója hívta
fel a figyelmet, majd a kicsik gyümölcskosarat, a nagyok szőlőkoszorút
vittek. Közben a kisbíró folyamatos dobolással csalogatta a kapuban
kíváncsiskodókat. Ezután a bírói hintó, majd a gépjárművek dalkörös
csapatokkal, végül a lovasok, gyalogosok következtek. Útközben tagjaink pogácsával, borral kínálták a házak előtt csodálkozókat. A menet
zárásaként a rend őrei vigyáztak az emberek testi épségére. Az óvoda
udvarába érkezve – miután mindenki megtalálta a helyét – az üdvözlés után műsorunk következett. Az óvoda kis lakói Takács Titanilla
óvónő koreográfiájára előadták táncukat, majd a Balaton Dalkör egy
dalcsokrot énekelt. Öröm volt számunkra, hogy a város polgármestere a rendezvényünket köszöntötte, majd látogatta a többi helyszínt.
Varga József nótaénekes is hozzájárult a jókedv fokozásához. Megható
percek következtek. Ferenc atya, aki mindig örömmel jön közénk,
megszentelte a kenyerünket, a borunkat, végül elénekeltük
a Himnuszt. A műsor zárásaként Eszteregnyéről érkezett Őszirózsa
Dalkör lányai az „Eszteregnyei öregasszonyok” című jelenetet adták
elő nevetést kiváltó pillanatképekkel. Ezután a lányaink megkóstoltatták a hallgatósággal a nap folyamán elkészített gulyást, majd a zene,
a tánc következett. Szürkületkor a Yildizlar hastánc csoport folytatta
a szórakoztatást, hogy a férfi szemeket elbűvölő táncukkal emlékeze-

tessé tegyék ezt az estét. Minden fellépőnek ezúton is köszönjük a közreműködést.
Ez a rendezvényünk nem jöhetett volna létre támogatók, segítők nélkül. Ezek a következők: Önkormányzat által a civil alapból adott
támogatás, VÁCISZ, BLTE, Városgondnokság, Vág falvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár, Ötletadó Kft., Paint Ball Kft.,
VEGASZ, Gergely Tamásné, Harmath Gábor, Jánka Anikó, Jenei
Sándor, Keil Norbert, Lajkó Frigyes, Nyikovics Gábor, Pravicz Tamás,
Smátrola Sándorné, Szanyi Szilvia, Szilágyi János. Természetesen a
Csebszalto klub tagjai is kivették részüket az előkészítésben, lebonyolításban és a rend helyreállításában. Minden segítőnek köszönjük a támogatását, munkáját.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Csebszalto kirándulás – Gödöllő, Parádfürdő, Eger
Munkatervünkben kétnapos kirándulást terveztünk, amit szeptember közepén sikerült megvalósítani. Az első úti célunk Gödöllőn
a Grassalkovich kastélyba vezetett. Mivel csak később tudtak bennünket fogadni, így megálltunk Budapesten a Citadelláról
gyönyörködni a főváros panorámájában. Gödöllőre érve tárlatveze-

tővel ismerkedtünk a királyi kastély restaurált helyiségeivel, pótolt
berendezéseivel. Betekintést kaptunk az épület múltjáról, a királyné
életének eseményeiről, a magyarok kapcsolatáról. Amikor kielégítettük kíváncsiságunkat, indultunk tovább Parádfürdőre, szálláshelyünkre. Délután az Erzsébet Hotel mellett megépült kocsi múzeumot néztük meg, majd fürdőzéssel, pihenéssel töltöttük a nap további részét. Másnap reggel Eger városát céloztuk meg. Délelőtt idegenvezetővel a város nevezetességeit csodáltuk meg, majd délben a
Dorner étteremben elfogyasztottuk az ebédet. Ezt követően Kopcsik
Lajos művészi képességekkel megáldott cukrász marcipán múzeumában kiállított különleges, egyedi munkáiban gyönyörködtünk. Késő
délután el kellett indulni hazafelé. Azért Egerszalókon az 1961-ben
olajkeresés közben talált 68 C fokos gyógyvíz által épített kalcium
dombot még megcsodáltuk. Ugyan a köztudatban só dombnak nevezik, de valójában a magas kalcium tartalom miatt a forrás tovább építkezik. Igaz, irányított formában, minél nagyobb területen legyen látható. A Csebszalto klub tagjai kellően elfáradva, de tele élménnyel az
esti órákban szerencsésen hazaérkeztünk. A kirándulást ragyogó időben tettük meg, tagjaink megelégedésére.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ
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Varázskötés az Irinyiben
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a több
mint nyolc éve folyó kiváló, pedagógiai alkotó munka eredményeként
elnyerte a Szitakötő Oktatási Program Bázisiskolája címet 2016-ban is,
immár második alkalommal, így a kilenc iskolát összefogó mentorháló tagja. A vezető mentortanár: Horváth Irén.
Fotók: Horváth Irén

