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Balatonfűzfő Város. a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2016. augusztus 10-től 2016. szeptember 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Augusztus 11–13. ,,Kapcsoljuk az olimpiai
falut”
– a 2016. évi nyári olimpiai játékok kivetítése, közben beszélgetés híres sportolókkal és
szakértőkkel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Augusztus 12. 20–23 óra Főnix Együttes és
Gesarol koncert
Helyszín: Tobruki Strand
Augusztus 13. 19.30 óra VII. FÉK
Indulás-érkezés: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Augusztus 17. 18 óra Romkerti zenés esték
– St. Martin koncert
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
Augusztus 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– A polgármester és a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a lakossággal egy kávé
mellett, kávézás közben

11 óra Ünnepi megemlékezés és városi
kitüntetések átadása
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
(Rossz idő esetén: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház)
19 órától Tűzijáték kíséró rendezvényekkel
Fellép a Klubdélután Zenekar és Halas
Adelaida, a veszprémi Petőfi Színház színművésze
22 óra Tűzijáték
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenyfürdő

Augusztus 26–30-ig Vág falvi Ottó
emlékhét
Augusztus 26. 17 óra Kiállítás megnyitó
Vágfalvi Ottó munkáiból
Augusztus 29. 17 óra Koszorúzás a festő
sírjánál
18 óra Vágfalvi Ottó tanítványainak
kiállítás megnyitója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Augusztus 30. 18 óra Emléktábla avatás a
Művelődési Központban

Augusztus 20. Ünnepi rendezvények
10 óra Ünnepi szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban

Szeptemberi előzetes
Szeptember 3. 15 óra Mozgássérültek
Veszprém Megyei Egyesülete
– 35 éves jubileumi ünnepség
Szeptember 3. 15 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– XVIII. szüreti felvonulás és bál
Helyszín: Tobruk utcái és az óvoda udvara
Szeptember 5. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
14 óra fogadóóra
15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Szeptember 5. 19 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Szeptember 6. 9.30 órától Játszóház
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Augusztus 29. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás

Szeptember 6. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután, a szüreti rendezvény megbeszélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 30. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, a szüreti rendezvény előkészítése
Helyszín: Tobruk, óvoda

Szeptember 10. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

A hetvenegyedik hónap a városházán
Itt a nyár. Annak minden örömével, feladataival, előnyeivel, hátrányaival együtt. Sajnos
a tobruki csomópontnál a hétvégi forgalomirányítás nem a helyiek érdekét szolgálja.
Pont akkor kapcsolják villogó sárgára a lámpákat, amikor a legnagyobb szükség lenne a
működésére. Lépéseket fogok tenni ennek
megváltoztatására.
Találkozni fogok dr. Linczmayer László alezredes úrral, a balatonalmádi rendőrkapitány-

ság új kapitányával. A kinevezéséhez ezúton
is gratulálok, s egyben a fent említett lámpás
kereszteződés nyári működésének megnyugtató megoldását fogom kérni tőle.
Mindenkit arra kérek, hogy a megnövekedett forgalomban legyen a szokottnál is
türelmesebb, körültekintőbb, együttműködőbb, mert a nagy meleg mindenki szervezetét próbára teszi. Fokozottabban ügyeljünk a
gyermekekre, a mozgásukban korlátozottak-

ra, az idősebb emberekre. Hamar meg van a
baj, aminek a következményeit akár életünk
végéig is viselhetjük. Vegyük észre, ha valaki
segítségre szorul, ha ismeretlenül, tanácstalanul, bizonytalanul közlekedik. Álljunk meg,
s ajánljuk fel a segítségünket. Akik már megtettük, tudjuk, milyen jó segíteni, aki még
nem tette ezt, próbálja meg. Biztosan rá fog
kapni az ízére. És ha ő segítőkész, emberséges, akkor azt többszörösen vissza fogja
kapni a sorstól, de csakis akkor.
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Ha nyár, akkor programok. Szerencsére a
városi rendezvényeken kívül számos kisebb,
nagyobb rendezvény van a városban. Civil
szervezetek, egyesületek szerveznek eseményeket, fesztiválokat. Az augusztusi program
dömpingben mindenki kedvére válogathat, s
remélem minél többen élni is fognak ezzel,
és látogatják a rendezvényeket.
A méltán népszerű parti sétány és kerékpárút
nagy forgalmat bonyolít le. A mellette lévő
veszélyes fák közül több ki lett vágva, még
több csonkolva, könnyítve, hogy a szélben
nehogy valami baleset történjen. Sajnos a
szokottnál sokkal több csapadék a vártnál
jobban beindította a vegetációt a sétány mellett. A betervezett kéthetenkénti kaszálás
kevésnek bizonyult. Ez egy próba év volt,
aminek tapasztalatait felhasználva optimalizáljuk a fenntartás gépi szükségletét, emberi
erőforrás igényét. Nagyon figyeljük majd a
sétány és kerékpárút téli „viselkedését”.
Mennyire viseli meg a fagyott talaj mozgása a
szerkezetet, mennyire mozog a beépített georács és a geotextil segítségével együtt a felépítmény. Reméljük, kiállja az idők próbáját.
Július elsejével kültéri sportparkok építésére
irányuló program indult országosan a mozgás
népszerűsítése érdekében. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, igényes sza-

badtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt
sportolni vágyók tölthetik el aktívan a szabadidejüket. Döntés született arról, hogy két kültéri sportpark megvalósítására pályázunk.
Sikeres pályázat esetén egyik a Városi Stadionban, a kosárlabdapálya mögött lévő adogatófal mellé kerülne, a másik Fűzfőfürdőn, a
vasútállomás mögötti kerékpáros pihenőpont
mellé. Tobrukban már van az óvodával szembeni parkban. Így mindegyik településrészen
élők, nyaralók könnyen elérhetnek egy ilyen
helyszínt. A bob pályán is van egy már évek
óta, amit ingyeneses használhat bárki. A Szalmássy-telepieknek ez a legközelebbi hely.
Száznegyven gyermek táboroztatásának a
támogatására állapított meg keretet az
önkormányzat a Balatonfűzfőért Alapítvány
javaslatára. Eddig ennek közel egyharmada
fogyott el, még a nyár utolsó hónapjában van
lehetőség a kedvezmény igénybevételére.
Sajnos egyre kaotikusabb a sportpályán a
gépjárművek közlekedése. A sportolni vágyók úgy érzik, a leghatásosabb módja a
sportpályához lehető legközelebb jutni az
autókkal, motorokkal. Nem törődve az ott
lévőkkel, gyermekekkel, idősebbekkel. Ha
valaki veszi a bátorságot, s kéri, hogy nem
éppen jó helyre állt, álljon arrébb, mert a
takarásából kilépő táborozókat a többi köz-
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lekedő nem veszi észre, akkor a gyermekeket
védő táborvezető kérdést kap, hogy tudja-e,
hogy kicsoda is ő. Ha nem tudja, akkor majd
megtudja. Barkochbázni nem a sportpályán
való, s főleg nem kérkedni. A sportpálya
kapuja zárva lesz. A használati rend tiltani
fogja a személykocsik engedély nélküli
behajtását, és az fizikailag sem lesz lehetséges. A stadiont üzemeltető kidolgozta a
rendszert, s hamarosan életbe fog lépni a régi
rend. A pályával szembeni parkolóban kell
hagyni a kocsikat, és be lehet gyalogolni a
pályára, ahogy ez korábban megszokott volt.
Sajnos a kistenisz pálya használatát is szabályozni kellett. Először időkapcsolóval láttuk el
a világítását, hogy a mozogni vágyók éjjel ne
zavarják a lakókat. Egy ideig működött, aztán
egy lelkes villanyszerelő apuka szépen visszakötötte az áramot, persze a személye nem
derült ki. Le kellet kötni az egész áramot,
hogy ne égjen egész éjjel megint a világítás.
A nyár hátralévő részéhez kívánok mindenkinek kellemes pihenést, hasznos időtöltést.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2016.
augusztus 18. 17 óra, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. júniusi lapzártától a 2016. júliusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Horváth Dorina Isabelt és Vadász Dávidot.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Nem lehet eleget beszélni róla
Igazán nem panaszkodhatunk ebben az
évben a nyárra, már minden szépségét és erejét megismerhettük. Volt kánikula és vihar
jégesővel egyaránt!
Sok a vendég a Balaton-parton, egyre több a
rendezvények száma a háttér településeken
is, ami megnövekedett vendég- és járműforgalommal jár. És persze a bűnelkövetési szándékkal érkezők is tudják ezt, és keresik is az
alkalmat ennek kihasználásra. Már volt
strandi lopás, besurranás, garázdaság rendezvényen, ittas vezetés, személyi sérüléssel és

„csak” gépkocsi kárral járó közlekedési baleset, kerékpáros elesése.
A rendőrség tevékenységének kiemelt területe a prevenció, vagyis a bűn- és baleset-megelőzés, az áldozattá válás megelőzése. 2016.
évi szezonban egy „strand-roadshow”-val
járjuk végig a Balaton-partot, ahol nemcsak a
helyi lakosokat, hanem a vendégeket is megszólítjuk, felhívjuk figyelmüket a nyár veszélyeire. A „falunapok”-on, rendezvényeken,
táborokban is megjelenünk prevenciós programokkal, így elérve minden korosztályt.

