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Rajzolj szépet, küldj egy kedvességet!

Fűzfőfürdő, ABC

Fövenyfürdő

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Tobruki Strand

Turista Bázispont

FŰZODÚ©
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
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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2016. június 10-től 2016. július 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Június 6–10. Ünnepi Könyvhét
Egész héten kedvezményes könyvvásár
Június 9. 15 óra Mesedélután, játszóház
– ,,Írd Te a mesét” meseíró pályázat eredményhirdetése

Június 24. 18 óra Romkerti zenés esték
– Fellép: Káplán György énekművész
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
kertje
(Rossz idő esetén Közösségi Ház)
Június 27. 16 óra Kártyaklub

Június 10-től július 10-ig Futball Eb közvetítések
– A sorsolás függvényében 4 mérkőzés közvetítése népszerű sportolók, szakemberek
közreműködésével
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház udvara
Június 11. 15 óra Parti sétány avató
– Strandtól strandig
– Részletes program a Hírlap 24. oldalán
Helyszín: Fövenyfürdő és Tobruki strand
közötti sétányrész

Június 27. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– Klubfoglalkozás, a 2. féléves program megbeszélése
Június 27. 18 óra Szent László napi búcsúünnep
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Szent László templom

Július 2. 6–9 óra Balatonfűzfői Horgász
Egyesület
– Nyári horgászverseny és nyílt családi nap
Helyszín: Horgásztanya
Július 4. 14–15 óra Balatonfűzfő és Térsége
Mozgáskorlátozottak Csoportja
14 óra fogadóóra
15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Július 4. 18 óra Kézműves klub
– Klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Július 4. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– Vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Júliusi előzetes
Június 13. 16 óra Kártya klub
Július 2. XIX. Cseberei ,,Juniális”
Június 14. 16 óra „Életet az Éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Június 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– A polgármester és a képviselő-testület
kötetlen beszélgetése a lakossággal egy kávé
mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 17. 18 óra Új színházi évad IV. előadás: Gyilkosság a Susogóban
– Vacsorával egybekötött interaktív bűnügyi
játék a veszprémi Petőfi Színház színészeivel
– Szereplők: Dominek Anna, Kisnyér Anna,
Máté F. Gábor, Szeles József, Tóth Loon
Jegyek korlátozott számban, elővételben vásárolhatók a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár irodájában.
Információ: 06-88/451-056
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház, szabadtér

Programok:
9 óra Kispályás labdarúgó torna
– Jelentkezni lehet június 30-ig Csempesz
Attila szervezőnél a 06-70/321-2678-as telefonszámon
10 óra Gulyásfőző verseny
– Jelentkezni lehet a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár elérhetőségein,
06-88/451-056, muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
Kérjük, hogy a csapatok 9.30 óráig érkezzenek
meg a helyszínre.
13–15 óra Jó ebédhez szól a nóta Tóth
István zenésszel
14 óra Eredményhirdetések
15 óra ,,Mocorgóka”, interaktív gyermekműsor sok zenével, tánccal a RépaRetekMogyoró Duóval
16 óra Kid Rock and Roll fellépése
17 óra Operett és musical slágerek Széles
Flóra és Török Tamás előadásában
18 óra Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub fellépése
18.30 óra Conestoga Country Linedance
műsora
19.15 óra Aradi Tibor és Varga Ferenc József
humoristák stand up comedy műsora
20–23 óra Bál a Klubdélután Zenekarral
Helyszín: Tobruki Strand

Július 5. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– Klubdélután, az első féléves névnaposok
köszöntése, 2 napos kirándulás megbeszélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Július 5. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– Klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Július 9. 15 óra Kézműves klub
– Nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Július 10. 20 óra Futball EB döntő
– Kivetítés, beszélgetés közismert sportolókkal, szakemberekkel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház udvara
Július 11. 16 óra Kártyaklub
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. május 17-én 16.00 órai
kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a
teljesség igénye nélkül:
– A képviselők elfogadták a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. 2015. évi egyszerűsített
éves beszámolóját 100 499 e Ft mérleg főöszszeggel és – 4 386 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség).
– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete jóváhagyja a Balatonfűzfő
Szörf Klub Sportegyesülettel kötendő – a
balatonfűzfői 352/4 helyrajzi számú ingatlanra (eddig haszonkölcsönben használta az
egyesület) vonatkozó bérleti szerződést.
– A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári szünidei
gyermekétkeztetésre 1 millió Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat.
– A testület a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület részére 482 600 Ft viszsza nem térítendő támogatást biztosított,
mely támogatási összeg a mindkét település
turisztikai céljait szolgáló programokra/kiadványokra fordítható.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete tájékoztatta a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületet, hogy a
BLTE közgyűlése által Balatonfűzfő Város
Önkormányzata részére – az Önkormányzattal történő egyeztetés nélkül – megállapított 6 300 000 Ft összegű tagdíj mértékével
nem ért egyet, azt nem fogadja el.
– Az önkormányzat a 2014. évi elmaradt tagdíj címén 1 867 800 Ft-ot fizet ki a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére,
melynek a fedezete a 2015. évi maradvány.
A 2015. december 31-ig befolyt idegenforgalmi
adó 5 millió Ft feletti részét – 1 053 351 Ft-ot –
pedig vissza nem térítendő támogatásként átadja az egyesület részére a 2016. január 1. és 2016.
április 30. között keletkezett költségeinek fedezetére.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. A közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére, valamint a közcélú szennyvízelveze-

tő rendszer és szennyvíztisztító telep
működtetésére a fűzfőfürdői és a tobruki
településrészek vonatkozásában kíván
jelenleg szerződést kötni a DRV Zrt.-vel,
melynek érdekében felkéri a DRV Zrt.-t a
szerződés-tervezetek átdolgozására.
2. Felkéri a polgármestert, tájékoztassa a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt a fűzfőgyártelepi településrész tekintetében a vízi közművek működtetésére vonatkozó tárgyalások jelenlegi
állásáról.
3. A fűzfőgyártelepi településrész vízi közműveinek üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötését követően a településrészekre kötött vízi közművek üzemeltetésére vonatkozó szerződéseket egységesíti.
– A testület felhatalmazta a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t
1. a napelem park előkészítési munkáinak az
elvégzésére;
2. a napelem park helyszínéül szolgáló
1500/40 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban
a bérleti szerződés megkötésének lehetőségéről tárgyalások lefolytatására, melynek
feltétele a 60%-os támogatási intenzitású
pályázat megnyerése;
3. a bérleti szerződésben az önkormányzat
számára elővásárlási jogot kell szerepeltetni úgy, hogy az ingatlan vételára nem
haladhatja meg a kialkudott, maximum
800 Ft/m2 vételárat.
– A testület úgy határozott, hogy 900 000 Ft
összegű támogatást biztosít a Fűzfői
Atlétikai Klub kosárlabda szakosztályának az
alábbi költségeihez: FAK központi ügyvitel
költségeinek a szakosztályra eső része, sportfejlesztési program elkészítésének és adminisztrációjának költségei, sportfejlesztési
program benyújtásához szükséges igazgatási
díjak. A támogatás kifizetésének feltétele,
hogy a FAK kosárlabda szakosztálya 2016.
július 15-ig befizet 302 000 Ft-ot az önkormányzat számlájára.
– A hivatal az Árpád utca közlekedésbiztonsági helyzetének felülvizsgálatához kapcsolódóan árajánlatot kér be a „fekvőrendőr” telepítési költségére vonatkozóan, valamint
megvizsgálja a korábban Árpád utca Gyári
utca kereszteződésében elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő sziget Béke térre illetve a
József Attila utcában található murvás par-

koló zöldterületi része melletti területre történő áthelyezésének a lehetőségét.
– Az önkormányzat a Fűzfa vendéglő előtti
útszakaszon történő közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében – a településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata során –
közlekedésmérnök bevonásával megvizsgálja
az érintett területforgalmi rendjének megváltoztatási lehetőségét.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy egyfordulós,
nyílt pályázatot hirdet 3 db részlegesen közművesített építési telkek 50%-os kedvezménnyel
történő értékesítésére családok számára.
Az ingatlanok kedvezményes vételára:
– Balatonfűzfő, 805/20 hrsz. bruttó 1 298 000 Ft,
– Balatonfűzfő, 805/21 hrsz. bruttó 1 298 000 Ft,
– Balatonfűzfő, 805/22 hrsz. bruttó 1 492 000 Ft.
– A képviselő-testület felhatalmazta a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft.-t a Balatonfűzfő, 805/19
hrsz. alatti, Gyári utcai ingatlan 2 970 000 Ft-os
vételáron történő értékesítésére.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatonfűzfő 1416/8 hrsz.-ú (tobruki orvosi rendelő melletti) 920 m2 térmértékű belterületi
ingatlan – településrendezési terv szerint
Vt10 építési övezetbe sorolt – 540 m2 területét felajánlja az ingatlanon meglévő felépítmény-tulajdonosoknak együttes megvásárlásra 2 280 ezer forint + áfa összegért.
A telekmegosztás költsége a vevőket terheli.
– A testület Enyedi András és Mészáros
Tibor panaszának kivizsgálása után úgy döntött, hogy a parti sétány mellett újonnan tervezett kerékpárút nyomvonalát – az eredeti
elképzelés szerint – a 333 hrsz.-ú árok lefedésével kívánja kialakítani.
A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a
határozatokat városunk honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek
(vagy határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2016. június 21-én
lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT
PG. REFERENS
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A hatvankilencedik hónap a városházán
A pápai Barátok templomába járt misére.
Közel is volt a lakásához, meg gyermekkorában nem messze laktak tőle. Reggeli misére
járt, mert az jobban beleillett a napi ritmusba. Ott szolgált egy fiatal pap, akinek szívesen hallgatta a prédikációit. A pápai szolgálata során dr. Androsits Istvánnal is dolgozott
együtt.
Dr. Androsits István Veszprémből került
1935-ben adminisztrátorként Fűzfőgyártelepre, ahol megszervezte a fűzfőgyártelepi
lelkészséget, felépíttette a balatonfűzfői, majd
a fűzfőgyártelepi templomot. Fűzfőgyártelepi szolgálata során 1941-re befejezte a
litéri katolikus iskola és tanítólakás építtetését. Itteni munkássága idején sok helyi fiatalt
vont be a levente mozgalomba. Így került
kapcsolatba Latyakkal is, apósommal. Ő is,
mint az akkori itt élők többsége, nagyon
megszerette Pista bácsit. Életüket meghatározta a vele való kapcsolat. Én 1977-ben találkoztam vele először. Kaposváron az esküvőnk
előtt rengeteget beszélgettünk. Később is
segítette a munkámat. Hálás szívvel gondolok rá, egy igen szerény, nagy tudású, remek
ember volt, EMBER, csupa nagy betűkkel.
1979-ben nyugdíjba vonult a pápai Szent
István plébániára, s nyugdíjasként 1996-ban
tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. Élete
végén a székesfehérvári Papi Otthonban
lakott, s itt is halt meg 1997. július 28-án, de
temetésére augusztus 5-én szülővárosában,
Kaposvárott került sor. Ebben az évben
éppen 110 éve született.