mos) diák önkormányzati és Zöldök vezető diák, valamint kilenc
szülő és hét Szitakötő pedagógus részvételével.
A hatékony másfél óra alatt megismerkedtek a diákok a segítségre
szoruló emberek életével, problémáival, szükségleteivel, a segítségnyújtás lehetőségeivel és bepillantást nyertek az idős emberek,
a fogyatékkal élők (látás-, hallás- és mozgássérültek), a hajléktalanok,
a munkanélküliek napi küzdelmeibe. A legemlékezetesebb feladatot
a látás- és végtagsérült gyakorlati feladat jelentette, ahol limonádét
kellett készíteni bekötött szemmel és kölcsön kézzel.
A résztvevők nagyon élvezték, érdekesnek tartották a foglalkozást,
sok ismerettel, élménnyel, tudással gazdagodtak, fejlesztették empátiás készségüket. A foglalkozást Horgas Judit, a Szitakötő országos és
határontúli ökológiai program alapítója és vezetője tartotta, középiskolás önkéntes segítőivel. A feladatokat a Családsegítő Intézet, az
Irinyi Pedagógus Szakszervezet Alapszervezetének képviselője segítette.

Az első nagy program, a Varázskötés interaktív foglalkozás volt 2016.
szeptember 23-án az iskola Bozay termében, ahol 24 (3–7. évfolya-

Az élménydús foglakozást mini fogadás zárta, ahol vidáman falatoztak a játékos résztvevők.
Örülünk, hogy iskolánkban ilyen lehetőség adódik tanítványainknak.
Továbbra is teljes erőbedobással, boldogan dolgozunk a nagyszerű ökológiai programban. Köszönjük!
HORVÁTH IRÉN
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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

De vajon kié lesz a 2016-os 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 mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra,
minthogy a háromtagú 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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Petőfi Sándor

Szeptember végén
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?
Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
(Koltó, 1847. szeptember.)
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Új rovat

Tegyünk az egészségünkért – sütőtök
A sütőtök elősegíti, hogy élesebben lássunk. Egy csészényi főtt/sült sütőtök az ajánlott napi A-vitamin bevitel több, mint 200
százalékát tartalmazza.
Segít a fogyásban – a tök egy gyakran figyelmen kívül hagyott rostforrás. Egy adag
csak kb. 49 kalóriát tartalmaz, de a teltségérzetet sokáig biztosítja.
Jót tesz a szívnek – a diófélék és a magvak,
beleértve a tökmagot is, gazdag az úgynevezett fitoszterolokban, amelyek a kutatások
szerint csökkenti a „rossz” koleszterin szintet.
Csökkentheti a rák kockázatát – a narancs,
az édesburgonya és a sütőtök magas béta-

karotin tartalommal büszkélkedhet, amely a
kutatások szerint szerepet játszhat a rák
megelőzésében.
Megvédi a bőrt – a karotinoidnak köszönhetően segít semlegesíteni a szabadgyököket,
egészségesen – és kevésbé ráncosan – tartja
bőrünket.
Hangulatfokozó – a tökmag gazdag a triptofán nevű aminosavban, amely fontos szerepet
játszik a szerotonin termelésben, amely a
hangulatunk egyik felelőse. Egy maroknyi
pörkölt tökmag és máris szebbek a kilátások.
Segítség lehet egy keményebb edzés után –
bizony, még a banánnál is többet adhat.

Kiderült, hogy egy csésze főtt sütőtökből
több káliumot tankolhatsz, mint a banánból.
Tök: 564 milligramm, banán: 422. Egy kis
extra kálium segít helyreállítani a szervezet
elektrolit egyensúlyát egy nehéz edzés után
és az izmoknak is jót teszel vele.
Erősíti az immunrendszert – Egy csésze
főtt sütőtök a napi ajánlott C-vitamin
adag közel 20 százalékát tartalmazza (a nőknél kb. 60 mg, a férfiaknál kb. 75 mg az ajánlott napi mennyiség).
(forrás: huffingtonpost.com)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Októberi rejtvény
A szeptemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
(Takács Gyula: Szüreti vers)
Könyvet nyert: Sárzó Ferenc balatonfűzfői
olvasóink.
Gratulálunk!
Októberi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2016. október 27.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.

Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)
Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270
E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Hirdessen ősszel is
a Balatonfűzfői Hírlapban!

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,
a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.
Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki
a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

Részletes tájékoztatást kérhet
e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon: 06-20/925-4515

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

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

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 7.0016.00 Szo: 7.0012.00
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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Áttáncolt 40 év

Családi nap

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa, Szekeres Péter, Halmos György