Persze továbbra is jelentős szerepet szánunk
a helyi újságokban megjelenő rendőrségi
információknak.

Akkor most:
• a strandon nem a „törölköző széf ” a legbiztosabb, ha már nem működik az értékmegőrző, akkor se hagyjuk felügyelet nélkül értékes tárgyainkat
• a gépkocsik zárt ablakán túl figyeljünk arra,
hogy ne maradjon az utastérben látható
érték, még az anyósülés alatt sem
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• bármilyen meleg van, akkor se hagyjuk
nyitva az ablakot, ajtót a strandolás, bevásárlás, rendezvénylátogatás idejére, a kerti
parti alatt is figyeljünk a bejáratra, a parkoló gépkocsira
• személygépkocsi esetében zéró tolerancia
van az ittas vezetőkkel szemben, de a kerékpárral közlekedésnek is feltétele a vezetésre
képes állapot
• telefonkártya feltöltésért cserébe értékes
nyereményeket felajánló ismeretlen telefonhívásnak ne higgyünk, ez mindig csalódással végződik, ez a csalás egyik gyakori
formája
• bevásárláskor figyeljünk fizető eszközeinkre a megvásárolt termékek autóba pakolá-

sakor is, ATM használatánál tartsuk be a
pénzfelvétel alapvető óvintézkedéseit,
különösen a PIN kód védelmet
• a településeken, főleg a külterületen gyanúsan autózgató, érdeklődő idegenek
jelenlétéről értesítsék kollégáimat, hiszen a
rendőri jelenlét, az igazoltatás, ellenőrzés a
legjobb megelőzési módszer a bűnözőkkel
szemben
• az alkohol nemcsak a járművezetők reflexeire van negatív hatással, hanem a bulizókra is, ezért fordul elő gyakran a garázda,
kötözködő, hangulatromboló magatartás,
amelynek rendőri intézkedés lesz a vége
• fiataljainkat úgy engedjük el szórakozni,
hogy tudjuk, kivel, merre, meddig lesz, és

hívjuk fel figyelmüket, hogy ne hagyják el
egymást, vigyázzanak egymásra, érezzenek
felelősséget barátaikéert a veszélyhelyzetek
elkerülése érdekében, mint például a drogfogyasztás
• a vízen tartózkodásnak is vannak szabályai,
betartásukkal megelőzhető a baj, a tragédia
• amennyiben bűncselekmény áldozataivá
válnak, ne szégyelljék, azonnal értesítsék kollégáimat, vagy jelentkezzenek a rendőrségen.
Kellemes pihenést, szép nyarat kívánok a
Rendőrkapitányság állománya nevében!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Nyáron is aktuális a tűzifa vásárlás
A megbeszéltnél kevesebb és gyengébb
minőségű tűzifát szállítottak le egy balatonfűzfői férfinek, aki a rendőrséghez fordult.
Nem vette át az újsághirdetés alapján, több
mint nyolcvanezer forint értékben megrendelt fát egy balatonfűzfői férfi, mert szerinte
sem a minősége, sem a mennyisége nem egyezett meg az előzetesen megbeszéltekkel – bár

az árusok ennek éppen ellenkezőjét állították.
A balatonfűzfői férfi 2016. július 19-én reggel 7 órakor értesítette a helyi körzeti megbízottat arról, hogy a hozzá kiérkező tűzifaárusok be akarták csapni. A rendőrnek a szállítást végző férfi és nő nem tudott elszámolni
a kisteherautóra felrakott fa eredetével, ezért
a párt előállították a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra. Az elszámoltatás során meg-

adott mennyiségre és minőségre vonatkozóan a szakértő megállapította, hogy a megrendelő észrevételezése megalapozott volt.
A 32 éves nő és a 29 éves férfi ellen a
Balatonalmádi Rendőrkapitányságon tulajdon elleni szabálysértés miatt indult gyorsított szabálysértési eljárás. A Veszprémi Járási
Bíróságon kitűzött tárgyalást a bocföldi
házaspár szabálysértési őrizetben várja.

