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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2016. május 10-től 2016. június 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Május 10. 10 óra Bábszínházi előadás
– Pegazus bábszínház
Belépőjegyes előadás!
Május 10. 15 óra ,,80 éves a balatonfűzfői
mamutfenyő”
– Közreműködik Gyuricza László és Milos József
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár előtti zöld terület
Május 10. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
- délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Május 12. 18 óra Új színházi évad III. előadás
– Botrány az operában – komédia két részben
Jegyárak: elővételben: 1800 Ft/fő, helyszínen:
2000 Ft/fő
Jegyek a Művelődési Központ irodájában
vásárolhatók!
Május 14. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap, papírfonás, virágkészítés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Május 14. 15 óra Városvédő és Fürdő Egyesület
– Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 14. 17 óra Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület
– A víz szerepe az ókori megalitikus építészetben – Sörös István előadása
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Május 16. Bor-maraton országos futóverseny fűzfői fogadása
Helyszín: Városi Stadion, parkoló
Május 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselők kötetlen
beszélgetése a lakossággal egy kávé mellett,
kávézás közben
Május 20. 7 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– kirándulás
Helyszín: Kisbér – Tata
Május 20. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– néptánc gála, táncház

Május 23. Pedagógus nyugdíjasklub
– kirándulás
Május 26. 9.45 óra Dunántúli megyei úszóverseny
– ,,Életet az Éveknek!” megyei szervezet
szervezésében
Helyszín: Balaton Uszoda
Május 27. 18 óra VEGASZ Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 29. Városi Gyermeknap
Egész nap: utazó vidámpark, kirakodóvásár,
BÜFÉ
Színpadi programok:
15 óra Bohócparádé: zsonglőr, bohóc, kutyaidomár műsor a Kedvcsinálók Társulattal
16–17 óra Tűzoltósági és rendőrségi bemutató
16.30 óra Fűzfő Hagyományőrző és
Nosztalgia Táncklub vidám műsora
17 óra Napvirág Zenekar gyermekműsora
18 óra Eszményi Viktória és Heilig Gábor
fellépése
Helyszín: Városi Stadion, parkoló
(Rossz idő esetén: Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár színházterme)

Június 5. 11 óra Jézus Szíve plébániatemplom búcsúünnepe
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom
Június 6. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 6. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Június 6. 19 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 7. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 7. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Május 29. 11 óra Hősök vasárnapja
– szentmise a mámai templomromnál, majd
a Jézus Szíve plébániatemplom külső falán
lévő Hősi emlékmű megkoszorúzása
Helyszín: Fűzfőfürdő, romtemplom kertje

Június 6–10. Ünnepi Könyvhét

Május 30. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás

Június 11. 16 óra Parti sétány avató
Helyszín: Fövenyfürdő és Tobruki strand
közötti sétányrész

Május 30. 16 óra Kártya klub

Június 13. 16 óra Kártya klub

Júniusi előzetes

Június 14. 16 óra ,,Életet az Éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak

Június 3. 17 óra Pedagógusnap
Június 4. 9 óra XVII. Fűzfő körtúra
Indulási pont: Turista bázispont
Június 4. 10 óra XIII. Hagyományőrző
diáktalálkozó és rendkívüli pedagógusnap
– a FÖDTBK Civil Társaság szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Június 10. 17 óra Kiállítás megnyitó
– Tóth György és Tungli Zsuzsa festőművészek munkáiból

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.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
április 19-én 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– A testület úgy döntött, hogy
1. a Fűzfő kártya 2017. évi igénybevételének feltételeiről egyeztetést
tart a településen érintett szállásadókkal és a turizmusban érintett
szolgáltatókkal.
2. Felkéri a VEGASZ Egyesületet a fórum megszervezésében való
közreműködésre.
– Az önkormányzat 900 ezer Ft-ot biztosít Vágfalvi Ottó bronz dombormű elkészítéséhez. A 900 ezer Ft a VÁCISZ-tól befolyó adományok erejéig 2016. december 31-ig az önkormányzat költségvetésébe
visszatöltésre kerül.
– Az önkormányzat árajánlatot kér be beépítési terv készítésére a
Gyári utcai telkek vonatkozásában.
– A tobruki településrészen az 1360 hrsz.-ú ingatlanon a járda felújítására 914 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat a Városgondnokság
részére, melynek forrása az útalap.
– A képviselő-testület a FAK által benyújtandó – műfüves futballpálya és sportcsarnok megépítésére vonatkozó – pályázatát elviekben
támogatta. A pályázat önrészének biztosításához költségvetési fedezet
hiányában a 2016. évi költségvetésben támogatást nem tud nyújtani.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívás keretében a balatonfűzfői Városháza komplex épületenergetikai
fejlesztésére.
A képviselő-testület elrendeli a pályázat előkészítését, az épületenergetikai tanúsítvány, a támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó
Projekt Terv elkészítését, amelyre 2 millió forintot különít el a költségvetésben a pályázat előkészítő alap terhére.
– A testület pályázat kiírásáról határozott a civil szervetek alapszabályban rögzített programjainak és működésének 2016. évi támogatására.
– A képviselők a római katolikus Jézus Szíve Plébánia, valamint a
Balatonalmádi-Balatonfűzfő református társegyházközség támogatási igényére vonatkozóan költségvetés benyújtását kérték. A támogatási igényről a bemutatott költségvetés ismeretében döntenek.

– Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentése céljából a Magyar
Államkincstárhoz.
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Fűzfői Atlétikai Klub pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO pályázata keretében
„A balatonfűzfői Városi Stadion sportöltözőjének felújítása” című
projektjére.
2. Balatonfűzfő város önkormányzata, mint tulajdonos, hozzájárul
ahhoz, hogy a Fűzfői Atlétikai Klub a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye TAO-program keretében – nyertes pályázat esetén – az 1488/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Városi Stadion, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 16. címen
található ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
3. Balatonfűzfő város önkormányzata, mint tulajdonos, hozzájárul
ahhoz, hogy a Fűzfői Atlétikai Klub a támogatásból megvalósuló
felújítást legalább öt éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség
által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.
4. A képviselő-testület kijelenti, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely akadályozná a
Fűzfői Atlétikai Klubot abban, hogy a TAO-program szerinti tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő öt év határozott időtartam alatt nem
alapít.
5. A projekt összköltsége bruttó 10 000 000 Ft, amelyhez a Fűzfői
Atlétikai Klub a pályázat keretében bruttó 7 000 000 Ft összegű
támogatást igényel, a képviselő-testület pedig bruttó 3 000 000 Ft
saját erőt biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.
A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2016. május 17-én lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT
PG. REFERENS

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. februári lapzártától a 2016. márciusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Sebők Tamás Ábelt, Kovács Gergőt, Kaposi Pannit.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk az 11 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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A hatvannyolcadik hónap a városházán
A Trabant 600 Limuzin útra készen állt.
Szépen felpakolva, járóka, kiságy a tetőn, a
többi szükséges kellék a csomagtartóban, az
ülések alatt, meg ahol éppen elfért. A hátsó
ülést keresztben elfoglalta a babakocsi alja,
helyül szolgálva a pár hónapos fiamnak. Már
a benzincsapot nyitottam indulás előtt, amikor az utolsó ellenőrzéskor kiderült, hogy
egy üveg valami benn maradt a lakásban.
Befutva örültem, hogy egyszerre megtaláltam a csap szélén. Felé nyúltam, de kiderült,
nem túl gyengéden tettem, és ezen tettemre
az üveg elég szokványosan reagált. A bal
kezem kis ujját szépen felvágta, de amolyan
tisztességesen. Azonnal folyt a vér, irány a
rendelő. Feri bácsi készséggel fogadott.
Biztosan már régen volt nála ilyen ügy, mert
meglátva azt mondta, „végre, egy vérző
beteg”. Azonnal behívott, különös aprólékossággal elmondta, hogy mikor mi fog történni. Az érzéstelenítés után megmutatta,
hogy hol fogja a varrást kezdeni, milyen csomót tesz majd rá a végén, hány öltés lesz, s
nyugodtan figyeljem a kezét. Nyugodt voltam, de azért nem néztem végig a szakszerű
beavatkozást.
Később aztán újra találkoztunk a rendelőben. Maratoni versenyre készülve pár nappal
a verseny előtt a pályán a fű és a salak melletti betonszegélyen kifordult a bokám.
Azonnal bedagadt. Irány Feri bácsi. Tanácsa
az volt, hogy pihentessem pár hetet. Persze
annyi időm nem volt, mert a versenyig talán
négy nap volt hátra. „Akkor meggyorsítjuk.
Kérj gyerek a patikában kocsikenőcsöt.”
Értetlenül nézhettem, mert azonnal mondta, ne aggódjak, érteni fogják. Az összetevőről semmit nem tudtam, csak annyit, hogy
igen randa fekete, meg hát nem rózsa illatú,
de használni fog biztosan. Az idős patikus
bácsi a kocsikenőcsöt azonnal megértve csak
azt mondta, „Ja, ja, a Feri bácsi féle csodakenőcs.” És valóban csodát tett. Indulni tudtam a versenyen, ha nem is egyéni rekorddal
végeztem, de sikerült a távot teljesítenem.
Bizonyára sokunknak vannak emlékei
dr. Király Ferencről, aki mindenki Feri bácsija volt nemcsak Fűzfőgyártelepen. Temetésén voltunk nem régiben. Kilencven évesen
megpihent. A közösségünk életébe örökre
beírta magát. Nemcsak azért, mert 1999-ben
a településünk „Balatonfűzfőért” kitüntetéssel ismerte el életútját, munkásságát. Hanem
azokért az emlékekért, amiket hátra hagyott.