ténéseknek okaik vannak, csak éppen akkor
még nem tudjuk, nem látjuk, nem láthatjuk
a későbbi vonatkozásait. Nem hiszem, hogy
pusztán véletlen, hogy édesanyám lelkipásztora a gondviselője annak a nagyszerű
embernek, akivel negyven évvel ezelőtt
ismerkedtem meg, és ugyanez a pap szolgál
közel két évtizede Balatonfűzfőn. Bizonyára,
ahogy szokták volt mondani, ezeknek így
kellett történnie.
Még mindig a fűzfőgyártelepi vízszolgáltatás
DRV általi átvétele okoz nem kis gondot a
lakóknak. Közel fél éve nem érkeztek meg a vízszámlák, és még a régi szolgáltató, a SAL-X Kft.
is kiküldte az elmaradásokat bekérő leveleket.
Páran már megkapták a DRV-s ivóvíz számlákat. Többen nem értenek egyet az új gyakorlattal. Nem történt szerződéskötés a lakókkal,
több helyen csak a társasház kapott számlát,
másutt nem érthető a fogyasztás, mert ahol
leolvasáskor senkit nem találtak otthon, ott az
ő fogyasztását nulla köbméternek számítva
ráterhelték a közösségre annak a költségét.
Minden érintettet arra kérek, hogy probléma
esetén írásban jelezzék ezt a szolgáltatónak, és
ők megvizsgálják a kérdést. Kértem, hogy tartsanak egy lakossági fórumot, ahol ismertetik
majd az ő működésüket. Erre ígéretet kaptam,
csak egy kis türelmet is kértek, mert az átállás
nem zökkenőmentes.

Az írás elején említett fiatal pap tizennyolc
évvel ezelőtt került Balatonfűzfőre, és azóta
is itt szolgál, a lap megjelenése előtt pár nappal tartotta az ezüst miséjét, pappá szentelésének huszonötödik évfordulója alkalmából.
Szécsi Ferenc plébános úrnak itt is megköszönöm a településünkért végzett munkáját.
Egy közösséget szolgálunk. Az egyházközség
a település életében számos rendezvényt, eseményt szervez, támogatja a rászorulókat,
teszi a dolgát a sosem könnyű gazdasági helyzetben. Szerény forrásaiból fenntartja az
intézményét, gondozza a területeit, és teszi a
legfontosabbat, gondozza, szervezi a hozzá
forduló emberek hitéletét.

A nyár közeledtével a strandjaink felkészültek a vendégek fogadására, reméljük, az idő
is kedvez majd a vendégeknek. A parti sétány
és kerékpárút is elkészült. Rengetegen használják, örömmel mesélik élményeiket, amit a
természet közeliség ad. Sajnos többször kellett kihívni a rendőrséget, mert többen nem
ismerik a szabályokat. Behajtanak motorokkal, gépkocsikkal a sétányra, kerékpárútra, s
voltak olyanok is, akik a kilövőnél tesztelték
az új gumijaikat, valamiért azt gondolva,
hogy másnak is tetszenek majd a gumicsíkok
az új burkolaton. Kérek mindenkit innen,
védjük meg ezt a sétányt. Köszönöm azoknak, akik azonnal jelzik, ha valami rendellenességet tapasztalnak. Vihar után kidőlt fát,
leszakadt sátorlapot az esőbeállónál, és sorolhatnám. Mindent tegyünk meg, hogy rendeltetésének megfelelően használjuk ezt a
rég várt látványosságot.

A fentebb említett kapcsolódásokat csak
azért említettem, hogy az életünkben a tör-

Ebben a hónapban lesz vége a tanévnek.
A gyermekek nyári közétkeztetés rendszere

szigorodott. Akik ingyen étkezhettek tavaly,
nekik az idén már nem jár az állami támogatás. Az érintettek körét úgy szűkítették,
hogy városunkban senki nem tudja az államilag támogatott ingyenes nyári étkeztetést
igénybe venni. A szűkítés indoka nem
ismert. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy létrehoz egy egymillió forintos keretösszeget a rászoruló gyermekek nyári közétkeztetésének a támogatására. Kérem, hogy az
igényeiket jelezzék a hivatalban, vagy a családsegítőnél.
A gyermekek nyári felügyeletét is szervezzük, ennek részletei hamarosan ismertté válnak. Kérek minden szülőt, hogy a szabadságát úgy szervezze, hogy a gyermeke ne
legyen egész nyáron a közösségünk által
szervezett nyári napköziben, hanem a családdal is tölthessen több időt együtt.
A tanév végéhez közeledve itt is köszöntöm a
pedagógusokat, a munkájukat segítőket.
Tudom, hogy a folyamatos átalakulást nehéz
követni úgy, hogy az ne menjen a munka
rovására, de remélhetőleg a diákjaink tanulmányi eredményeit nem rontotta az oktatási
rendszer átalakításának a folyamata. A képviselő-testület megvizsgálja az iskolafenntartás
alternatíváit annak érdekében, hogy a diákjaink egy általunk is befolyásolható, nyugodtabb körülmények között tanulhassanak.
A nyárra kívánok mindenkinek tartalmas
pihenést, jó időt, a családdal, szeretteikkel
sok együtt töltött időt.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2016.
június 16. csütörtök, 17 óra, Fűzfőfürdő,
Közösségi Ház
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. áprilisi lapzártától a 2016. májusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Németh Dorottyát, Csala Anna Helénát, Kuti Holli Zarát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet
3 db önkormányzati tulajdonú,
részlegesen közművesített építési telek
kedvezményes áron történő értékesítésére
családok számára.
1. Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete a balatonfűzfői családok lakhatási helyzetének javítása és a
városban történő hosszú távú letelepedésük elősegítése érdekében 50%-os
kedvezménnyel elidegenít 3 db, a
Balatonfűzfő, Gyári utcán fekvő, részlegesen közművesített (ivóvíz, szennyvíz)
önkormányzati tulajdonú építési telket.
2. Pályázhatnak azok a balatonfűzfői állandó
lakhellyel legalább 3 éve rendelkező, a
városban életvitelszerűen és hosszú távon
letelepedni kívánó házaspárok vagy élettársak (Ptk. 8:1 § (1) 2.), – továbbiakban

együttesen: párok – akik az alábbi konjunktív feltételeknek megfelelnek:
• a pályázat benyújtásának napján legalább
az egyikük életkora nem haladja meg a 45.
életévet, és
• ingatlan tulajdonnal nem rendelkeznek, és
• legalább 2 gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy vállalnak (a
lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet feltételei
szerint), és
• legalább érettségivel vagy szakmunkásvizsgával és mestervizsgával rendelkeznek, és
• igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bírnak, és
• igazolt megtakarításuk eléri a 2 M Ft-ot, és
a csatolt okiratokból, nyilatkozatokból
megállapítható, hogy a rendelkezésre álló
források alapján a tulajdonukba kerülő
telekre lakóingatlan felépítésére képesek, és
• vállalják, hogy a vásárolt telken 4 éven
belül új lakóingatlant létesítenek.

3. A pályázat benyújtásának határideje:
2016. június 30. (csütörtök)
4. A pályázat beadásának helye:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal (Balatonfűzfő, Nike krt 1.)
5. Pályázati adatlap átvehető, és részletes
felvilágosítás (jövedelmi feltételek,
kizáró okok, támogatás mértéke, szükséges igazolások, mellékletek stb.) kérhető a Hivatal 207. számú irodájában
vagy teljes terjedelemben letölthető a
www.balatonfuzfo.hu önkormányzati
oldalról.
6. Pályázni valamennyi ingatlanra nézve
csak pályázati adatlapon lehet, amely
tartalmazza a pályázat elbírálásához
szükséges mellékleteket.

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal
8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

Pályázati felhívás
A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázatot hirdet a településen működő civil szervezetek,
egyesületek, egyházak, vállalkozások részére
az alábbi tevékenységek, célok támogatására:
1. TAO-támogatásban részesülő sportegyesületek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn tevékenykedő, TAO-támogatásban
részesülő sportegyesületek 2016. július
1-jétől kezdődő TAO-időszakában felmerülő, utánpótlás nevelési költségek átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás igénylésének feltétele a 2016–2017.
évre benyújtott sportfejlesztési program.
A támogatás folyósítása csak az adott szakági szövetség jóváhagyása után lehetséges.
Az igényelhető támogatás összege a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján

lehívható TAO- utánpótlás nevelési támogatás max. 10%-a lehet, max. 1 M Ft.
A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje: 2016. december 22.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, 2016–2017. évre TAOsportfejlesztési programmal rendelkező
sportegyesület, szakosztály

ződésben/határozatban megítélt támogatás
max. 20%-a lehet, max. 1 M Ft. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje a folyósítástól számított egy év.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása fejlesztését
célzó támogatási szerződéssel rendelkező
vállalkozás, egyéni vállalkozó

2. Vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati fejlesztéseinek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn telephellyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati forrásból
megvalósuló fejlesztéseinek átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás
igénylésének feltétele a támogatási szerződés vagy támogatási határozat. Az igényelhető támogatás összege a támogatási szer-

3. Vállalkozások, egyéni vállalkozók saját
finanszírozású fejlesztéseinek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn telephellyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók saját forrásból
megvalósuló fejlesztéseinek átmeneti
finanszírozására. Az igényelhető támogatás összege max. 500 000 Ft. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje a folyósítástól számított két év.

2016. június
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Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása fejlesztését
saját forrásból finanszírozó vállalkozás,
egyéni vállalkozó
4. Civil szervezetek, egyesületek, egyházak
pályázati fejlesztéseinek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn működő civil szervezetek, egyesületek, egyházak pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseinek átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás igénylésének feltétele a támogatási szerződés
vagy támogatási határozat. Az igényelhető
támogatás összege a támogatási szerződésben/határozatban megítélt támogatás
max. 20%-a lehet, max. 500 000 Ft. A viszszatérítendő támogatás visszafizetésének
határideje a folyósítástól számított egy év.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűz-

főn működő, támogatási szerződéssel rendelkező civil szervezet, egyesület, egyház
Támogatás kizárólag Balatonfűzfőn megvalósuló fejlesztéshez vehető igénybe!
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
június 20-tól december 1-ig folyamatosan
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásától számított 60 nap
A támogatás formája: egyszeri, visszatérítendő, kamatmentes támogatás minden
támogatási cél esetén
A támogatás mértéke: A pályázónként
megítélhető legmagasabb összeg 500 000 Ft
(3-as, 4-es cél esetén, illetve 1 M Ft (1-es,
2-es cél esetén)

A pályázat benyújtási címe és formája: zárt
borítékban, Gyurkovics Ágnes Alapítványi
elnök címére, kizárólag postai úton küldve
(8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u. 60.)
A részletesebb pályázati felhívás és pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán vagy Gyurkovics
Ágnes elnöktől személyesen, 2016. június
15-től.
A pályázattal kapcsolatban telefonos felvilágosítást, telefonon előre leegyeztetett
személyes konzultációs lehetőséget Gál
Andrea kurátor biztosít
(Tel.: 30/377-4262)

GYURKOVICS ÁGNES
A BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

Felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzatának felhatalmazása alapján a Fűzfői Vagyonkezelő
Kft. elidegenítésre hirdeti meg a következő
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat:
• Balatonfűzfő, Gyári u. és Hegyalja u.
között kialakított négy db lakótelek (hrsz.
805/19–22);
• Balatonfűzfő, Zombor u.–Úttörő u.–Zombor köz által határolt 1676 m2 sportterület
(hrsz. 521) lakásépítés céljára;

• Balatonfűzfő, 027/46 és /48 hrsz.-ú,
Víztorony u. melletti külterületi ingatlanok nyaralóépület céljára;
• Balatonfűzfő, Víztorony u.–Vadrózsa u.
1810 hrsz.-ú, 1047 m2 saroktelek lakóingatlan céljára;
• Balatonfűzfő, 918/2 hrsz.-ú, OMV üzemanyagtöltő állomással közös, de önálló
telekké alakítható 4441 m2 területű ingatlan gazdasági célú hasznosításra.

Az ingatlanokra történő többes jelentkezés
esetén a meghatározott minimum vételár
alapján induló liciten a legmagasabb ajánlatot
tevő lesz jogosult az ingatlan megvásárlására.
További részletes információval a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. székhelyén, 8184
Balatonfűzfő, Nike krt. 1. állunk az érdeklődők rendelkezésére.
FŰZFŐI VAGYONKEZELŐ KFT.

Adataink védelmével magunkat védjük!
A jó idő hullámokban, de határozottan közeledik. Az iskolások örömére ezzel együtt
közeledik a tanév vége is. A szülőknek nem
kis feladatot jelent a gyerekek felügyeletének
megoldása, felszabadult idejük, energiájuk
lekötése. A szabadidő hasznos eltöltése, hogy
a gyerekek ne kerüljenek veszélyes helyzetbe,
ne váljanak baleset vagy bűncselekmény
áldozataivá, elsősorban a szülők felelőssége,
de minden felnőtt tehet érte.
Manapság a gyerekek, fiatalok sok időt
töltenek a számítógépek előtt, a neten.
Játszanak, szörföznek, ismerkednek, barátkoznak, még vásárolnak is… Mindez rendben is lenne, ha közben nem osztanának meg
idegenekkel olyan információkat, adatokat,
amellyel kiszolgáltatottá válhatnak, veszélybe sodorhatják magukat. A személyes adatokkal való visszaélés bűncselekmény, de

gyakran maga az áldozat adja meg meggondolatlanul az adatait.
Az iskolai foglalkozásokon mindig hangsúlyozom, hogy soha nem lehetünk biztosak
abban, hogy egy ismeretlen a neten valóban
az, akinek kiadja magát. Mi rendőrök
nagyon jól tudjuk, hogy az adathalászok
éppen az emberekben meglévő alapvető
bizalomra építenek, így használva ki óvatlanságunkat.
De ne higgye senki, hogy ez csak a fiatalokkal fordul elő! A felnőttek ugyanúgy
nem gondolnak bele, hogy egy nagy nyilvánosság előtt – mert a közösségi oldalak is
annak számítanak, közzétett adatukat –
mint telefonszám, lakcím, e-mail elérhetőség, munkahely, családi adatok vagy saját és
másokról készült fotókat, kommenteket,
hozzászólásokat, megosztásokat nemcsak

ismerőseink nézegetik és töltik le. Az adathalászoknak, akik bűncselekmények előkészítéséhez gyűjtenek információt az internet egy
„aranybánya”.
És ha már a hozzászólásokat, kommenteket
említettem, bizony a kemény hangú, trágár
stílusú, tartalmilag megalapozatlan megnyilvánulással mi magunk is bűncselekményt
követhetünk el, mint becsületsértés, rágalmazás, rosszhír-keltés.
Aki bűncselekmény áldozatává válik, a rendőrség mellett számíthat az áldozatvédelmi
szervezetek segítségére is! Magyarországon
is létezik az áldozatvédelem intézménye
állami és egyesületi formában is!
A természetes személy sérelmére elkövetett
cselekmény miatt indított bűntető eljárás,
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tulajdon elleni szabálysértési eljárás, személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset kárvallottjai
a feljelentés felvételekor, illetve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az áldozatvédelmi lehetőségről.
Az állami kárenyhítés országos rendszerét a
Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálatai
tarják fenn minden megyeszékhelyen, illetve
kormányablakban található ügyfélfogadással. Az Áldozatvédelmi Szolgálat munkatársai nemcsak a rendőrség által kiállított igazolás és elbeszélgetés alapján tájékoztatják az
ügyfeleket, milyen segítségre (anyagi, jogi,

pszichikai) jogosultak, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani. A nap 24 órájában
elérhetők a 80/225-225 ingyenesen hívható telefonszámon.
Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért
lehet fordulni a Fehér Gyűrű Közhasznú
Egyesület helyi képviselőihez is. A Balatonparton minden Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense képviseli az egyesületet,
amely hasonló tevékenységi körben nyújt
segítséget. Az egyesület a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb hangsúlyt, így a
mediációra (közvetítői eljárás), önsegítő cso-
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portok szervezésére, esetmegbeszélésekre
szakemberekkel, közlekedési balesetek vétlen
áldozatainak képviseletére.
Fontos megemlíteni, hogy mindkét
áldozatvédelmi rendszer szolgáltatásainak
igénybevétele ingyenes, és arra is van
lehetőség, hogy megelőzési céllal
tájékozódjon, tanácsot kérjen,
aki veszélyben érzi magát.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Lezárták a nyomozást
A balatonalmádi rendőrök vádemelési javaslattal zártak le egy közúti baleset gondatlan
okozása miatt indított nyomozást.

munkás jobb bokáját a talajhoz nyomta és
bokatörést szenvedett.
A P. Gy. ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított nyomozást a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság, és az
ügyben keletkezett iratokat vádemelés kezdeményezésével adták át az illetékes ügyészségnek.