Emberek ezrein segített, enyhítette a fájdalmat, emberségével a legnehezebb dolgok is
egyszerűbbnek tűntek. Igazi gyógyító volt.
Húzott fogat, ha kellett, ficamot helyre rántott és sorolhatnám. A foci csapat orvosaként talán négy évtizedet is szolgált. Emléke
itt él köztünk.
Az önkormányzat döntést hozott a márciusi
ülésén, hogy a költségvetésben betervezett
négymillió forint támogatást biztosított a
BLTE részére azzal, hogy mutassa be a képviselő-testületnek ennek a felhasználást. Az
együttműködési megállapodás nem kerülhetett megkötésre, mert a kért dokumentum
nem érkezett meg a döntéshozókhoz az
egyesülettől. Az együttműködési megállapodást azért sem írta alá az egyesület, mert az
előző évihez képest új elemeket is tartalmazott. A 2014-ben megállapított támogatást
nem teljesen hívta le az egyesület, abban az
évben nem jelentkezett a forrásért. Most,
2016-ban az önkormányzat nem támogatta
az általa elfelejtett forrás odaítélését, mert az
a 2014-es évi munka támogatását volt hivatott szolgálni. A pályázati forrás visszafizetésének terhével való fenyegetéssel az egyesület
zsarolni kívánja az önkormányzatot. Ezt az
eljáró hatóság elé tártuk, és közösen vizsgáljuk a helyzet kezelését. A tavalyi idegenforgalmi adó ötmillió forint feletti rész 80 százalékának a kifizetését többször tárgyalta a
testület. Az egyesület elnökének kifejezett
kérésére született olyan döntés, hogy már
2015 szeptemberében kaphassa ezt meg, az
akkori állapotot vegyük figyelembe. Ekkor
derült ki, hogy nem került befizetésre ötmillió forint IFA. Ekkor az volt a döntés, hogy a
határidőre befizetett adót vegyük figyelembe. (Ez a beszedett adót követő hónap tizenötödik napja.) Ez sem haladta meg a döntésben szereplő küszöböt. Ez után azt kértük az

egyesülettől, hogy az egész évben befolyt
IFA ötmillió forint feletti összeg 80 százalékát biztosítjuk akkor, ha ennek felhasználását bemutatja a képviselő-testületnek. Sajnos,
az egyesület már ügyvédi fizetési felszólításokkal élt az önkormányzat felé akkor, amikor az egyesület saját maga nem teljesítette
az egyébként stratégiai partnerének, az
önkormányzatnak a közpénzek felhasználásának a bemutatását. Az egyesület jelentős
késéssel teljesített egy félmillió forintos
önkormányzati kölcsön visszafizetést. Az
egyesület elnöke csak ügyvédi kísérettel
érkezik a megbeszélésekre, amely felettébb
különös, s nem erősíti az együttműködést.
Az egyesület nem hajtotta végre azt a testületi döntést, hogy a Jókai Közszíntérbe költözzön, mert a hivatalban az általa használt
helyiségre szüksége van a hivatalnak.
Helyette birtokvédelmet kért a hatóságtól,
amit az természetesen elutasított. Ebben a
korántsem ideális helyzetben kellene a közpénzt úgy felhasználni, hogy a TDM feladatok ellátása megüsse legalább az elvárt minimális szintet. Szeretném, ha minél előbb a
valós működés kerülne előtérbe, s a testület
által elvártakban előre lépés történjék.
Készüljön egy idegenforgalmi stratégia,
legyenek elemzések, olyan szakmai segítség,
amely a település-marketingben megtalálja a
helyét. Kerüljön bemutatásra, hogy a biztosított közpénz hogyan hasznosul a közösség
javára. A szálláshelyek közvetítésénél több
feladat is van a turisztika területén.
Szeretném, ha a szakma markánsabban jelenne meg ezen a téren is. A testület erre az évre
letette a voksát a BLTE-vel való feladatellátás mellett. A szezonban végzett munka után
értékeljük az együttműködés minden területét, mozzanatát, mielőtt a hogyan továbbról
döntés születik.
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Köszöntöm az édesanyákat. Csodálattal tölt
el az ő szerepük az ember életében. Ez a vers
szóljon helyettem.
Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!

2016. május

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2016.
május 19. 17 óra, Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár, Fűzfőgyártelep.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
meghirdeti a civil szervezetek alapszabályban rögzített programjainak és működésének
2016. évi pályázati támogatását

Egy szervezet önállóan egy pályázat benyújtására jogosult, konzorcium esetén a szakmai
megvalósítót kell igénylőként figyelembe
venni.

A rendelkezésre álló keret: 5 000 000 Ft

Nem pályázhatnak:
A Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2016.
évi költségvetésében kiemelt támogatásban
részesülő szervezetek a kiemelt támogatási
céljukkal megegyező célra.

A támogatás igénylésének jogcímei:
a) civil szervezetek ügyviteli működési költségeinek támogatására;
b) civil szervezetek utánpótlás- és szabadidős
sporthoz kapcsolódó tevékenységeinek
támogatására;
c) civil szervezetek alapító okiratban rögzített céljaihoz kapcsolódó szakmai programjainak támogatására;
d) civil szervezetek tagja számára nyújtott
támogatásokhoz.
Egy pályázatban több pályázati cél is megjelölhető.
A támogatás igénylésére jogosultak:
Balatonfűzfőn bejegyzett székhellyel rendelkező GFO’2014 osztályozás szerinti alábbi
szervezetek:
521 sportegyesület
526 polgárőr egyesület
529 egyéb egyesület
Illetve ezen szervezetekkel konzorciumban a
civil társaságok.
GFO’2014 sportegyesület esetén szakosztályonként kell a pályázatot benyújtani.
A civil társaság valamint a szakosztály a szakmai pályázónak számító programgazda.

A pályázat benyújtásának feltételei:
• pályázati adatlap kitöltése,
• költségvetési lap kitöltése, pontos költségek és tételek megjelölésével,
• összeférhetetlenségről, ill. érintettségről
szóló nyilatkozat,
• beszámoló az előző évi tevékenységről és
gazdálkodásról,
• ügyviteli költséghez kapcsolódó támogatás
esetén 2015 évi költségeket alátámasztó
főkönyvi kivonat.
A pályázattal elnyerhető támogatás:
A támogatás formája: elszámolási kötelezettséggel nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.
A pályázati támogatás tovább nem adható!
Résszabályok az elnyerhető támogatás mértékéről:
• A pályázatban konkrét programokhoz tartozó konkrét költségeket és igényelt támogatást kell megadni, melyeket az elszámolás
során számlával kell alátámasztani.

• Sporttevékenység támogatása esetén kizárólag: TAO-pályázatban nem elszámolható,
illetve nem tervezett utánpótlás, valamint
szabadidős sporttevékenység támogatásához
kapcsolódó költségek számolhatók el.
TAO-pályázat terhére elszámolható költségek és a TAO-önrész nem támogatható.
• Működési célú támogatás: TAO-ra jogosult szervezeteknél az éves költségvetés
max. 1%-a erejéig, egyéb szervezet esetén
max. 5%-a erejéig pályázható (ügyviteli,
rezsiköltségek, bérek, járulékok, kizárólag
szakmai kiküldetés esetén útiköltség).
A számítás alapja a 2015. évi ügyviteli költség, melyet főkönyvi kivonattal alátámasztva kell benyújtani.
Nem támogatható költségek:
Ingatlanvásárlás, kizárólag egy szervezet céljait szolgáló eszközbeszerzés, vállalkozás
vagy alapítvány létrehozása, támogatása, a
nem cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó
működési költségek.
A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Humán Bizottság előkészítését követően Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el.
Bírálati szempontok: (a szakmai pályázó
tekintetében)
• Alapszabályban rögzített tevékenységhez
kapcsolódó költségek lettek a pályázatban
megjelölve
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• Helyi csoportok bevonása történik-e a
program megvalósítása során (művészeti
csoportok vagy önkéntes munka alapján)
• Hagyományokkal rendelkező tevékenységre pályáznak
• Érintett célközönség köre (szűk kört érint,
zárt kört érint, a teljes helyi nyilvánosságot
érinti, vagy településen kívüli célcsoportot
is érint)
• Rendelkezik-e a program turisztikai vonzerővel
• Pályázó program megvalósításához kapcsolódó saját hozzájárulása (önerő, önkéntes munka, tagdíj mértéke, egyéb támogatás, adomány mértéke)
• Fiatal korcsoportok bevonása a megvalósításba
o gyerekek 14 éves korig
o fiatalok 21 éves korig
o fiatal felnőttek 35 éves korig
• A pályázó más, a település széles nyilvánosságát érintő tevékenysége
• A Balatonfűzfőért Alapítványnál a program további költségelemeire pályázatot
nem nyújtott be.
A pályázat benyújtásának helye és ideje:
A pályázatokat a Balatonfűzfői Közös
Önkormányzati Hivatalhoz (8184 Balaton-
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fűzfő, Nike krt. 1.) kell postai úton, ajánlott
küldeményként benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje (postai
bélyegző alapján): 2016. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.
június 30.
A támogatási szerződések megkötésének határideje: 2016. július 30.
A pályázat elbírálásában hiánypótlásra nincs
lehetőség, az elszámolásnál egy alkalommal
lehet hiánypótlást kiírni.
A támogatás felhasználása és elszámolása:
A támogatásban részesülő pályázókkal az
önkormányzat támogatási megállapodást
köt, melyben meghatározza az elszámolás
módját és határidejét. A támogatási megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a
benyújtott pályázat szakmai programja és
költségvetése.
A pályázat alapján megítélt költségekről
szóló, 2016. december 31-ig teljesített, kifizetett és lekönyvelt számlákkal legkésőbb 2017.
február 15-éig kell elszámolni (postai bélyeg-

ző alapján), mely elszámolást postai úton,
ajánlott küldeményként kell megküldeni a
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatalhoz (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.).
Amennyiben a pályázó (szakmai pályázó) a
határidőre történő elszámolást elmulasztja, a
jogszabályokban előírt szankciókon túl egy
évre kizárásra kerül az önkormányzati támogatások köréből.
A pályázathoz szükséges adatlapok a polgármesteri titkárságon szerezhetők be,
illetve letölthetők a www.balatonfuzfo.hu
honlapról.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a bizottság ülésén a pályázótól
kiegészítő információkat kérjen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy az igényelt támogatásnál alacsonyabb összeget ítéljen meg. Ebben az esetben
a pályázó jogosult a szerződés megkötéséig a
pályázati cél módosítása nélkül átdolgozott
költségvetést csatolni, mely dokumentum a
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nyertes TAO-pályázat keretében folytatódik a Városi Stadion felújítása
A Fűzfői Atlétikai Klub – együttműködésben Balatonfűzfő Város
Önkormányzatával – 2014. február 13-án pályázatot nyújtott be a
balatonfűzfői Városi Stadion második körben történő részleges
felújítására, amelynek eredményeként további 6 967 527 Ft összegű
támogatást nyert a Magyar Labdarúgó Szövetség Látvány-csapatsportok támogatása keretében.
Ahhoz azonban, hogy a megítélt támogatás felhasználható legyen,
találni kellett olyan gazdasági társaságot, amely a társasági adójából
kifizeti a fejlesztés megvalósítását biztosító támogatást. Két céget
sikerült találni és megállapodni velük: az egyik a győri Graboplast
Padlógyártó Zrt., a másik pedig a budapesti Carpi Tech Hungary
Kft. Ennek köszönhetően újabb 9 953 610 Ft összegű beruházás
valósulhat meg a Városi Stadionban, amelyhez az önkormányzat
2 986 083 Ft saját forrást biztosít.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon felújítják a Városi
Stadion Nike körút felőli kerítés elmaradt részét, valamint az Uszoda
utca felőli kerítést, továbbá a sportpálya lelátója is tovább szépül.
A fejlesztésnek köszönhetően a létesítményt használók örömére számottevően javul sportcentrumunk jelenlegi színvonala.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Utasok a gépkocsiban!
Nagyon gyakran látom akár gyalog, akár gépkocsival közlekedve,
hogy gyermekek ülnek az autók első ülésén. Balesetmegelőzéssel
foglalkozó rendőrként ilyenkor legszívesebben megállítanám a gépkocsi vezetőjét, hogy figyelmeztessem, milyen veszélynek teszi ki a
gyermeket.