A nyomozás adatai szerint 2016. április 4-én
kora délután a 29 éves P. Gy. szentkirályszabadjai lakos egy balatonfűzfői gyárban targoncával tolatást hajtott végre. A manőver
során azonban nem győződött meg arról,
hogy a munkagép első rakodó villájának
hatósugarában tartózkodik-e más személy.
Ennek következtében a targonca az egyik

STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Lezárult a balatonfűzfői rablás vizsgálata
Vádemelési javaslattal zárult a vizsgálat a
balatonfűzfői idős házaspár kirablásával gyanúsított várpalotai nő ügyében.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon
2016. január 20-án történt rablás miatt
indult bűntető eljárás L.É. 43 éves várpalotai
lakos ellen, aki nem messze a fűzfőgyártelepi
(balatonfűzfői) otthonuktól támadta meg az
idős házaspárt.
A nő már a veszprémi autóbusz pályaudvaron kinézte magának áldozatait. Megszólította őket, pénzt kért útiköltségre, majd ő is
felszállt a Fűzfőgyártelepre tartó autóbuszra.

Leszállás után követte az idős embereket a
hazafelé vezető úton, és egy alkalmas pillanatban ki akarta emelni a női táskából a
pénztárcát. Az idős emberek nem engedték,
ellenállásuk dulakodásba fulladt, és mindketten a földre kerültek. A nő a megszerzett
pénztárcával elszaladt.
A nyomozás forró nyomon indult. A több
településre kiterjesztett, széleskörű adatgyűjtés, valamint a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése meghozta az eredményt.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon L.É.
ellen idős személyek sérelmére elkövetett
rablás miatt indított bűntető eljárás iratait a

nyomozó hatóság vádemelési javaslattal
küldte meg a Veszprémi Járási és Nyomozó
ügyészségnek.
19080/28/2016.bű.
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Strandtól strandig Balatonfűzfőn
,,Mindannyiunknak örömet szerez a minket
körülvevő természet szépsége, ha képesek
vagyunk meglátni.” Jane Goodall
A Balatonfűzfő egyes településrészein élő
emberek, Gyártelep, Tobruk, a Mozgáskorlátozottak fűzfői csoportja Hegedüs Józsefné
elnök asszonnyal közösen várták nagy kíváncsisággal május másodikát.
Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere
anyák napi ajándéknak szánta, hogy rendelkezésre bocsátott két mikrobuszt, amivel
körbevitték az érdeklődő embereket az újonnan elkészült sétányon.
Bár szakadó esőben, de a szívünkben örömmel várakoztunk a vezetőnkre, Jenei István
képviselő úrra. A buszra való felszállásnál is
nagy segítséget kaptak az arra rászorulók.
2012-ben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a balatonfűzfői parti sétány és kerékpárút kialakítására, és közel 440 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el.
Az előkészítő munkálatok hosszadalmasan
történtek, sok ember nem is hitt a megvalósításban, de 2015 nyarán megindult a kivitelezés és év végére meg is valósult, és az álomból valóság lett.
Ahogy a kocsink lassan, de biztonságosan
végig ment a 2,5 km hosszú és a 3 méter burkolatszélességű úton, a gépek kattogtak,
fotóztak a szemlélődők.
A sétány Balatonfűzfő Fövenyfürdőtől a
Tobruki Strandig tart.
Első pont a Szörf Park, mely a helyi, az országos, sőt a külföldi szörfösöknek is kedvenc
helye a nagyszerű adottsága miatt, a szörfösök szinte repülnek a kedvező szélben csodálatos Balatonunk víztükrén.

A Vízisport Centrum után a panoráma sétányon a gerenda játszótér csalogatja a gyermekeket egy-egy vidám testmozgásra,
Marina Fűzfő kikötő, Sirály vendéglő, fahidak, napozó és pihenő, kövekkel kirakott út
teszik hangulatossá a sétautat.
A Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület
kikötője, a kemping, a Fűzfő Motel környékén kerékpáros pihenőhelyek modern esőházzal találhatók, faragott, állatos ivókúttal,
kerékpártámaszokkal, infóponttal. Említést
érdemel még az egykori pirotechnikai stég
kilátópontjáról az álomszép panoráma a
Fűzfői öbölre. Másik csodálatos látvány a
Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
csónakkikötője felett átívelő 28 méteres gyalogos-kerékpáros híd, a Tobruki Strand a szabadtéri színpaddal és a Szitakötő étteremmel.
A kerékpáros információs pontok különböző szolgáltatásokat nyújtanak az ide érkezőknek: van itt WIFI, mosdó, pelenkázó, bébiétel melegítő, etetőszék, sőt még szerszámokat is lehet kölcsönözni, ha netán járgányunk felmondja a szolgálatot. Itt a nap 24
órájában áll rendelkezésre két személy, ezzel
még munkahely is létesült.
Jenei István fantasztikus tájékoztatása a létesítményről véget ért, rohant a kocsihoz és

még egy kedves meglepetéssel tette szebbé
utunk végét, Marton Béla polgármester úr
ajándékával, pogácsával és üdítővel lepte
meg a kirándulás résztvevőit.
Balatonfűzfő szépen fejlődik, a sétányt még
tovább fejlesztik, amennyiben pályázaton
ismét nyernek.
Mi, emberek, becsüljük meg ezt a szép
sétányt, vigyázzunk rá!
Hirdessük szépségét, hogy minél több látogatót csalogassunk ide, és vigyék el hírét az
ország más részeire, de még az országhatáron
túlra is.
Lássunk pozitívan és örüljünk az új sétánynak!
Ezért a csodálatos útért hálásak lehetünk,
mert sok idős, mozgásukban korlátozott
ember talán más formában nem is láthatta
volna meg Fűzfő csodáját.
,,Az ég s a Balaton vize együtt sír és együtt
nevet, együtt derül és együtt borul, együtt
mosolyog, együtt haragszik. Mint a hű szeretők és igaz hitvesek. Ha az egyiknek nézel a
szemébe: tudod már, mi van a másikban is.”
Eötvös Károly csodálatos idézete.
HEGYI ILONA

Madarak és Fák napja
,,… évente egy nap szenteltessék a madarak
és fák védelmében.”
Ez az idézet Herman Ottótól, a sokoldalú
magyar tudóstól származik, aki természettudományos munkássága mellett a magyarság
hagyományos, ősi műveltségét, népi mesterségeit is kutatta és leírta. Ő alapozta meg a
tudományos madárkutatást Magyarországon
a Magyar Ornitológiai Központ megalapításával. Herman Ottó javaslatára 1906 óta a
természet ünnepeként tartjuk számon május
10-ét. Az emberek már ősidők óta különös

vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt.
A ,,Madarak és Fák Napja” mégis az egész
természet ünnepe, amikor mi, emberek azt
ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden
élőlénynek a Földön.
A több mint 100 éves kezdeményezés és
hagyomány előtt tisztelegve, a Balatonfűzfői
Horgász Egyesület minden évben megrendezi a Madarak és Fák napját az Irinyi János
Általános Iskola diákjai számára, a Művelődési Központ közreműködésével. Idén
május 6-án gyönyörű napsütéses időben,
több mint száz alsó tagozatos érkezett a bala-

tonfűzfői horgásztanyára. A köszöntő után
5 csapatba rendeződtek a gyerekek, mindenki kapott egy madárnevet és zászlót. 5 különböző ponton tehették próbára ügyességüket,
logikájukat, csapatmunkájukat. A pontszámok nagyon szoros versenyt eredményeztek,
de végül a Hattyú csapat került ki győztesként. Minden induló csapat külön emléklappal és ajándékkal gazdagodott. Az eredményhirdetést követően a fűben, a gyönyörű
fák árnyéka alatt, különböző körjátékokat
játszottak, és ügyességi sorversenyen, vetélkedőkön vettek részt a diákok. A vidám és
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kimerítő program egy közös ebéddel zárult,
amit jó étvággyal fogyasztottak kint a szabadban a résztvevők. A rendezvény célja
minden évben az, hogy már fiatal korban felhívja a figyelmet a természetvédelem iránti
elkötelezettség kialakítására, mindezt olyan
egyedülállóan szép és rendezett körülmé-

nyek közt, mint a Balatonfűzfői horgásztanya, amire méltán lehetünk büszkék.
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,,A madár nem azért dalol, mert valami mondanivalója van. Azért dalol, mert dala van.”
(Anthony de Mello)

Minden résztvevőnek szívből gratulálunk, és
reméljük, hogy jövőre is egy hasonlóan jó
hangulatú Madarak és Fák napját tölthetünk
majd együtt.

SURÁNYINÉ PINTÉR DOROTTYA

80 éves a balatonfűzfői mammutfenyő
Május 10-én tartják világszerte a Madarak és
fák napját, Magyarországon 1902-óta.
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár ez alkalommal emléktáblát avatott a 80 éves mammutfenyőnél,
melyet mindenki megcsodálhat az intézmény előtti zöld területen.
Gyuricza László, városunk díszpolgárának
rendkívül tartalmas előadásából szeretnék
idézni. A mammutfenyőkről! című írást
2003. év karácsonyán ajánlotta mindazoknak, akik szeretik a fákat.
„Balatonfűzfőnek vagy egy nevezetes fája. Ezt
a fát szinte mindenki ismeri. Ha a települést a

körülvevő magaslatokról vagy a Balatonról
végigpásztázzuk tekintetünkkel, kiemelkedő
kúpos koronája azonnal szembeötlik. Örökzöld. Nem túlzás, ha azt mondom, városunk
jelképévé is fogadtuk. Ez a fa a Művelődési
Központ előtti kis kertben álló mammutfenyő.
(…)
A természet csodálatos alkotásai ezek a fák.
Sokáig élnek. Hazájukban számon tartanak
3000 évnél idősebb példányokat is 25 m-es mellmagassági körmérettel és 100 m feletti magassággal. Magját 1853-ban hozták be Európába.”
A nagyobb mammutfenyők összehasonlító
adataiból kiderül számunkra, hogy Magyar-

országon a fűzfői mammutfenyő az előkelő
6. helyen áll a 32 m-es magasságával.
Az előadást az Irinyi Iskola kisiskolás gyermekeinek vidám körjátéka színesítette, melyet
köszönünk Kiss Stella felkészítő tanárnak.
Zárásként ismét Laci bácsi írásából idézek:
„A mammutfenyő a szabadság szimbóluma.
Nagy fény- és térigényű. Szabad állásban tud
igazán fejlődni és díszlik a legszebben. A maradandóság, a sok mindent megélés jelképe.
Megérdemli, hogy óvjuk, gondozzuk, tiszteljük és szeressük.”
BÓNA VERONIKA