2015. évben 8 gyermek szenvedett halálos sérülést közlekedési balesetben. Volt egy gyalogost gázolás, két kerékpárral közlekedő gyermek, öt pedig gépjármű vétlen utasaként.
A KRESZ szerint az első ülésen 150 cm-nél alacsonyabb személy
nem szállítható! Első ülésen gyermekbiztonsági rendszerben, 1 éves
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kor alatti csecsemő, menetiránynak háttal, légzsák nélküli, vagy
kikapcsolt légzsákkal szállítható. Sem gyermekülésben, sem ülésmagasítóval, sem azok nélkül, csak derékban rögzítő biztonsági övvel a
gyermek szállítása tilos. Nemcsak hosszú úton, a városban, a faluban
sem, az iskolába jövet-menet sem! Gyermek a hátsó ülésen a korának, méretének megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben szállítható!
És mi van az olyan gépkocsikkal, ahol a hátsó ülést kivették, beépítették. Ezek a járművek tehergépjárműként üzemelnek, és ezekre is
vonatkoznak a szabályok, vagyis ilyen gépjárművel sem szállítható
150 cm-nél alacsonyabb személy az első ülésen!
Már sokszor elmondtam, a KRESZ szabályai, azok módosítása, a
közlekedést korlátozó, irányító, figyelmeztető táblák kihelyezése a
közlekedési balesetek tapasztalatainak elemzésén alapul.
A közlekedés veszélyes üzem, ne tegyük még veszélyesebbé
a szabályok megszegésével! Gépjárművezetőként nemcsak a saját,
de utasaink testi épségért és életéért is felelősséggel tartozunk!
Ha már közlekedésről beszélünk, beszéljünk a közlekedési bűncselekményekről! Talán legismertebb az ittas vezetés, a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság területén 2015. évben nőtt az ittas vezetők száma,
ami a közúti ellenőrzés során kiszűrt, jelentősebb mennyiségű alkohol
fogyasztás után volán mögé ült vezetők számának növekedést jelenti
(55 volt). Viszont az ittasan okozott személyi sérüléssel járó balesetek
száma csökkent (4 volt). Vagyis eredményes volt a megelőzés!
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A baleset okozása után gyakran találkozunk azzal, hogy az okozó
elhagyja a helyszínt. Ez akkor is probléma, ha nem történik személyi
sérülés, „csak” anyagi kár. Ez gyakran fordul elő parkolókban, és szabálysértési eljárt von maga után. Ha a helyszínt úgy hagyjuk el, hogy
nem győződünk meg arról, történt-e személyi sérülés, drukkoljunk, hogy tényleg ne is történjen. Ekkor cserbenhagyásról beszélünk, ami vétségi alakzat miatt 2 évig terjedő elzárással sújtható.
Amennyiben személyi sérülés történt, és „elmulasztottuk a segítségnyújtást”, a sérülés fokától és okozói vagy tanúi (elmegyünk a baleset
mellett, és nem állunk meg) mivoltunktól függően számíthatunk akár
több éves elzárásra is.
A rendőrök tapasztalata az, hogy a helyszínt elhagyó balesetokozók
jelentős része alkoholfogyasztás miatt nem áll meg. Pedig az ittas
vezetés jóval enyhébb szankcióval jár, mint például a segítségnyújtás
elmulasztása. Az erkölcsi felelősségről, a későbbi lelki teherről nem is
beszélve, ha az időben érkező segítséggel akár életet menthettünk
volna.
Nem véletlen, hogy a vezetésre alkalmas állapot legalább olyan
fontos az utakon, mint a gépjármű műszaki állapota!
Balesetmenetes közlekedést, széles utat kívánok!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Rendőrnap Balatonalmádiban
Családdal ünnepelték a balatonalmádi rendőrök Szent György napját.
Verőfényes napsütésben ünnepelték a Rendőr Napot a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság dolgozói 2016. április 23-án a balatonfűzfői
Tobruki strandon. Színes, a gyerekeknek különösen izgalmas programokkal várták a szervezők a családdal, párral érkező kollégákat.
A Balaton-parti program elmaradhatatlan része volt a horgászás és a
csónakázás. A kisebbeknek és a nagyobbaknak szóltak a népi játékok,
az arcfestés és a csillám tetkó, a póni-lovaglás, az ugrálóvár és a csúszda. Az erősek pedig egy igazi íj kihúzásában mérhették össze ügyességüket. A rendőrautó mellett a társszervként látogatóba érkező tűzoltók járművét is birtokba vehették az érdeklődők. Természetesen a
balesetmegelőzési játékok sem maradhattak el, hiszen az okulásra
minden alkalmat érdemes kihasználni.

Az igazi szatmári töltött káposzta után stílszerűen a Balaton-szelet és
a palacsinta volt a desszert. A hangulatot megalapozó zeneszó csak
Frici bohóc trükkjei alatt csendesedett el, aki pillanatok alatt meghódította a legbátortalanabb kis vendéget is. Záróprogramként egy
harcművészeti bemutatót tartott Budai Tibor kollégánk sporttársaival.
Az immár hagyományos rendezvényen csaknem százan voltunk,
kicsik-nagyok, gyerekek-felnőttek az összetartozás, a csapatszellem
erősítése jegyében.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Kínai delegáció
Március 29-én egy, a fővárosban megrendezett kínai–magyar üzleti fórumon résztvevő
delegáció látogatott el Balatonfűzfőre. A csoport Kína egyik több mint 9 millió lakost
számláló városából, Qingdao-ból érkezett a
városházára, ahol a polgármester, a képviselőtestület megjelent tagjai, az intézmények
vezetői és néhány fűzfői telephelyű cég képviselői fogadták a 10 főből álló küldöttséget. A
kölcsönös, rövid bemutatkozás után Marton

Béla kiemelte, hogy a jövőben szeretnének a
két település lakói, kulturális szervezetei
között kapcsolatot kialakítani, valamint élénkíteni a két ország közötti idegenforgalmat. A
két nyelven megfogalmazott emlékeztetőt
Marton Béla polgármester és Li Qun, a Kínai
Kommunista Párt qingdao-i titkára írta alá.
Az okiratban megállapodtak egy közös adatés információs rendszer létrehozásában, folyamatos bővítésében, hogy ezzel is javítsák a két

város közötti kommunikációt. Megjelenési
lehetőséget biztosítanak egymásnak a turisztikai honlapjaikon, valamint megvizsgálják,
hogy a vitorlázás illetve az ifjúsági csereprogram területén milyen lehetőségei vannak a két
településnek az együttműködésre. A csoport a
megbeszélést követően rövid látogatást tett a
Marina Fűzfő vitorláskikötőben.
MARTON BÉLA
Fotók: Győrffy Árpád – Balatontipp.hu

FŰZODÚ© beharangozó
A Balatonfűzfői Hírlap és a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő
Egyesület 2016. május 20-tól augusztus 30-ig közös akciót hirdet
a városunkba látogató, pihenni vágyó nyaralók és a szabadidejüket
kellemesen eltöltő városlakók részére:
Rajzolj szépet, küldj egy kedvességet!©
címmel. Mi kerüljön a FŰZODÚ-ba? Kis cetlire verseket, prózákat,
kedves gondolatokat, színes gyermekrajzokat lehet elhelyezni városunkról – az itt töltött kellemes időről, szórakozásról, tevékenységről, sportolásról, a festői környezetről, a hangulatról. A FŰZODÚ
-kat rendszeresen ürítjük, s a szép gondolatokat, rajzokat folyamatosan megjelentetjük a hírlapunkban, az alkotók nevével.
Hol találhatók FŰZODÚK?
• Fövenystrand
• Tobruki strand
• Fűzfőfürdő, posta
• Turista Bázispont
A FŰZODÚ-kat az Irinyi János Általános Iskola és A.M.I. tanulói
készítették: Kiss Rebeka, Karancsi Szonja, Kiss Maja 4. a, Hudra
Eszter, Kiss Dávid Balázs 5., Ticz Balázs 8. b
Szeretettel várjuk az alkotásokat!
Szerkesztőség és Egyesület

Adó 1%
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület vezetősége köszöni a tagoknak és mindenkinek, akik adójuk 1%-át egyesületünknek adták
az elmúlt évben. A felajánlásokból 81 000 Ft gyűlt össze, melyet a kikötőnkre fordítottunk.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák egyesületünket adójuk 1%-ával. Adószámunk: 18920594-1-19. Köszönjük!
A VEZETŐSÉG NEVÉBEN: BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK
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VIII. Költészet napi szavalóverseny
A magyar költészet napját Magyarországon
1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünneplik. A balatonfűzfői Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a
hagyományokhoz híven idén is szavalóversennyel tisztelgett a magyar líra előtt. A rendezvény célja elsősorban nem a versengés,
hanem az, hogy a résztvevők megszeressék a
költészetet, felfedezzék a versek szépségét.
Különösen kellemes meglepetést okozott a
középiskolás kategória, ugyanis a helyi Öveges iskolából az idén többszörösére emelkedett a jelentkező diákok száma. Az elődöntők során a zsűri – melynek tagjai: Gróf
Tibor, az intézmény igazgatója, Béres
Istvánné, a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztője, Pintér Istvánné nyugdíjas óvónő és Kiss
Irén könyvtárvezető – közel 70 szavalatot
hallgatott meg, ami nagy élmény volt számunkra, hiszen csodálatos versekkel talál-

kozhattunk. Köszönhetjük ezt a résztvevők
tehetségének, szorgalmának, de természetesen a gyerekeket felkészítő pedagógusoknak
és a szülőknek is, hiszen nem mindegy, hogy
milyen mintát lát otthon, az óvodában és az
iskolában a gyermek, és az sem, hogy támogatást, buzdítást kapva mondhatja el kedvenc versét. A zsűri által kiválasztott legjobb
előadók az április 11-i gálaműsor keretében
mérték össze tehetségüket, ahol az eredmények a következőképpen alakultak:

Felső tagozatos kategóriában:
1. helyezett: Ticz Balázs, 2. helyezett: Varga
Klaudia, 3. helyezett: Barnóczki Bertold
Boldizsár
Középiskolás kategóriában:
1. helyezett: Németh Tamás, 2. helyezett:
Török Julianna, 3. helyezett: Soós Dániel
Felnőtt kategóriában:
1. helyezett: Kovács Alexandra, 2. helyezett:
Gyurkovics Ágnes és Novák László Tamásné
Pikó Mária Éva

Óvodás kategória:
1. helyezett: Simon Rebeka, 2. helyezett:
Slavonics Nóra és Szántód Zénó, 3. helyezett:
Márkus Levente és Sebestyén Ábel
Kisiskolás kategóriában:
1. helyezett: Takács Adél Gyöngyi, 2. helyezett: Ratter Roland, 3. helyezett: Perényi
Hanna és Slavonics Bendegúz

A színvonalas és izgalmas verseny végén minden résztvevő emléklapot, ajándékot, a
helyezettek pedig könyvjutalmat vehettek át
Marton Béla polgármester úrtól.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek, és
még egyszer köszönjük a gyönyörű szavalatokat!
KISS IRÉN

Irodalmi est fiatal művészekkel
A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja
tehetséges irodalomkedvelő fiatalokkal is
rendelkezik. Tóth Eszter és Munding Márton
április 22-én kedvenc versekkel és saját szerzeményű művekkel érkeztek a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár pódiumtermébe. A beszélgetést Tóth Szabolcs vezette, aki akárcsak Márton, a slam poetry műfaj
egyik kiemelkedő alakja.
Tóth Eszter: Én még csak készülök egy, a
művészethez közelálló hivatásra, de nem
vagyok róla meggyőződve, hogy valaha
művésznek nevezhetném magam.
A szerénysége mellett igazi tehetség mutatkozott meg Eszter személyében, aki többek
között Eszterházy Péter: Petőfi, a légtornász

című modern hangvételű művével készült.
Munding Márton biológushallgató, mindemellett a IV. TeamSlam Országos Bajnokság döntőse.
A slam poetry a múlt század nyolcvanas éveinek
közepén jelent meg. Modern költészeti stílus,
amely csakis szóban és leginkább élőben hatásos. Az utca nyelvén szól aktuális témákról, hétköznapi emberektől, hétköznapi embereknek.
Kötetlen stílus, amiben az egyetlen szabály,
hogy a slammernek három perce van a színpadon a szavalásra, hogy érveljen, meggyőzzön,
megnevettessen, szórakoztasson, elgondolkodtasson és sikert arasson. Márton gyakorlott
slammernek számít már a műfajban, aki saját
szerzeményeit is előadta, nagy sikerrel.

Május 20-án tartjuk a BFMK-fiatalok nyári
szünet előtti utolsó fellépését. 17 órára várjuk a kedves érdeklődőket egy néptánc
műsor megtekintésére.
BÓNA VERONIKA
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A Kelet-Balaton fényei Balatonfűzfőn!
Bár egy zoboraljai festőművész tárlatát terveztük, a Kelet-Balaton fényei című csoportos kiállításnak adott otthont az elmúlt időszakban a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár. A térségből meghívott
9 művész 3-3 alkotással mutatkozott be
a megnyitó szépszámú közönségének, de természetesen az intézmény névadójának akvarelljeiben is gyönyörködhettek az érdeklő-

dők. Kontics Monika önkormányzati képviselő megnyitó beszédében elárulta, hogy felkészülése során olyan szavakat keresett és
jegyzett fel, amelyek jellemzői, velejárói szeretett tavunknak. A kiállított képeket megtekintve ezek a fogalmak visszatükröződtek a
művekből, amiért külön köszönetet mondott az alkotóknak. A megnyitót a helyi
Fiatal Művészek Klubjának két tehetsége,

Prei Gábor (zongora) és Szabó Jonatán
(szaxofon) színesítette.
Kiállító művészek: Baky Péter, Fábián
László, Fekti Vera, Fülöp Lajos, Jáger István,
Kisnémeth Ferenc, Szöllősi Máté, †Vágfalvi
Ottó, Veszeli Lajos, Vizer Júlia.
GRÓF TIBOR

Marica grófnő – a színház folytatódik
Második alkalommal lépett színpadra a
Fogi-Bulvár színház a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár közönsége
előtt április 21-én, amikor a nagy sikerű
Marica grófnő nagyoperettet adták elő. A
szereposztás ismét parádés volt, a vidám hangulatról Fogarassy Bernadett mellett többek
között Fodor Zsóka és Harsányi Gábor gondoskodott. Az operettet a könnyű szórakoztatás műfajának szokás tartani, amely mese-

szerű fordulataival, látványvilágával és
varázslatos muzsikájával eltereli figyelmünket a hétköznapok gondjairól, az élet súlyosabb kérdéseiről, amely aznap este tökéletesen megvalósult.
Olyan ismert és népszerű slágerek csendültek fel, mint a Szép város Kolozsvár, Hej,
cigány, Ringó vállú csengeri violám. Az önfeledt szórakozást a hálás közönség vastapssal
köszönte meg.

Találkozzunk legközelebb május 12-én 18
órakor a Botrány az operában című komédia
alkalmával! Szereplők között köszönthetjük
majd Straub Dezsőt, Beleznay Endrét,
Nyertes Zsuzsát, Sáfár Anikót. Jegyek elővételben a művelődési központ irodájában
válthatók 1800 Ft-os egységáron, illetve előadás előtt a helyszínen 2000 Ft-ért.
BÓNA VERONIKA

Diótörő versenyről dióhéjban
A VÁCISZ szervezésében már harmadik
alkalommal rendeztük meg – idén is tizenkét csapat részvételével – a Városi Diótörő
Bajnokságot. A helyet adó Csillagvizsgáló
nagytermében a családi és civil szervezeti
csapatok még megcsodálhatták Tóth Zoltán
Tenger alatti varázslat című fotókiállítását.
Nagy izgalmak közepette a verseny első és
harmadik helyét és a díjait, a rádiót és a diólikőrt, fiatalok, az Öveges iskola diákjai nyer-

ték el. A második helyért járó finom diótortát, ami Lajkó Frigyes felajánlása volt, a
Csebszaltó csapata nyerte.
Az eredményhirdetés előtt, amíg Marton
Béla polgármester, mint zsűrielnök a tagokkal lázasan számolta a pontokat, a lengyeltóti
Juglans Kft. szponzori dióival diógurító versenyen vehettek részt a vállalkozó kedvűek.
Most sem maradt el a diókvíz játék, amelynek győztese egy kis zsák diót vihetett haza.

A szervezésben és a lebonyolításban közreműködőknek kijár a köszönet: Dankó József,
Bíró Ibolya, Bozzayné Pintér Krisztina, Bóna
Veronika, Szados Éva.
A jó hangulatú rendezvény végén az oklevelek, a díjak és az emléklapok kiosztása után
egyöntetű volt a vélemény: jövőre ismét!
PINTÉR HÁZASPÁR
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Diótörő verseny
– Ejh, törd a diót, ne siránkozz,
ne szisszenj minden kis szilánkhoz!
Az idén harmadik alkalommal rendezte meg a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete a diótörő versenyt.
A nemes versengéshez méltó környezetet biztosítottak a szervezők a csillagvizsgáló közösségi termében, amely zsúfolásig megtelt a 17
órai kezdésre. A rendezvényt személyes jelenlétével tisztelte meg Marton Béla, Balatonfűzfő
város polgármestere. Pintér István és felesége
röviden ismertették a játékszabályokat és a ver-

seny lebonyolításának rendjét. Kollégiumunkat – ahogy az előző két alkalommal is
– sokan képviselték. Az első fordulóban a
párok – a szabályokban meghatározott
módon – tíz diót törtek és pucoltak meg
időre. A döntőben a négy legjobb együttes
mérhette össze tudását és ügyességét.
Kollégiumunk négy csapatából kettő jutott
be a fináléba. A késhegyig menő küzdelemből végül a Horváth László (10. E)–Petró
Márk (10. C) páros került ki győztesen, míg
a Bognár Balázs (10. H)–Ferenczi Dominik
(10. H) duó a harmadik helyet szerezte meg.

A győztesek ébresztőórás asztali rádiót, a
harmadik helyezettek diólikőrt kaptak a jó
versenyzésük jutalmául. A többi csapat
emléklap elismerésben részesült. A verseny
legnagyobb értéke a jókedv, és a közösségépítő felhőtlen szórakozás volt.
A szép eredményeket hozó, játékos versenyről szóló beszámolómat, a kollégium
csapatainak egymást buzdító rigmusával
zárom: „Erősebben verjétek, fiúk!”
SZARVAS GÁBOR
NEVELŐTANÁR

Bearanyoztuk a nevünket!
Örömmel számolok be azoknak, akik drukkoltak nekünk, hogy a Vágfalvi Ottó M.K.K.
gyermek-show-tánc csoportjai sikeresen szerepeljenek az Üllőn megrendezett I.D.F.
Országos Bajnokságon.
A KisCsajox és a Csajox aranyéremmel tértek haza, a D.L.D. Csoport pedig egy
nagyon erős (több világbajnok csapat közötti) mezőnyben dicséretes módon ötödik
helyezést ért el.
Mindhárom csoport csodálatosan helyt állt,
nagyon büszke vagyok rájuk, és ezúton is

köszönöm a kitartó gyakorlást! Külön kiemelném a legkisebb tagunkat, az ovis Varga
Dórit, aki akkor is táncpróbára jár, amikor az
ovis társai még alszanak.