Mamutfenyő
Lentről föl
eltűnő magasságokba mélyen gyökerező
alapokban
szilárdan állok.
Már nem emlékszem
honnan jöttem,
sejtem csak hová tartok,
de lényem tudja:
egyenesen át
el nem hajlok.
És biztosan megérkezem.
Növekedésem az eső,
éltető erőm a Nap adja.
Esésem fölfogják társaim.
Nem hiába éltem.
forrás:internet
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Gyártelepi véradás
A Nitrokémia Véradó Egyesület április 22-én rendezte idei második
kiszállásos véradását.
Folytatván a hagyományokat, célunk a donor-utánpótlás biztosítása,
valamint meglévő donorjaink további ösztönzése és nem utolsósorban a rászorulóknak szükséges életmentő vér biztosítása.
A Pongrácz István elnök által kifüggesztett 50 db szórólap ezúttal is
megtette a hatását. A felhívásra 38 fő jelentkezett, ebből 2 fő először
adott vért.
Ezek a számok önmagukért beszélnek. Itt figyelembe kell venni, hogy
a véradók munkaidő után jelentkeznek. (Hol vannak azok az idők,
amikor a véradásokat ÁT-re lehetett elkönyvelni azaz a véradás napján nem kellett dolgozni ?)
Feltétlen említést érdemelnek azok az adatok, amelyek a 23. éve működő Véradó Egyesület eredményeit mutatják. Ez idő alatt 92 alkalommal

megközelítőleg 6000 egységnyi vért szolgáltattunk az arra rászorulóknak. Ez országosan is elismerésre méltó eredmény. A két véradás között
(jan. 22.–ápr. 22.) eltelt időszakban egy alkalommal rendkívüli eseti
véradásra volt szükség. Egy fő többszörös véradónk szorult ezúttal
sürgős vérpótlásra.
Ezen felül 4 esetben ún. kedvezményezett – csere – véradás történt.
Sajnos nem szabad elmenni olyan dolgok felett sem, amikor egy kollégától kellett elbúcsúznunk. Polgár István több mint 80-szoros véradó társunktól szintén ez időszakban vettünk örök búcsút.
Véradóink megbecsülését tükrözi az éves kétszeri valamelyik közeli
meleg vizes fürdőbe történő ún. „regeneráló” kirándulás. Ezúttal
június 11-ét, Tamásit választottuk úticélnak.
A véradás mostani támogatói voltak:
Borsos József (Joker ABC), Pók Árpád, Koronczay János, Zenit 8 Kft.,
Orosz Péter, László Gábor, Hegedűsné Klári (COOP) Lajkó Frigyes
vállalkozók.
Köszönjük a hely biztosítását a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárnak (Gróf Tibor).
Ők azok, akik anyagi vagy egyéb támogatásukkal segítik elő a véradások zökkenőmentes lezajlását.
Segítségüket ezúton is tisztelettel megköszönjük, és a jövőben is számítunk rájuk!
A következő véradás időpontja: 2016. július 22.
DIÓSI PÉTER
NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET

TÁMASZ-hírek
Hagyományainkhoz híven majálissal indítottuk a Kisasszony havát.
A hónap első felében tapasztalt csalóka idő miatt az étteremben kellett
vígadnunk, de ez nem tántorított el bennünket. A májusfa állítás sem
maradt el, egy kis leleményességnek köszönhetően. Igazán jól mutatott a
beltéren is a lakóink által feldíszített kis mogyorófa, amit a vállalkozókedvűek körbe is táncoltak. A dalköröseink harmonikás hölgylakónkkal
kiegészülve tavaszi dalokat adtak elő, a fejtörőket kedvelők pedig egy kis
vetélkedőben is részt vehettek. Természetesen a majálisról elmaradhatatlan virsli, zsíros kenyér is fel let szolgálva, így lett teljes ez a délutánunk.

A hónap legfontosabb ünnepe az anyák napja volt, amiről mi is megemlékeztünk. Ezúttal a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános
Iskola 3. a osztályos tanulóit invitáltuk erre az alkalomra. Kedves,
humoros jelenetet adtak elő Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
című könyvéből. Az előadásuk elvarázsolta a nézőket. Az már csak
ráadás volt, amikor a gyereksereg személyesen nyújtotta át nekik kedves, kis kézzel készített ajándékaikat egy-egy puszi kíséretében.
Osztályfőnöküknek, Kucserkáné Moravcsik Katalinnak köszönjük a
felkészítést, visszavárjuk az osztályt!
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A magunk részéről is igyekeztünk egy kis meglepetéssel szolgálni az
ünnep kapcsán. Lakóinktól, illetve családtagjaiktól régi anya-gyermek fotókat gyűjtöttünk be, és a dolgozók családi fényképeivel kiegészítve egy kisfilmet készítettünk, melyet a műsor előtt és után nézhettek meg. Az anyák napjához illő zenei aláfestéssel a videó jó ötletnek
bizonyult, sokan meghatódtak a nem várt felvételektől.
Harmadik alkalommal rendeztük meg intézményünkben a
Sportnapot. Az otthon árnyas parkjában gyűltűnk össze, és végeztük
el közösen a jó 20 perces reggeli tornánkat. Ezt követően ügyességi
feladatokat oldhattak meg a játékot kedvelők. A darts, a lengőteke, a
célbadobás babzsákkal, a ,,horgászat” mindegyike népszerű volt.
A résztvevők cserébe az aktivitásért finom, friss gyümölcsöt kaptak,
kedvükre válogathattak az eperrel, almával, naranccsal, banánnal teli
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tálcákról. A kellemesen meleg délelőttön mindenki jól érezte magát
az aktív mozgásnak, a játéknak, a frissítőnek és a vidám madárcsicsergésnek köszönhetően.
A születésnaposainkról sem feledkeztünk meg, 13 idősünket köszöntöttük társaik körében. Hárman is elhagyták már a 90-ik évüket, a
legéltesebb ünnepelt a 96 éves Pista bácsi volt.
Lassan beköszönt az igazi nyár, ami még több szabadtéri rendezvényre ad lehetőséget, ezt terveink szerint a lehető legjobban kívánjuk
programokkal kitölteni.
MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS

Csebszalto nyugdíjasklub
A tobruki majálist május elsejéhez legközelebb eső szombatra, április
30-ára hirdették meg a szervezők immár XIII. alkalommal. Délelőtt
10 órakor kezdődött a főzőverseny, melyre egyik tagunk, Boa Éva
vezetésével állt össze a főzőcsapatunk. A megmérettetésre csülökpörkölt elkészítését határozták el. Az főzéshez szükséges alapanyagokat,
melyek a recept szerint szükségesek, ő válogatta, hiszen a színéért, az
ízekért, az állagáért is felelősséget vállalt. Többen kis kuktaként segítették a munkáját. A végeredmény mindent elárul. Jó receptet választott, a zsűri értékeléskor mindent rendben talált, az elkészített ételt a
harmadik hellyel jutalmazta.
Ebben a hónapban terveztünk egy kirándulást. Úticélul a Kislődön
létesített „Mini Magyarország” szabadtéri kiállítást, és Tatának, a
vizek városának megismerését határoztuk el. Kora délelőtt indultunk,
és Kisbéren csodálattal néztük végig Magyarország ismert épületeinek méretarányos makettjeit, a jellegzetes tájak háromdimenziós
képet. Láthattuk Veszprém híres Viaduktját, a kecskeméti Cifra
Palotát, a tihanyi apátságot, a pécsi dzsámit, az Országházat. Mire
végigcsodáltuk a kiállított remekműveket, már indulnunk is kellett
tovább. Utazás közben Madarászné Kajdacsy Ágnes sok-sok információval, történelmi ismeretekkel készített fel bennünket. Tatán a városnéző kisvonat várt bennünket, egyórás körutazással bemutatva a
város központi részét. Vonatozásunk során megálltunk a Kálvária
domb lábánál. Két úton volt lehetőség a tetőre feljutni, és gyönyörködni a város szépségeiben. A bátrabbak a sziklás falon merészkedtek
fel. A lejutás sem volt egyszerű, egymást segítve szerencsésen minden
tagunk elért a várakozó vonathoz, ahol a csoportkép készült. A kisvo-

natozást befejezve legfontosabb teendőnk következett, éhségünk csillapítása. Délután még elmentünk az angolparkba, ahol kiváló kertész
munkát, mesterséges barlangot, halastavat, árnyékos helyeket láttunk.
A tatai ismerkedés ezzel véget ért, hiszen már Záhonyban, a Pedro
sörözőben elkészítették a csoport vacsoráját. Saját főzésű sörrel, élőzenével feledtették velünk a napi fáradtságot. Kellemesen emlékezünk az utazásra, a látottakra, hiszen még az időjárás felelős is velünk
volt, gyönyörű napsütést intézett a klub tagjai számára.
Az „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete rendezésében
május 26-án tartották a dunántúli úszóversenyt a Balaton
Uszodában. A Csebszalto és a Balaton nyugdíjasklub tagjai is részt
vettek a vizes vetélkedőben. Az ünnepélyes megnyitón a Balaton
Dalkör énekelt ismert dalokat Bendicsek Réka citera kísérete mellett.
A versenyt ünnepélyesen Marton Béla polgármester úr nyitotta meg,
amely három úszásnemben (hát, mell és gyors) 50 méter megtételével folyt. A 70 év feletti tagoknak külön értékelték a teljesítményüket.
A Csebszalto klubot két női és két férfi versenyző képviselte. A verseny végén láttuk, hogy ebben a küzdelemben klubtagjaink teljes
győzelmet arattak. Vágfalvi Katalin mindhárom úszásnemben arany,
Gyurkovics Ágnes két ezüst és egy bronzérmet, míg a férfiaknál
Németh Gábor szintén három arany, Galambos Tamás két ezüst és
egy bronzéremmel fejezték be a versenyt. Ezzel kiérdemelték, hogy
július 7-én Budapesten, az országos versenyen képviseljék klubunkat,
Balatonfűzfőt. Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez!
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ
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Vágfalvi Ottó Asztalitenisz Emlékverseny
Az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 2016.
május 21-én rendeztük meg a Vágfalvi Ottó meghívásos asztalitenisz
emlékversenyt. A 16 főből álló lelkes csapat remek napot tudhat
maga mögött! A jó hangulat, a sportszerűség és a jókedv elengedhetetlen kelléke volt a néhol profi labdameneteket átélő versenynek.
Örömmel tölt el, hogy a tombolára felajánlott Vágfalvi Ottó aquarell
megbecsült helyre került!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé
tették a rendezvény létrejöttét:
– a Művelődési Központnak, mivel a Vágfalvi Ottó emlékére tartan-

dó rendezvénysorozat szerves részét képezte ez a verseny, és persze az
asztalért,
– a Városgondnokságnak a szállításért,
– az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának a helyszínért,
– a Tűzoltó-parancsnokságnak az asztalért,
– Németh Jenő virágboltosnak az asztalért,
– Vágfalvi Katának a támogatásért és minden egyébért...
… és mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a sikeres naphoz!
KÖSZÖNETTEL : POLYÁK RÉKA KATALIN (SZERVEZŐ)

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály június havi túraterve
• Június 11. Vállus–Festetics-kilátó–Gyenesdiás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.25 óra Táv: 10 km
Túravezető: Papp Iván
• Június 18. Farkasgyepű–Pisztrángos-tó–Németbánya–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Június 25. Bakonyszentlászló–Ördög-rét–Alsó-Cuha-szurdok–
Vinye
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 7 km
Túravezető: Horváth István
• Július 2. Szentbékkálla–Velétei palotarom–Láz-tető–Káptalantóti
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.35 óra Táv: 12 km
Túravezető: Papp Iván
• Július 9. Mencshely–Halom-hegy–Dörgicse–Dörgicsei szurdok-völgy
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Király István

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

Íme néhány érdekesség városunk történetéből:
Tudta-e, hogy
– a Magyar Köztársaság első elnöke, Göncz Árpád 2000. július elsejei hatállyal adományozta a városi címet Balatonfűzfő
nagyközségnek?
– a városavató ünnepség 2000. szeptember 30-án volt az
Országzászló térségében?
– a várost dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter asszony avatta fel?
– 2001. augusztus 3-án adták át a bobpályát, mai nevén BalatoniBob
Szabadidőparkot, vagyis ebben az évben lesz 15 éve?
– 2001. október 3-án avatták fel az Öveges József Szakképző Iskola és
Gimnázium új bejáratát, amit a tanulók rögtön elneveztek
Csillagkapunak?

– 2001. október 23-án leplezték le a fűzfőfürdői parkban a
Millenniumi emlékművet, amely Szilágyi Bernadett alkotása?
– Szilágyi Bernadett szobrászművész gyermekkorát Balatonfűzfőn
töltötte, ahol Vágfalvi Ottó festőművésznél tanult rajzolni?
A kétezres évek új lendületet adtak településünk fejődésének, az itt
élő emberek büszkék arra, hogy egy hangulatos, zöld kisváros lakói
lehetnek, nyugodt, biztonságos környezetben élhetnek. Érdemes egy
délutáni sétát tenni a városban, meglátogatni a településrészeket,
végül egy finom fagyi társaságában végigsétálni az új beruházású
sétányon! (Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Tobruki majális
A Tobruki Strand területén ebben az esztendőben már XIII. alkalommal április 30-ára szerveztek vidám majálist a helyben működő
vállalkozók. A hagyománnyá vált, közösséget megmozgató szervezés
a helyi lakosoknak, vendégeknek egyaránt szólt. A program főzőversennyel kezdődött, de a gyerekek energiáinak lekötésére kétrészes légvár egésznap rendelkezésre állt, amit díjmentesen vehettek igénybe.
Délelőtt tíz órára 13 csapat regisztrált, amelyek a főzés tudományának birtokában indultak e nemes versenyben. A színpadról helyi
rádió zenét sugárzott, közben Jenei István, a konferanszié szerepében
minden tudnivalóval ellátta a résztvevőket. Délután két órára kellett
az elkészített ételekből a zsűri számára mintát átadni. A zsűri értékelése alapján az első helyen az Etyekről érkezett csapat végzett, második
lett Rutterschmiedt László csapata, és a harmadik Boa Éva vezetésével
indult Csebszalto csapata. Minden induló csapat emlékül díszes fakanalat kapott. A folytatásban először a „Vidám fiúk” macska jelenetét
láthatta a közönség, majd a jelenlevők bevonásával játékos vetélkedő
vette kezdetét. Volt zsákba futás, gólyalábon sétálás, székfoglaló, lufitaposó, palacsinta- és almaevő verseny. Felnőtteknek férfi-, női sörivó
verseny. Legvégül az egész közönséget bevonva kötélhúzással zárult a
sor. Háttérben Szántó Tibor felügyeletével íj célba juttatását is kipróbálhatták a jelentkezők. Az este zene- szolgáltatását Bodor János vette
át, „Bakelit party” címmel saját lemezeiről fiatalságunkat idéző régi
slágereket szólaltatott meg.

Ez a szervező munka nem jöhetett volna létre támogatók nélkül.
A következők: Balatonfűzfői Önkormányzat, Orosz Katalin, Gaál
Szabina, Kiss Kálmán, BLTE, Pravicz Tamás, Farkas Márton, Szabó
Lajos, Balázs Lászlóné, Nagy Szabolcs (Neon Vill. szaküzlet), Nagy
Attila (Aqua start Kft). Köszönjük segítő szándékukat, segítségükkel
egy emlékezetes majális megrendezését tették lehetővé. A jó hangulathoz az időjárás is hozzájárult, gyönyörű napsütésben volt részünk.
JENEI SÁNDOR SZERVEZŐ
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Egy nap az Ökoiskoláért
2016. május 6-án reggel 8 órakor három autóbusszal indultunk a
nagy kalandra, melynek célja, hogy megismerjük szűkebb környezetünk, a Balaton (keletkezése, élővilága, hagyományai) múltját, jelenét
és jövőjét játékosan, de tudományosan.
A 7–8. osztályosok első állomása a Bodorka Balatoni Vízivilág
Látogatóközpont volt Balatonfüreden.
A Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpont a Tagore sétány északi oldalán épült fel. Az épület pavilonszerű elemei közrefognak egy
belső udvart, ahol külső bemutató medence található. A földszinten
a nagyközönség számára kialakított látogató tér terül el.
A kiállítási útvonal mentén helyezkedik el a látogatóközpont információs rendszere, az akváriumokkal együtt. Összesen 17 db akvárium
található a kiállítási térben, ezen felül van egy külső kör alakú medence is. Az akváriumok mellett elhelyezett háromnyelvű, érintőképernyős információs pontok részletes leírást adnak az akvárium lakóiról,
a balatoni halakról. A kiállító tér középső sávjában belső átrium kültéri bemutatóval (medencével), továbbá multifunkcionális oktató- és
vetítőterem is található.
A diákok örömmel ismerkedtek a halakkal, fényképezték őket, majd
megnézték a Balatonról szóló 25 perces filmet. Végül birtokba vették
az épület melletti kültéri játékokat.
Az 5–6. osztályosok elsőként a Levendula Ház Látogatóközpontot
fedezték fel Tihanyban. Az interaktív kiállítás a Tihanyi-félsziget
kialakulásáról és a levendula-termesztésről teljes mértékben lenyűgözte a diákokat. A felfedezés közepette totót is töltöttek a félsziget
keletkezéséről. A 30 perces kisfilm a Tihanyi-félszigetről és a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkról, a vulkánok egykor dühöngő világát, a
később megszelídült táj harmóniáját; a tihanyi emberek és a termé-

szet évszázados együttélését, s ennek emblematikus kultúráját: a
levendula-termesztést is megmutatta.
A Levendula Ház Látogatóközpont a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság látogatóközpontja, mely egyben a Bakony-Balaton
Geopark keleti kapuja és a Tihanyi-félsziget Vulkáni Képződményei
Európa Diplomás terület látogatóközpontjának szerepét is betölti.
A tanulmányi kiránduláson Tihanyban, a Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjában, a Balatoni Limnológiai
Intézetben találkoztak a felső tagozatosok. Az intézet történetét,
munkáját egy kisfilm segítségével ismerhették meg a diákok. Ezt
követően Szabó Péter előadását élvezhették a gyerekek, aki rendkívül
látványosan mutatta be a balatoni halfajokkal végzett kutatásukat.
A 7–8. osztályosok a napot a Vitorlázeumban, Balatonfüreden fejezték be. A múzeum felszereltsége kiváló programot kínált a vitorlázás
és hajózás tudománya, a hajók kialakítása iránt érdeklődő tanulóknak. A viharszimulátorral, kép és hanganyagokkal, a kiállított eszközökkel megismerhetővé vált egy balatoni vihar érzése a vizet járó
vitorlásban, navigálási vagy éppen csomózási ismeretekre tettek
szert.
Az 5–6. osztályosok a Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpontban, Balatonfüreden fejezték be a napot, felhőtlen játékkal a
kültéri játékszínen, a halak megismerésével és a film megtekintésével.
A kirándulás végén mindenki vidáman fagyizott a füredi sétányon.
Ezúton köszönjük az Örökös Ökoiskolánk fő támogatójának, az
ENVISIO Kft.-nek a nap finanszírozását, ahol a diákok örök élménynyel gazdagodtak a csodálatos magyar tengerről, a Balatonról.
HORVÁTH IRÉN