Szeretném megköszönni a Művelődési
Központ és Gróf Tibor igazgató úr támogatását és külön hála a szülőknek a segítségért!
KIRÁLY ANITA

KisCsajox: Huzsvár Gerda, Kisbácsai Lili,
Kiss Rebeka, Madarász Nina, Marx Detti,
Németh Lili, Varga Dóri
Csajox: Boros Petra, Gáspár Maja, Király
Boglárka, Orbán Lili, Papp Molli, Tátrai Fanni
(Szabóki Luca, a Csajox csoport tagja sérülés
miatt nem tudott részt venni a versenyen)
D.L.D. Csoport: Kisbácsai Lili, Gyarmati
Dóra, Marx Detti

Csebszalto nyugdíjasklub
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár által március 31-ére meghirdetett
szavalóversenyre három tagunk jelentkezett,
hárman készültek fel különböző költők,
különböző témájú verseivel, hárman képviselték a város nyugdíjas tagjait. A meghallgatásuk után a zsűri értékelése alapján
Gyurkovics Ágnes és Pikó Mária szavalatát
engedték a gálán való szereplésre is. Április
11-én a költészet napján megtartott gálán a

zsűri mindkét versenyző előadását megosztott második hellyel jutalmazta.
A VÁCISZ harmadik alkalommal rendezte
meg április 14-én a városi diótörő versenyt,
ahol 12 csapat nevezett, melyből négy csapat
az Öveges szakközépiskola növendékeiből
állt. Szabó Lajos, Balázs Lászlóné képviselte
klubunkat. A verseny első fordulójában a legtöbb pontot sikerült begyűjteni (idő, súly és
fél diók), így a második fordulóban is ver-

senyben maradtunk. A verseny végén derült
ki, hogy a fiatalokkal számolni kell, ugyanis
az induló négy csapatból ketten dobogós
helyen végeztek. A nemes vetélkedőben
a második hellyel kellett megelégednünk.
A dobogós helyen végzettek jutalma:
ráDIÓ, DIÓtorta és DIÓlikőr.
Az előző esztendőben a kerékpáros tagokkal
tettünk egy rövidebb túrát. Balatonkeneséig
jutottunk, ahol megnéztük helyi vezetéssel a
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faluházat. Minden túrázó jól érezte magát,
így az idén célba vettük Balatonakarattyát, a
magas part kilátó panorámáját. Április 13-án
ebéd után indultunk, de előtte megtekintettük Németh László régi használati eszközökből gyűjtött saját házi múzeumát. Házigazdánk élményekkel gazdagított történetekkel, elődeink életük során készített eszközök bemutatásával kötötte le figyelmünket,
mesélt az általunk nem ismert tárgyak múltjáról. Csodálattal hallgattuk, mivel a gyűjtés
során sok-sok tapasztalattal lett ő is gazdagabb, és igyekezett számunkra átadni. A látogatás lehetőségét megköszönve folytattuk
kerékpártúránkat. Az út legnehezebb szakasza az akarattyai emelkedő megtétele volt, de
a cél előtt senki nem hátrált meg. A tizenegy
fős csapat sikeresen felért a hegytetőre, ahol

csodálatos kilátás nyílt előttünk. Ugyan az
első dolgunk volt az ott elhelyezett padokon
megpihenni, oxigéndús levegővel a pulzusunkat visszaállítani. Amikor mindenki
betelt a látottakkal, indultunk vissza
Fűzfőre. A lelkesedés tovább tartott, és azonnal elhatároztuk, hogy egy hét múlva újabb
túrát teszünk. Úticélnak Alsóörsön, a
Somlyó hegyen épült kilátót tűztük ki. A
szeles idő megérkezett a megjelölt időre, de
senkit nem térített el szándékától. A délelőtti órákban megtett út végén Alsóörs faluközpontjától már gyalogosan kellett felkapaszkodni a hegyre. Végül a túrázó csapat célhoz
ért. Láttuk a környező falvakat, hegyeket és a
napfényben fürdőző Balatont. Sok időt nem
volt célszerű fent megizzadva a többszörösen
felerősödött szélben eltölteni. Lefelé sétálva

még gyönyörködtünk Alsóörs panorámájában, majd kerékpárra pattanva leereszkedtünk egészen a Balaton partjáig. Végül akkor
még nem is gondoltuk, de a legnehezebb szakasz széllel szemben hazáig tartott.
Munkatervünkben elhatározottak szerint
22-ére szalonnasütést szerveztünk, melyre
meghívtuk a Balaton nyugdíjasklub tagokat
is. Napsütés, kellemes hőmérséklet fogadott
bennünket. A találkozó a Natúrkert vendéglő melletti telken volt, amit házigazdánk,
Fejes Ákos minden évben biztosít számunkra.
A kezdés előtt már egy órával szorgalmas
tagjaink tüzet gyújtottak, hogy a szalonnasütéshez megfelelő parázs legyen.A hagyománnyá vált összejövetelre negyven tagunk
jelent meg, sajnos a Balaton klubból csak
ketten tudtak eljönni. A különböző sültek
mellett előkerültek az otthonról hozott
pogácsák, különböző sütemények is. A jó
hangulatot tovább fokozta a szavalóverseny
három indulója, akik elszavalták a megtanult
verseket. Külön köszönet jár ezért nekik.
Továbbiakban kellemes beszélgetéssel, a
közös munkák tervezésével, végül nótázással
fejeztük be a délutánt.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály május havi túraterve
• Május 14. Bodajk–Gaja-szurdok–Horgász-tó Fehérvárcsurgói víztározó–Fehérvárcsurgó
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Lipták Pál
• Május 21. Litér–,,Vadkörtefa”–Megye-hegy–Malom-völgy–
Vörösberény
Buszindulás: Veszprém, 7.30 óra, Fűzfőgyártelep alsó, 7.58 óra
Táv: 10 km
Találkozás: Litér, Varjas vendéglő, 8.05 óra
Túravezető: Horváth István
• Május 28. Magyarpolány–Szent-kút–Vadászház–Csúrgószikla–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Horváth István
• Június 4. XVII. Fűzfői Körtúra
Gyülekezés, indulás: Turista Bázispont (Fűzfőgyártelep alsó), 9.15 óra
Csatlakozási pontok: Tobruki harangláb, 9.45 óra, Fűzfőfürdő, posta,
10.15 óra
Túravezető: Gyuricza László
• Június 11. Vállus–Festetics kilátó–Gyenesdiás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.25 óra Táv: 10 km
Túravezető: Papp Iván
Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu

e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629
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TÁMASZ-hírek
A Támasz Idősek Otthonában kitüntetett figyelemmel készülünk a
különféle ünnepekre, eseményekre. Áprilisban három alkalommal is
összegyűltünk lakóinkkal, hogy jeles alkalmakra emlékezzünk.
A hónap első napjaiban az első negyedévben névnapjukat ünneplő
időseinket köszöntöttük. A teadélutánon lakóink által készített
kekszgolyókat, sós ropogtatnivalókat kínáltunk a vendégeknek, akik
szép számban gyűltek össze a tágas éttermünkben. Ahogyan az
nálunk ilyenkor szokás, kívánságműsorral kedveskedtünk a névnaposoknak. Szebbnél szebb dalokat, nótákat és verseket választottak előzetesen a rendezvény főszereplői, amelyet nagy örömmel hallgatott
meg mindenki. Az örökzöld slágerek, a régi idők nagy színészei által
előadott költemények kedves emlékeket idézett meg a jelenlévőkben,

az öröm, vagy meghatódás könnyei sokuk szemében megcsillant.
Április 11-én, ahogyan az országban szinte minden intézményben, mi
is a költészet napjára emlékeztünk. 12 lakónk hozta el az általa kiválasztott verset, amelyet megosztott az irodalmat kedvelő közönséggel. Ezen
a délutánon a nézők figyelme egy percre sem lankadt, hiszen a szereplők nagy átéléssel adták át a költemények hangulatát, üzenetét. József
Attila, Petőfi Sándor, Szép Ernő és más ismert magyar költő alkotásai
mellett hallhattunk orosz szerzőtől is egy szívszorító művet. Az egyik
hölgy lakónk pedig egyik saját szerzeményét mondta el, amivel nemcsak minket, hanem népes családját is rendszeresen megörvendeztet.
Ezt az ünnepi alkalmat az Irinyi János Általános Iskola két zeneművészeti tanárjának – Kiss Szilvia zongorajátéka és Mészáros Márta éneke
tette teljessé, akik gyönyörű megzenésített verseket adtak elő.
A hónap zárásaként pedig 13 születésnapos lakónkat köszöntöttük,
akik között voltak kerek évfordulót (80, 85) ünneplők, a rangidős
pedig a 91 éves Béla bácsi volt. A havonta megrendezésre kerülő
köszöntéseken versekkel, énekkel köszöntik egymást a lakótársak.
Emlékül névre szóló – kézzel készített – képeslapot, a hölgyeknek
egy szál virágot, az uraknak egy kis édességet adunk, hogy örömet
szerezzünk e jeles nap alkalmából. Természetesen a torta sem maradhat ki, amit az ünnepeltek és a vendégeik együtt fogyasztanak el.
Az elkövetkező pár hétben is változatos programokkal készülünk,
előttünk van többek között a majális, az anyák napja és a sportnap!
MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNIKUS

Fűzfői Európa-bajnokunk
2016. április elseje és harmadika között Nürnbergben rendezték meg
az SKS-SKDUN Európa-bajnokságot.
23 ország több mint 800 karatékája szerette volna bebizonyítani, hogy
jelenleg, Európában a legjobb a kategóriájában. Ajkáról négy versenyző utazott a nagyon jó körülmények között megrendezett versenyre.
A szombati napon Kiss Maja, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és A.M.I. 4. a osztályos tanulója bebizonyította, hogy még van
benne tartalék, fölényesen nyerte a kategóriáját formagyakorlatban.
Így Európa-bajnok lett a tízévesek között.
Gratulálunk a szép eredményhez! Hajrá, Maja!
HORVÁTH IRÉN
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XIII. Ippon Shobu Karate Diákolimpia
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. (Nippon-Dojo) 9 versenyzővel vett részt a Gödöllőn megrendezett Karate Diákolimpián.
A Diákolimpián 46 sportegyesület legjobb versenyzői több mint
ötszáz versenynevezést adtak le.
Az Almádi versenyzők: Csontos Tamás, Rézmüves Ádám, Morvai
Anna, Balatoni-Pahola Eszter, Rézmüves Miklós, Szombathelyi
Klaudia, Szabó Natália, Farkas Bence, Herczeg Boglárka. Valamennyi
versenyzőnk nagyszerűen helyt állt ezen a nagyon nehéz, nagy létszámú versenyen. A Diákolimpián három érmet: egy ezüstöt és két
bronzot sikerült szerezni az Almádi S.E. versenyzőinek.