Jó az Irinyi!
Ha május, akkor kompetenciafelmérést jelent minden hazai iskolában a hatodik, a nyolcadik és a tizedikesek körében, immár tizenegyedik éve. Nagyon fontos mérés az oktatási intézmények számára,
hiszen ennek tükrében határozzák meg a fejlődés irányvonalát a
következő tanévekben. A felmérés a diákok idegen nyelvi, matematikai, szövegértési kompetencia szintjét méri két alkalommal, mintegy
hat órában, országos szinten.
Néhány fontos momentumot emelnék ki a 2015-ös Országos kompetenciamérés eredményeiből.

Megállapítható, hogy a 6. osztály eredménye a matematika kompetenciaterületen jobb, mint az országos, a városi, a kisvárosi, illetve a
közép-dunántúli régió átlaga. Településünk kisváros, ezért eredményünk ezek átlagával hasonlítható össze. Eredményünk 4%-kal jobb,
mint a kisvárosi átlag.
Megállapítható, hogy a 6. osztály eredménye a szövegértés kompetenciaterületen jobb, mint az országos, a városi, a kisvárosi átlag; azonban gyengébb, mint a közép-dunántúli régió. A kisvárosi átlaggal
hasonlítható össze, mely szerint eredményünk 4%-kal jobb.
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A 8. osztály eredménye a matematika kompetenciaterületen jobb, mint az országos, a városi, a kisvárosi, illetve a közép-dunántúli régió átlaga, eredményünk 5%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag.
Az 8. osztály eredménye a szövegértés kompetenciaterületen megegyezik az országos átlaggal;
a közép-dunántúli régió átlagához képest gyengébb, azonban a városok és a kisvárosok átlagához
képest jobb. Eredményünk 4%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag. A felmérést Dénesné Barat Marianna
mérés-értékelés felelős tanárnő vezeti évek óta az
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intézményben, összegzése alapján a 2011-től vizsgált
kompetenciamérések eredményeihez képest általában
nem különböznek eredményeink, azonban több esetben magasabb, tehát jelentősen jobb az eredményünk.
Így tehát a szülők, a fenntartó, a település számára is
megnyugtató, hogy jó szakmai munka folyik a település egyetlen általános iskolájának falai között. S ezt
a szakmai munkát továbbra is fejlesztjük, erősítjük.
HORVÁTH IRÉN

Gratulálunk, szép volt!
2016. május 25-én vette át Ticz Balázs, a Balatonfűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. b osztályos tanulója
Veszprémben, a megyei Virtuális Ipari Park tervezői verseny 3. helyezését.
2016. május 27-én Szerencsen tartották a Világítás története című
egyéni, országos pályázat díjátadó ünnepségét, amelyet a Technikatanárok Országos Egyesülete hirdetett meg. A pályázaton Ticz
Balázs országos 8. helyezettként oklevelet és szép ajándékcsomagot
kapott a XVII. Országos Technikaverseny ünnepélyes megnyitóján.
2016. május 28-án rendezték meg a 2016. évi Pindúr Pandúr
Országos Közlekedési és Környezetvédelmi vetélkedőt Budapesten.
A feladatok között kerékpáros ügyességi pálya, közlekedési szabályteszt és környezetvédelmi totó szerepelt. Az Irinyi Iskola kiváló, lelkes
csapata kiválóan helyt állt, teljesítményüket oklevéllel és ajándékcso-

maggal jutalmazták. Csapattagok: Fejes Milán Károly, Hári Regina,
Czibor Gergő, Máhl Laura Zita 2. a, Beck Csongor, Maurer Bazsó
Dávid, Pilisi Marcell, Rupp Marcell első osztályos tanulók. Felkészítő
tanáruk: Horváth Irén. Gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok! Csak
így tovább!
Iskolánkat évek óta nagyon szoros munkakapcsolat fűzi a
Balatonalmádi Rendőrkapitánysághoz. Ezúton köszönjük a lelkiismeretes munkájukat Stanka Mária rendőr őrnagy asszonynak,
Gibicsár Tamás rendőr törzszászlósnak, iskolarendőrnek és Lőrincz
Gábor rendőr törzszászlósnak. A következő tanévben is számítunk
hatékony, közös együttműködésükre.
HORVÁTH IRÉN

Köszöntés zenével
2016. május 9-én köszöntötték az Irinyi Iskola művészeti iskolás
diákjai zenével, énekkel a meghatódott édesanyákat az iskola Bozzay
termében. Szép hagyomány ez, igazi zenei csemege. A koncerten
tizennégy zenészpalánta zongorázott, fuvolázott, furulyázott,
trombitázott, szakszofonozott, énekelt, hol szólóként, hol duóban.
Nagyon szép dallal lepte meg az anyukákat az Irinyi Kórus és a
Csengettyűzenekar.
A művészeti iskolában mintegy száz fő tanul egész tanévben szorgalmasan, fáradhatatlanul, tizenegy hangszeren vagy magánénekesként,

szólóban vagy a Fúvószenekarban, a Törpkörben, az Irinyi Kórusban,
illetve alkalomszerű kamaraegyüttesekben. Öt nagy koncertet adnak
egy tanévben, s mintegy negyven fellépésük van a településen és a
megyénkben különféle rendezvényeken ősszel, télen, tavasszal és
nyáron.
Eredményeik közé tartoznak az ezüst- és bronzminősítések
Tapolcáról, Tatabányáról és Balatonszemesről. Félévkor és tanév
végén minden diák vizsgát tesz az egész évben tanultakból, de az igazi
megmérettetés 2016. május 26-án, a tanév végi tanszaki koncerten
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volt, ahol tizennyolc tehetséges fellépő zenélt, énekelt a nagyérdemű
közönség előtt az iskolában.
Köszönjük diákjaink szorgalmát, a szülői kitartást, a sok-sok segítséget, a felkészítő tanárok áldozatos munkáját: Buváry Zsuzsa, Füke
Ákos, Hégely Ákos, Hégelyné Kóródi Mónika, Hóbor Bence, Kiss
Szilvia, Mészáros Márta, Zeitler Dénes.
A következő tanévben is folytatódik a munka, a beiratkozás 2016.
június 14–15-én lesz az Irinyi Iskolában. Várunk szeretettel minél
több diákot, hogy a lágy dallamok, a pattogós ritmusok továbbra is a
művészeti iskolánkból szóljanak a befogadó közönség részére,
iskolánk büszkeségére!
HORVÁTH IRÉN

Aranymiatyánk
Május 20-án tartottuk meg az éves gálaestünket, melynek címe
„Aranymiatyánk”, ami egy moldvai dal is egyben, és Jézus mennybemeneteléről szól. Így az időpontválasztás is kedvező volt pünkösd
után. A műsort keretbe foglalta ez az ének, és megjelent még egy
pünkösdölő is, ami a témához illik. Egyébként egy autentikus
előadásról volt szó, láthattak a nézők moldvai, zalkodi, ajaki; a mezőségből bonchidai magyar, román és visai; a gyerekektől tyukodi és
kalocsai táncokat. Három korcsoport lépett fel: az ovisok (Kökörcsin
Tánccsoport), a 7–14 éves gyerekek (Gurgolya Tánccsoport) és a
gimnazista/felnőtt korosztály (Balatonalmádi Néptáncműhely).
Mindannyian nagy lelkesedéssel vágtunk bele a műsorba, volt erre

egy felkészítő tábor, külön próbák, fárasztóbb volt a tempó, mint
megszoktuk, de mind a gyerekek, mind a felnőttek jól bírták, és egy
jó élménnyel tértek haza a mozgalmas nap után. A műsort Kreutz
Károly, Szollár Szilvia és jómagam, Váradi Bence állítottuk össze.
Szeretném megköszönni a BFMK-nak, hogy létrejöhetett az előadás,
és mindenkinek, aki részt vett a műsorban vagy a háttérmunkában
(varrás, hajfonás, gyerekek terelgetése). Szeptembertől újult erővel
vágunk bele az évbe, mindenkit szívesen fogadunk, aki szeretne csatlakozni, akár kezdő, akár haladó!
VÁRADI BENCE
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Botrány az operában – közönségsiker a Művelődési Központban
Új színházi évadunk harmadik előadását tekinthette meg a közönség
május 12-én a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében, ahol a Fogi-Bulvár színház Botrány az operában című
komédiáját vitte színpadra két részben. A lendületes, vidám jelenetekkel tarkított színdarab bővelkedett nagyszerű és ismert színészekben, többek között úgy, mint Straub Dezső, Beleznay Endre, Nyertes
Zsuzsa és Sáfár Anikó.
„Egy darab, aminek humora van, de lelke is van, sokkal jobban megmarad. A vicceket elfelejti az ember idővel, de egy szép alakítást, egy érzelmes, mély dolgot, azt nem.” (Straub Dezső, színész)

már megtapasztalhattunk. A színházi bérlet negyedik, egyben utolsó
előadása június 17-én, 18 órai kezdéssel lesz a Közösségi Ház udvarhelyiségében, a Gyilkosság a Susogóban című, vacsorával egybekötött
interaktív bűnügyi játékkal.
Aznap este a veszprémi Petőfi Színház művészei (Dominek Anna,
Kusnyér Anna, Máté P. Gábor, Szeles József, Tóth Loon) avatják be
játékos formában a közönséget a bűnügyi nyomozás rejtelmeibe.
Jegyek elővételben korlátozott számban vásárolhatók.
Információt a Művelődési Központ elérhetőségein kaphatnak
(06-88/451-056, muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu).