– Farkas Bence korcsoportjában, Kumite (küzdelem) versenyszámban egy nagyon kiélezett döntőben ezüstérmet nyert.
– Szombathelyi Klaudia junior korcsoportban, Kumite (küzdelem)
versenyszámban bronz- érmet nyert.
– Szabó Natália junior korcsoportban, Kumite (küzdelem) versenyszámban bronzérmet nyert.
Gratulálunk minden versenyzőnek a nagyszerű helytállásért.
RÉZMÜVES MÓNIKA
S.E. ALELNÖK

Készenlétben a szolgálat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 2016. január 1-jétől létrehozta a járásközpontokban,
így Balatonalmádiban is a család- és gyermekjóléti központot.
A központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az igényeiknek és a szükségleteinek megfelelő speciális szolgáltatásokat is biztosít, többek között pszichológiai tanácsadást, mediációs szolgáltatást, jogi tanácsadást, kapcsolatügyeletet.
Ilyen speciális szolgáltatás a készenléti szolgálat is, amelynek célja,
hogy a járásközponthoz tartozó településeken élőknek
(Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,
Balatonakarattya, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér,
Papkeszi) a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtást,
tanácsadást, tájékoztatást adjon.
A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám biztosításával szerveztük meg úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs segítséget tudjon nyújtani, vagy szakszerű segítséget tudjon mozgósítani
(anyaotthonok, lelki segély szolgálat, stb) a krízishelyzet megoldásához. A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási idején
túl hívható a 06-20/378-9527-es telefonszámon.
A készenlétet munkanapokon 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig,
valamint hétvégén és munkaszüneti, ünnep- vagy pihenőnapokon
egész nap 24 órában biztosítjuk.
A SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

Hogy is volt? Tudta-e?
Tudta-e, hogy
– a gyártelepi Szent László tiszteletére szentelt templom 1938–39-ben
épült?
– a templomnak azért nincs tornya, mert feltűnően kiemelkedett
volna a lakótelepet jól álcázó erdőből?
– a 30-as évektől kezdve a gyártelepi lakosság szükségleti cikkekkel
való ellátásáról a Hangya Szövetkezet boltja gondoskodott, ahol a
kenyeret helyben sütötték?
– a Nitrokémia magasabb jövedelmet biztosított a gyárban dolgozóknak az országos átlagnál, s így sokan szerettek volna itt dolgozni?
– a harmincas években a gyárvezetőség fokozatosan fejlesztette az
egészségügyi szolgálatot, s létrehozott egy nyolcágyas kórházat
három orvossal, állandó orvosi felügyelettel a mai Szakorvosi
Rendelőintézetben?
– a szakmunkás utánpótlás biztosítására a Nitrokémia létrehozta
1939-ben a Fémipari Szakirányú Iparostanonc iskolát Steller Lajos
főmérnök vezetésével?

Új rovat

– az 1930-as években a Nitrokémia Rt. több országban
–Törökország, Brazília, Finnország – épített lőporgyárat magas
technikai-technológiai színvonalon?
A harmincas évek közepén a gyári beruházások elérték a 6,5 millió
pengőt, így a munkáslétszám a hét év alatt mintegy hatszorosára
emelkedett (1932–39-ig 500 főről 3200 főre). A harmincas évek
megalapozták az itt letelepedett munkások és családjaik jelenét és
biztos jövőjét.
Településünk benépesedett és óriási fejlődésen esett át. Volt munka,
biztos jövedelem, jó megélhetés, sportolási, szórakozási lehetőség,
virágzott a kulturális élet. Kiváltság volt a Nitrokémia Rt.-nél dolgozni. (Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből)
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KÖSZI program
Balatonfűzfő – Összesen tizenhét nagyszülő és nyolc diák vett részt
szakértő tanár felügyelete mellett a Balaton-parti településen április
elején indított Netezzünk Együtt, Nagyi programban, amit a

Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
(VÁCISZ) a VSZC Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium
közösen valósított meg.

16. oldal

A tanfolyamot a szervezők a KÖSZ! program keretében elnyert
támogatás segítségével valósították meg. A ,,Netezzünk Együtt,
Nagyi” program megnyitóját április 7-én tartották a szakközépiskola
könyvtártermében, ahol Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere
méltatta az iskola és a civil szervezet összefogását. Mézes József, a szakközépiskola igazgatója elmondta: nagy örömmel vesznek részt a
programban, hiszen a fiataloknak a tanítás örömének megismerése
egyrészt nagyszerű felkészülés a civil életre, másrészt munkájuk beleszámít abba az 50 óra közösségi szolgálatba, ami az érettségi vizsgára
jelentkezés előfeltétele. A rendezvényen felszólalt Kontics Ferencné, a
VÁCISZ elnöke, aki megköszönte az iskolának a lehetőséget és a
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pozitív, támogató hozzáállást. Köszönetet mondott a program kiírójának, az Új Európa Alapítványnak, hiszen a sikeres pályázatnak
köszönhetően 308 ezer forintot használhattak fel, amiből a lebonyolításhoz nélkülözhetetlen számítástechnikai eszközöket vásároltak.
A program első ütemében tizenhét felnőtt és nyolc diák vesz részt
tanár felügyelete mellett.
A ,,Netezzünk Együt,t Nagyi” program ősszel folytatódik.
KONTICS FERENCNÉ, VÁCISZ
MÉZES JÓZSEF IGAZGATÓ

Öveges nyomában
Az iskolában megrendezett Öveges-napi rendezvényekhez kapcsolódtak a délutáni koleszos programok is: íjászat, gyalogtúra a vadkörtefához, fekve nyomó verseny, csocsó- és ping-pong házibajnokság, valamint a szabadtéri Öveges-vetélkedő. A szabadidő értelmes
eltöltését segítik a mozgásra ösztönző programok, amelyek hozzájárulnak a diákok közérzetének, erőnlétének javításához.
A fekve nyomó verseny eredményei: A 15–16 éves korcsoportban Kuti
Bence lett az első, aki 95 kg-ot nyomott ki, amely a saját súlyánál 25 kgmal több. 100 kg-mal második helyezést ért el Márton Bálint, ő a saját
testsúlyánál 20 kg-mal többel „birkózott meg”. Harmadik lett Orovicz
Alex, aki saját súlyánál 5 kg-mal többet, 100 kg-ot produkált.
A 17 évesek között Tolnai Tamás állhatott a képzeletbeli dobogó első
fokára, ő saját testsúlyát 25 kg-mal haladta meg. Őt követte Csillag
Máté, aki 8-kg-mal tudta saját testsúlyát túlszárnyalni a fekve nyomás
során. Máté lett a különdíjas is, mert ő mozgatta meg a legnagyobb
súlyt – 130 kg-ot – az összes versenyző között. Bronzérmes lett Libinyi
Zoltán. A felnőtt korcsoportban is nagyon szép eredmények születtek.
Zsédely Ruben lett az aranyérmes, aki saját súlyát 43 kg-mal lépte túl;
115 kg-ot nyomott ki. Kiss Máté lett az ezüstérmes 100 kg-mal, amely
saját súlyánál 28 kg-mal több. Harmadik helyezést ért el Szász Péter
Ákos, aki 18 kg-mal tudott többet megmozgatni saját testsúlyánál.
A ping-pong házibajnokság aranyérmese Kovács Attila lett, a második
helyezett Széplábi Martin, a harmadik helyet pedig Szabó Kristóf
szerezte meg.
Az Öveges-vetélkedő feladatainak keretében iskolánk névadójának
munkássága nyomába eredtünk. A vetélkedőre 5 csapat nevezett. A
diákok Öveges életével kapcsolatos totót, fizikai fogalmakkal kapcso-

latos rejtvényt oldottak meg. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a sulival
kapcsolatos alapinformációkat, mint például az iskola pontos neve, az
igazgató neve stb., tudják-e a koleszos fiatalok? Az Activity feladványai a fizika tárgyköréből kerültek ki. Szívesen gondolkodtak, rajzoltak, ötleteltek a diákok, amikor a kollégium logóját és szlogenjét
tervezték. Sok ötletes megoldás született. Tartunk majd további
koleszos brain stormingot ebben a témában, hiszen egy kreatív, egyedi logó és egy jól kitalált, a kollégiumi lét előnyeit sugalló megnyerő
szlogen hozzájárulhat az intézmény ismertségének növeléséhez.
Igazán Öveges nyomdokaiba léptünk, amikor a Bernoulli-törvényhez
kapcsolódó kísérletet mutathatták be a diákok. Mi is tartottuk
magunkat az igazi Öveges jellegzetességhez, ezért egyszerű eszközöket
használtunk a bemutatóhoz. Egy ping-pong labda és egy szívószál állt
a vállalkozó szellemű koleszos palánták részére. A fiatalok rendkívül
varázslatosnak tartották, hogy egy szívószál segítségével a levegőben
lebegtették a ping-pong labdát. A mérlegállás volt a legmulattatóbb
feladat, amely végül a holtversenyt is eldöntötte. Aranyérmes lett a
vetélkedők királyai csapat. Tagjai a Sobri Jóska Kalandparkba nyertek
belépőt. Második helyezést ért el a Gerika és a többi nevet viselő csapat, amelyek „kimenő-hosszabbítási kupont” és csokoládét nyertek.
Bronzérmes lett az Itt vagyunk csapat, amely csokit és tankör alóli felmentést kapott, ami természetesen csak egy alkalomra érvényes.
Reméljük, hogy a délutáni programok is szórakoztatók, hasznosak
voltak, és elmélyítették a kollégisták Övegessel kapcsolatos ismereteit,
valamint segítették a közösség építését, igazi csapattá formálását.
PÁLFYNÉ TAKÁCS BERNADETT

Jó útravaló ez a jövő nemzedéknek!
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a
hagyományos Irinyi-napok rendezvénye alkalmából idén először
látogatott el hozzánk Kalmár Lajos Gábor természetfotós. Elmondta,
hogy a természet iránti tiszteletével együtt fotózási szenvedélye már
gyermekkorában kialakult, amely minden általa készített felvételen
jól érzékelhető módon van jelen. Felnőttként tudatosan viszi magával fényképezőgépét, mert bármikor és bárhol adódhat olyan látvány,
amire nem lehet előre felkészülni. Évenként többször ellátogat
Erdélybe, Gemencre, az ország különböző Nemzeti Parkjaiba, de a
közvetlen közelében is észreveszi a megörökítendő pillanatokat. Nem
csupán fényképet készít, hanem részletesen tanulmányoz is minden

megörökített növényt, állatot – erről a két előadása alkalmával megbizonyosodhattunk. A felsős és alsós tanulóink nagy élményként
élték meg az előadás pillanatait, és bátran tettek fel kérdéseket,
melyekre nagy türelemmel és hozzáértéssel, készségesen válaszolt.
Az előadó minden gyermeket ösztönöz arra, hogy ebben a rohanó
világban vegyék észre, mennyi szépség van körülöttük. Menjenek
kirándulni, figyeljenek mindent maguk körül és vigyázzanak rá, hogy
a természet így meg is maradjon. Nemcsak a diákoknak, hanem a felnőtteknek is megszívlelendő Kalmár Lajos Gábor útmutatása.
FICSORNÉ KISS STELLA
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Közérdekű telefonszámok
Rendőrség
Segélyhívás: 107 vagy 112
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Telefon: 88/438-711
E-mail:
ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu

dr. Sáfrán Ilona – fogászati szakrendelés
Telefon: 06-88/450-097

Balatonfűzfői elérhetőségek
Gibicsár Tamás 06-30/630-8106
Lőrincz Gábor 06-30/467-1002
Polgárőrség 06-20/211-8583

Tűzoltóság
Segélyhívó: 105
Balatonfűzfői Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
Telefon: 88/451-866

Vízirendészet
Telefon: 84/310-712
Mentők
Segélyhívás: 104
Almádi Egészségház
Telefon: 88/599-900
Orvosi ügyelet: 88/412-104

Balaton Gyógyszertár
Bugyogóforrás u. 20.
Telefon: 88/610-076

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Telefon: 88/596-900
Központi faxszám: 88/596-901
Központi e-mail cím:
jegyzo@balatonfuzfo.hu
Honlap: www. balatonfuzfo.hu

Háziorvosi ellátás
dr. Dézsi Zoltán Csaba
Telefon: 88/451-812, 06-30/936-1319

Marton Béla polgármester
Telefon: 88/596-920, 06-20/924-1483
Erdősi Gábor alpolgármester
Telefon: 06-20/286-0107
dr. Takács László jegyző
Telefon: 88/596-910
Székelyné Tóth Barbara aljegyző
Telefon: 88/596-911

dr. Rimay László
Telefon: 06-70/323-7297

Polgármesteri titkárság: 88/596-923
Jegyzői titkárság: 88/596-912

Szakorvosi Rendelőintézet –
Balatonfűzfő
Telefon: 06-70/323-7297

dr. Domina Lajos Ernő (gyermekorvos)
Telefon: 88/450-725, 88/451-112
Védőnő: Tölgyes Beáta
Telefon: 06-20/437-5233

Anyakönyvvezető: 88/596-917
Pénzügy: 88/596-928
Adóügy:
adósság, hátralékkezelés: 88/596-917
építmény-telekadó: 88/596-941

iparűzési-talajterhelési adó: 88/596-916
Igazgatási és Szociális ügyek: 88/596-936
Városfejlesztés (Nóti Attila):
88/596-921
Műszaki ügyek
(Ticz Antal Attila, Szekeres Péter):
88/596-918
Önkormányzati ügyek
(Nemesiné Bucsi Anikó): 88/596-926
Városgondnokság
(Diósdi Péter): 88/574-584
Művelődési Központ és Könyvtár:
88/451-056
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:
88/451-872
BALKOM – Hulladékszállítás
Ügyfélszolgálat: 88/438-688
• 1-es gomb: ügyfélszolgálati ügyintézés
• 2-es gomb: szállítás
E.ON hibabejelentő
Telefon: 06-80/533-533
DRV – 24 órás közterületi hibabejelentő
Telefon: 06-40/240-240/1-es menüpont
Közép-dunántúli Gázszolgáltató
Hibabejelentő: 06-80/301-301
Posta
Bugyogóforrás u. 1.: 88/586-220
Béke tér 1.: 88/586-210

Angol tábor Balatonfűzfőn
Egyre többen érdeklődnek, hogy az eddigi hat sikeres angol tábor
után 2016-ban mikor lesz a következő, mert a családi nyaralásoknál
már számolnak a tábor időpontjával.
Sajnos 2016-ban nem lesz! Ennek oka, hogy amikor szabad lenne a
református egyház tábora, akkor az Onézimusz Alapítványnak programja van.
A tavalyi táborról nem írtam beszámolót, ezért itt szeretném ezt
megtenni.
Már meg sem kellett hirdetni, mert a visszajáró gyerekek bőven túllépték azt a létszámot, amit még vállalni tudtam. A 2015-ös nagyon
különlegesre sikerült az amerikai középiskolás önkéntesek miatt.
Voltak fenntartásaim! Féltem, hogy az 50 iskolás gyermek mellé még
18 tinédzserrel kell számolnom! Aztán szembesültem vele, hogy

milyenek is ezek az amerikai fiatalok… Hangosak, nyíltak, nyitottak,
felszabadultak…
Zengett tőlük a református templom! Az amerikai stílusú istentiszteletek az együtt éneklésről és táncról szóltak, ráadásul a fiatalok
zenei stílusában. Ez bejött a fűzfői gyermekeknek is!
Rengeteget tanultunk tőlük! Csapatszellemet, pozitív ösztönzést,
szervezettséget…
Megdöbbentő volt, hogy a 16 éves fiatalok felelősséggel, lelkesen és
önállóan végezték feladatukat!
Ők pontosan tudják, hogy az önkéntesség miről szól! Ami köszönhető annak, hogy hagyományai vannak a képzésüknek és a
felkészítésüknek!
Csapatépítő, közösségépítő játékokkal ismertettek meg bennünket!
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23-an Amerikából és 1 fő Angliából csak azért jött Fűzfőre a saját
költségén, hogy a gyermekeinkkel foglalkozzanak!
Ezért nem lehetünk eléggé hálásak!
Itt szeretném felsorolni a külföldi önkéntesek neveit!
Carolyn Hare (Anglia)
USA csoport: Jason DiLissio, Lex Fulmer, Amber Albert, Ashley
Readinger, Caleigh Wise, Courtney Weaver, Devon Viola, Elke
Arnesen, Georgia Lobb, Janelle Miller, Jeff Cline, Kaitlin Ponchione,
Kessa Roberts, Leah Sutherland, Maura Bramlitt, Nate Amspacher,
Sarah Rohrer, Savannah Sheaffer, Shannon Madara, Tori Brown,
Zach Rice
Thank you for having volunteers!! You touched our lives!
Természetesen ehhez a táborhoz is szükség volt még nagyon sokak
segítségére! Itt szeretném megköszönni az Onézimus Alapítvány
együttműködését! Csernus Ilonának és Zsoltnak a munkáját! István
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bácsi is ellátogatott hozzánk, aki nélkül nem is tudjuk elképzelni
ezeket a táborokat!
Köszönet a református egyháznak, hogy önköltséges áron biztosította a területet és a templomot részünkre!
Köszönet a litéri általános iskolának a segítségért! Köszönet a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületnek a sörpadokért!
Köszönet a fiatal magyar önkénteseinknek! Mikola Virágnak,
Németh Virágnak, Eckert Szonjának, Varga Melindának, Bors
Lucának, Gaschler Dávidnak, Garamvölgyi Katának.
Köszönet a szülőknek, nagyszülőknek a táborban végzett segítségért,
a rengeteg süteményért és gyümölcsért, az együttműködésért!
Olyan sokan voltunk, hogy egy képre nem is fértek fel a gyermekek
és az önkéntesek! Remélem, 2017-ben újból találkozunk!
SZANYI SZILVIA

Fenntarthatóság az Irinyiben
Iskolánk is csatlakozott a Fenntarthatósági témahét programhoz,
mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kezdeményezésére jött létre 2016. április 18–22. között, az idén először. A program
a PontVelem Okos Program szervezésében, az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet szakmai támogatásával valósult meg. A Témahét
fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök volt.
Célja, hogy minél korábban tudatosítsuk a gyermekekben, milyen
sokat tehetnek ők is a Föld védelméért.
A projekt több színtéren zajlott. Egyrészt a tanórákon (technika,
életvitel és gyakorlat – Horváth Irén, informatika – Somogyiné Csécsi
Éva, természetismeret – Baráth Valéria), ahol előre kidolgozott óratervek alapján, érdekes, interaktív feladatok révén ismerhették meg 6.
osztályos tanulóink a környezettudatos viselkedés alapszabályait.