Úgy gondolom, hogy maradandó élményben volt részünk aznap este
is, mint ahogy a Fogi-Bulvár színház előző két előadása alkalmával

BÓNA VERONIKA

Nemzeti Bor Maraton 2016 szakaszállomás Balatonfűzfőn
A főszervezőknek volt mire alapozniuk, amikor tavaly elindították
ezt a dinamikus folyamatot. Hazánk rendszerváltás utáni kevés sikertörténete közül is kiemelkedik a borászat látványos fejlődése.
Hasonló változáson ment át a szabadidős futás is. Immár nagyon
sokan kocognak az egészségük megőrzése érdekében, és egyre népsze-

rűbbek a futós tömegrendezvények. Ma már a városkép szerves része
a sportruházatban futó ember. E két, szomszédos világot kötötték
össze azzal, hogy számos jó szándékú partner bevonásával megalkották azt a programot, amely egyszerre nyújt széles marketing lehetőséget a résztvevő borászoknak és önkormányzatoknak, valamint
komoly sportolási lehetőséget profiknak és amatőröknek.
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A Nemzeti Bor Maraton május 13-án indult útjára Soltvadkertről, és
ugyanide tért vissza május 22-én, a 122. szakasz végén. Május 16-án a
balatonfűzfői városi stadionnal szemközti parkoló adott teret a maraton 38. érkező és a 39. induló szakaszának. Városunkat Szűcs István
képviselte, aki a 38. szakaszt kerékpárjával tette meg Berhida és
Balatonfűzfő között, melyet ez úton is szeretnénk megköszönni.
István Marton Béla polgármester úrtól vehette át emlékérmét, majd
eldördülhetett a rajtpisztoly is, mely a futókat indította el a 39.
Balatonfűzfő és Balatonfüred közötti félmaratoni távra.
BÓNA VERONIKA

Közérdekű telefonszámok
Rendőrség
Segélyhívás: 107 vagy 112
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Telefon: 88/438-711
E-mail:
ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
Balatonfűzfői elérhetőségek
Gibicsár Tamás 06-30/630-8106
Lőrincz Gábor 06-30/467-1002
Polgárőrség 06-20/211-8583
Vízirendészet
Telefon: 84/310-712
Mentők
Segélyhívás: 104
Almádi Egészségház
Telefon: 88/599-900
Orvosi ügyelet: 88/412-104
Szakorvosi Rendelőintézet –
Balatonfűzfő
Telefon: 06-70/323-7297
Háziorvosi ellátás
dr. Dézsi Zoltán Csaba
Telefon: 88/451-812, 06-30/936-1319
dr. Rimay László
Telefon: 06-70/323-7297

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

iparűzési-talajterhelési adó: 88/596-916

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

Városfejlesztés (Nóti Attila):
88/596-921

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

Védőnő: Tölgyes Beáta
Telefon: 06-20/437-5233
dr. Sáfrán Ilona – fogászati szakrendelés
Telefon: 06-88/450-097

Műszaki ügyek
(Ticz Antal Attila, Szekeres Péter):
88/596-918
Önkormányzati ügyek
(Nemesiné Bucsi Anikó): 88/596-926
Városgondnokság
(Diósdi Péter): 88/574-584

Marton Béla polgármester
Telefon: 88/596-920, 06-20/924-1483

Művelődési Központ és Könyvtár:
88/451-056

Erdősi Gábor alpolgármester
Telefon: 06-20/286-0107

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:
88/451-872

dr. Takács László jegyző
Telefon: 88/596-910

BALKOM – Hulladékszállítás
Ügyfélszolgálat: 88/438-688
• 1-es gomb: ügyfélszolgálati ügyintézés
• 2-es gomb: szállítás

Székelyné Tóth Barbara aljegyző
Telefon: 88/596-911
Polgármesteri titkárság: 88/596-923
Jegyzői titkárság: 88/596-912

dr. Domina Lajos Ernő (gyermekorvos)
Telefon: 88/450-725, 88/451-112

Igazgatási és Szociális ügyek: 88/596-936

E.ON hibabejelentő
Telefon: 06-80/533-533
DRV – 24 órás közterületi hibabejelentő
Telefon: 06-40/240-240/1-es menüpont

Anyakönyvvezető: 88/596-917
Pénzügy: 88/596-928

Közép-dunántúli Gázszolgáltató
Hibabejelentő: 06-80/301-301

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

Posta
Bugyogóforrás u. 1.: 88/586-220
Béke tér 1.: 88/586-210
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Erőt, egészséget! Erős, egészséges?
Kedvcsináló előadást tartottak a magyar honvédség képviselői az
Öveges József szakiskolában. A teremben közel ötvenen hallhatták a klasszikus köszöntést: erőt, egészséget! A tájékoztató végén
a kérdések fő vezérfonala viszont az volt: a hivatásos katona erős
és egészséges?
A kollégisták érdeklődve hallhatták a katonai suli programot,
melyből kiderült: jövőre akár érettségizni is lehet a tantárgyból,
de szakkör szerűen is megismerhetik az ifjak a magyar honvédség
mindennapi életét.
Zubor Zoltán százados szerint szép, de rögös út a katonai lét.
Az egyenruhások feladata egyébként összetett: őrzés, járőrözés,
békefenntartás és megteremtés, különböző missziók végrehajtása, természeti katasztrófáknál segítségadás. A tervek szerint honvédelmi és történelmi ismereteket, tereptant, elsősegélynyújtást,
térképészetet tanulhatnak a diákok, illetve a missziós beszámolók is izgalmas programnak tűnnek. Mindemellett a katonai
fegyverzeteket, egyenruhákat, eszközöket is megismerhetik az
érdeklődők.
Az előadó többször is hangsúlyozta: az igények maximális figyelembe vételével alakul majd a tanterv vagy szakköri óraterv.
Terveznek kirándulásokat, helyszíni terepszemléket is.
Az előadás végén nehezen bátorodtak fel a srácok, de aztán kérdéseikkel az alkohol- és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos teljes témakört kimerítették, hogy ezt követően a katona hölgyek,
vagy a büntetett előélet is szóba kerüljön.
A feszes, rövid program után várjuk a folytatást.
NOVOTHNY OTTÓ, NEVELŐTANÁR
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Tegyünk az egészségünkért – cékla
A cékla nemcsak a jó állóképesség fokozásában és az izmok teljesítményének javításában játszik fontos szerepet, hiszen
magas kálium, magnézium, vas folsav és vitamintartalma (B6 és C) ennél is több egészségügyi előnyt jelent a céklafogyasztók
számára. A cékla ezenfelül hasznos szénhidrátokat, fehérjéket és jótékony rostokat
tartalmaz. Ezenfelül pedig erős antioxidánsként is működik. Kutatások kimutatták,
hogy a cékla segíthet csökkenteni a vérnyomást és annak kockázatát, hogy stroke vagy
szívroham alakuljon ki. A betacianin pigment adja a cékla erőteljes színét, ez az anyag

azonban antioxidánsként is működik. Ezek
az antioxidánsok segítenek csökkenteni az
LDL-koleszterin oxidációját, ugyanakkor
védik az artériák falát és csökkentik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, valamint a szélütését is.
A cékla folsav tartalma nagyban hozzájárul a
szövetek egészséges növekedéséhez. A folsav
fontos szerepet játszik továbbá a magzat gerincvelőjének kialakulásáért (1–3. hónapban) és sehít megelőzni az olyan gerincvelő
rendellenességeket, mint a spina bifida. A várandós anyukáknak nem szabad elfelejteniük
azonban, hogy a főtt cékla kevesebb folsavat

tartalmaz, mint a nyers. A cékla ásványi szilícium-dioxidot tartalmaz. Ez az anyag segíti
a kalcium felszívódását, ami fontos a váz- és
izomrendszer egészségének fenntartásához
és csökkenti a csontritkulás kockázatát.
A cékla ezeken kívül csökkenti a koleszterinszintet, alacsony glikémiás indexének
köszönhetően stabilizálja a vércukorszintet,
vastartalma segítségével kezelhető vele a
vérszegénység és elűzi a fáradtságot és mivel
javítja a véráramlást az agyban, ezért fokozza
a szellemi képességeket is.(forrás: internet)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Júniusi rejtvény
A májusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Röptetsz madarat,
meghozod a nyarat.
(Csanádi Imre: Májusdicsérő)
Könyvet nyert: Sidóné T. Anett peremartongyártelepi olvasónk.
Gratulálunk!
Júniusi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2016. június 28.
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
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.

Hirdessen 2016-ban Ön is a Balatonfűzfői Hírlapban!
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)

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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