Alsó tagozaton rajzpályázat indult. Ezúton is köszönjük a szép rajzokat az elsős, a harmadikos és a 4. a osztályos tanulóknak és felkészítő
tanáraiknak.
Április 22-én 12 órakor kezdődött a Fenntarthatósági Kupa online
csapatverseny, melyen Varga Bence, Kiss Dániel és Barnóczki Bertold
Boldizsár 6. a osztályos tanulóink vettek részt.
Végül, de nem utolsósorban az általános iskolák részére 4 hetes szelektív hulladékgyűjtési versenyt hirdettek a szervezők. A témahét a résztvevő iskolák pedagógusai részére megrendezett fenntarthatósági konferenciával zárult. Reméljük, e remek kezdeményezéssel hagyományt
teremthetünk, hiszen a Föld megóvása mindannyiunk közös ügye!
BARÁTH VALÉRIA

Tenger alatti varázslat kiállítás
A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
(VÁCISZ) küldetésének tekinti, hogy „AZ ÉLHETŐBB
BALATONFŰZFŐÉRT” tevékenykedjen. Alapszabály szerinti céljaik között a hagyományok felkutatása és őrzése mellett az oktatás és
a környezetvédelem is szerepel.
Kontics Ferencné egyesületi elnök nyitotta meg március 30-án, 16 órakor az általuk szervezett Tenger alatti varázslat című kiállítást a
Balaton Csillagvizsgálóban. A kiállítás megnyitón és az azt követő

előadáson kollégiumunk diákjai is részt vettek. A tárlat képeit Tóth
Zoltán készítette, aki szenvedélyes búvár, fotós és vadász is; maga is
tagja a VÁCISZNAK, 2008-ban pedig az év vállalkozója címmel
büszkélkedhetett. Tóth Zoltán a balatonfűzfői Tradeorg Nyomda
ügyvezetője.
A képek megörökítője elmondta, hogy 15 évvel ezelőtt kezdett könynyű búvárkodással foglalkozni. Hamar magával ragadta a merülés
szépsége és a tenger élővilága.
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A kiállításon látható képek a Vörös tengeren készültek. Szudánban és
a Maldív szigeteken is búvárkodott Zoltán és csapata. Zoltán lánya is
lelkes búvár.
A fotók és a videófelvételek segítségével mi is kicsit „alámerülhettünk” és bepillanthattunk a tengerek mélyén rejlő csodálatos világba.
Láthattuk a Némó nyomában című filmből megismert bohóchalakat,
ahogy a viaszrózsákon úszkálnak. A skorpióhal rejtőzködő képességén mindannyian elámultunk, megismerhettük az oroszlánhalat, a
doktorhalat, a dajkacápát, a tűzhalat, a gömbhalat, a krokodilhalat és
az üveghalat is.
A tárlat színvonalát Selmeci Dániel fotóművész képei is emelték.
A citromcápáról, a hajas békahalról, a palackorrú delfinekről készült
képei közelebb hozták hozzánk a tengeri élőlények világát.
Megtudhattuk azt is, hogy a polip igen tanulékony és ügyes élőlény.

A másfél tonnás ráján, a korallevő szellemhalon és a pizsamacsigán is
elcsodálkoztunk.
A fiúkat főként az elsüllyedt hajóroncsokról szóló beszámolók érdekelték. Hallhattunk egy cápavizsgáló állomásról is, és arról, hogy a
Maldív szigeteken mekkora gondot jelent a felhalmozott szemét
elhelyezése. Az 1300 szigetből egy szigetet kifejezetten csak szeméttárolásra használnak.
Tóth Zoltán úr élménybeszámolója új színt hozott az ünnepet követő első kolis délutánba. Virtuális utazást tehettünk egy olyan világba,
ahová csak kevesek juthatnak el.
Köszönjük a lehetőséget a kollégium 40 diákja nevében is!
Igazi élmény volt a merülés!
PÁLFYNÉ TAKÁCS BERNADETT

,,börtönriport” – Mínusz harmadik szint
Szabadon választható programként az Öveges iskola kollégiumának
diákjai április 7-én meglátogathatták a veszprémi Várbörtönt.
Balatonfűzfőről busszal utaztunk a megyeszékhelyre, majd gyalog
indultunk a várhoz. A kapunál középkori ruhába „öltöztek” a tanulók, és a papírmasé álarcok mögött természetesen mindenkiről
készült fénykép.
A repülőtereken megszokott szigorú átvilágítást követően szálltunk
le a mélybe, vagyis a mínusz harmadik szintre, ahol Magyarország
utolsó Várbörtöne egészen a 2000-es évekig működött. A csontig
hatoló hidegben alaposan rácsodálkoztak a résztvevők a finoman
szólva is minimalista stílusban berendezett cellákra, melyekben az
1800-es években bakonyi betyárok is raboskodtak már. Elrettentő
volt hallani, hogy egyeseket érkezésük után (ajtó híján) befalaztak és
egy kis lyukon keresztül tartották velük a kapcsolatot. Nem csoda,
hogy többen még az ítélethozatal előtt meghaltak.
Külön fejezetet és kiemelt beszámolót kapott Mindszenty bíboros

vagy Brusznyai Árpád. Történetük a zord, jéghideg és nedvesen
málló vakolatú lepusztult falak között különösen megdöbbentő volt,
miközben fogva tartásuk apró helyiségébe is bepillanthattunk.
Emellett láthattuk az esztergomi érsek mini „kápolnáját” is, ahol rabsága idején zavartalanul szentelhette fel a jelentkező papokat.
Nagy derültséget okozott, amikor kiderült, hogy az 1990-es esztendőkben már napi háromszori étkezést kaptak a rabok, és a szörnyű
körülmények ellenére, a legújabb kori beszámolók szerint, viszonylag
jól érezték magukat.
Jó volt ismét a meleg napfényre kaptatni a csigalépcsőn, hosszú percekig tartott, amíg mindenki „kiolvadt”, de minden bizonnyal ennél
jóval több időt vesz majd igénybe, amíg a kirándulás elgondolkodtató és megrázó élményeit feldolgozzák a kollégisták.
NOVOTHNY OTTÓ
NEVELŐTANÁR

Gratulálunk, Irinyisek!
Olvasóinkat rendszeresen tájékoztatjuk az Irinyis diákok sikereiről.
Így történik ez most is.
A Szitakötő Környezetvédelmi Program keretein belül rendszeresen
van lehetőségük tanulóinknak országos pályázatokon részt venni.
Kiss Dávid Balázs 5. osztályos tanuló a ,,Kicsik, nagyok úton” és a
„Csináld meg a szerencsédet!” című országos pályázatokon első
helyezést ért el.
2016. február 18-án rendezték meg a XV. Megyei Fonalfűrészelő
Versenyt a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában, ahol Kiss
Dávid Balázs az előkelő negyedik helyet érte el.
2016. március–áprilisában rendezték meg a többfordulós ifjúsági
katasztrófavédelmi versenyt. Az internetes fordulóban, a
Balatonalmádi járásban az Irinyi csapata a legjobb tesztet töltötte
(60-ból 54 pont). Majd 6-án Pétfürdőn a területi, gyakorlati fordulóban az első helyezést értek el a fiúk. Végül a megyei versenyen az ötödik helyezéssel és a Balatonalmádi járás legeredményesebb csapata
különdíjjal zártak. Csapattagok: Grzybovsky Ádám, Ticz Balázs 8. b,
Nagy Dominik 8. a és Kiss Dániel 6. a osztályos tanulók.
A 2016-os Irinyi makett- és modellkészítő versenyen arany minősí-

tést Kiss Dávid Balázs 5., bronzminősítést Kiss Rebeka 4. a osztályos
diák szerzett. A 2016-os év legjobb makett készítője: Ticz Balázs 8. b
2016. április 28-án a Várpalotai Rendőrkapitányság szervezte meg a
Ki a mester két keréken? (KMKK) és a Kerékpáros Iskola Kupa
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(KIK) megyei fordulóját. A Balatonalmádi járást hat diák képviselte a következő nagyon szép eredményekkel: Nagy Dominik
megyei második helyezett (KIK), Kiss Dávid Balázs megyei harmadik helyezett és különdíj (KMKK), Kiss Rebeka, Karancsi
Szonja különdíj. Csapattagok voltak még: Marton Regina 5. és
Demeter Péter (Vörösberény 5. oszt.) akik szintén ügyesen versenyeztek.
Gratulálunk a szép sikerekhez, büszkék vagyunk eredményes
tanulóink felkészülésére és fáradhatatlan munkájukra!
HORVÁTH IRÉN
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Új rovat

Tegyünk az egészségünkért – brokkoli
A brokkoli (Brassica oleracea) vagy spárgakel
a keresztesvirágúak családjába tartozik, neve is
mutatja, hogy káposztafélével (Brassicaceae)
van dolgunk. A brokkoli név olasz eredetű,
jelentése káposztabimbó.
A brokkoli számos értékes tápanyagot hordoz, ráadásul a többi káposztafélénél könnyebben emészthető formában. Ásványi anyagai közül említésre méltó a kálium, a kalcium, a
magnézium, nátrium, a vas, a cink és a foszfor.
A főtt brokkoliban már nincs meg a nyers
növény A-vitaminja, de mintegy 90 mg C-vitamint tartalmaz. A nyers növényben B1-, B2-,
B6-vitamin és E-vitamin is kimutatható,

valamint az A-vitamin provitaminja, a karotin.
Gazdag növényi flavonoidokban, indolokban
és izotiocianátokban. Kutatások bizonyítják,
hogy a brokkolinak a többi káposztafélével
együtt jelentős szerepe van a rákos megbetegedések kialakulását megakadályozó
étrendben. A kemopreventív anyagok képesek
megelőzni, megállítani, illetve akár visszafordítani a daganatok kialakulását. Többek között a
brokkoliban megtalálható az a szulforafan nevű
anyag is, ami állatkísérletekben már bizonyított.
Ez az ún. kemopreventív molekula segíti a
szervezetnek a daganatos sejtek elpusztítását
célzó természetes folyamatainak beindulását, a

programozott sejthalálnak nevezett jelenséget.
Ezen kívül a szervezet méregtelenítésében
fontos enzimek működését is támogatja, s ezáltal hamarabb eltűnnek a szervezetből a rákkeltő
anyagok, továbbá lassítja az öregedést.
Eddig a végbél-, hólyag, a prosztatarák,
egyes – főként női – daganatok és az áttétképződés megelőzésében játszott szerepét
vizsgálták.A férfiaknak jó szívvel tanácsolható, hogy hetente legalább egyszer egyenek
karfiolt vagy brokkolit. A nőknek nem
kevésbé! (forrás: internet)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Májusi rejtvény
Az áprilisi keresztrejtvény helyes megfejtése:
,,…Ó, áprilisi útszél,
Tréfás, arcomba fútt szél”
(Tóth Árpád: Áprilisi capriccio)
Könyvet nyert: Szabó Lajos balatonfűzfői
olvasóink.
Gratulálunk!
Májusi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2016. május 27.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)
Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270
E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu
Nyitva tartás:
H–P: 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.

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)

Általános iskolások korrepetálását, órára felkészítését
vállalom. Kérésre házhoz megyek. Telefon: 06-20/452-2572

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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Marica grófnő

Kelet-Balaton fényei
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