Beiktatták a balatonalmádi rendőrség új vezetőjét
Ünnepélyes állománygyűlés kertében történt meg a vezető váltás a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság élén.
Dr. Szabó János r. ezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője 40 évi rendőri szolgálat után 2016. július 4-én elköszönt az állománytól, nyugállományba vonul. A Balatonalmádi Rendőrkapitányságot
2009. november 16. óta vezető ezredes bűnügyi, bűnügyitechnikusi és
szakértői munka, valamint a 2005-től Várpalotán szerzett vezetői
tapasztalatok után vette át és látta el a rendőrkapitányi feladatokat a
Balaton-parton. Több évtizedes munkája elismeréseként az Országos
Rendőrfőkapitány Kossuth Kard tárgyjutalomban részesítette.
A székhely város és a járás nevében Keszey János, Balatonalmádi Város

polgármestere kívánt jó egészséget és sok örömöt a nyugdíjas évekre,
valamit átadta a „Településért” emlékplakettet a távozó kapitánynak.
2016. július 5-i hatállyal kapitányságvezetői megbízást kapott
dr. Linczmayer László r. alezredes, aki korábban a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát vezette. Az ünnepi állománygyűlés keretében dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornok elköszönt dr. Szabó János r. ezredestől, és meghatározta elvárásait a megbízott kapitány felé.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Invitálás a FÉK-7-re!
„Mozdulj, túrázz magadért, családodért, egymásért!”
Ebben az évben is megrendezzük a hagyományos „Fűzfő Éjszakai
Körtúrát” 2016. augusztus 13. napján, szombaton. A részletes programot a Facebookon, szórólapokon, plakátokon korábban közzétettük. Reméljük, hogy olvasóink már ismerik az azokban foglaltakat.
Ezért ebben az írásban csak néhány hangsúlyos dologról adok kiegészítő információkat.
A FÉK nem korfüggő (nem korosztályos). Öröműnkre, résztvevői
között jelentős arányt képviselnek a 15 év alatti gyermekek
(2015évben 43 fő. 23%). A legfiatalabb általában csecsemőkorban
járt, és ő kapta a junior díjat.
A kisgyermekes családanyák kérésére ez évben változtatunk. Lesz
„palánta díj” a három év alatti, legfiatalabb kislány és fiú részére. A
„junior” díjat a három évestől a 18 éves korig terjedő korosztályból a
legfiatalabb lány és fiú kapja.
Újdonság az is, hogy a díjként szolgáló serlegeket (7 db) magánszemélyek adományozzák.
Nevüket a „Bázison” (Közösségi Ház) kifüggesztjük és biztosítjuk a
személyes átadás lehetőségét is.
Az útvonal hossza (9949 m) és jelzése (zöld sáv) nem változik.
Tájékoztatásként közöljük, hogy elkészítettük a parti sétány és a Tob-

ruki Strand–Margit sétány közti részét is magába foglaló „Fűzfő Közép
Körtúra” térképét. Itt az advent vagy az újév köszöntése jegyében
akarunk túrát indítani. Kijelölt hossza közel 7500 m, ez 2000 m-rel rövidebb, mint a nagy körtúra.
Emlékeztetünk arra is, hogy a FÉK megrendezése továbbra sem időjárásfüggő. A 2014. évi túra lebonyolítása alatt szakadt az eső, mégis
101 fő jött el. A túrázok (jó páran bőrig ázva) ragyogó hangulatban
érkeztek vissza a Bázisra. Az eső plusz élményértéket adott.
A kedvenc kutyusok is eljöhetnek a túrára.
A lebonyolítást begyakorlott stáb és pecsételők végzik.
Kedves Fűzfőiek! Gyertek el! Szeretettel várunk mindenkit!
Ne feledjétek jelszavunkat: „Aki nem járta, Fűzfőt nem látta!”
A rendezők, a VÁCISZ, a FAK Természetbarát Szakosztály és a
Művelődési Központ nevében:
GYURICZA LÁSZLÓ FŐSZERVEZŐ
Infomáció:
06-30/989-9298
gyuriczal@invitel.hu

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály augusztus havi túraterve
• Augusztus 13. 7. Fűzfő Éjszakai Körtúra (FÉK)
Bázis: Balatonfűzfő, Közösségi Ház (József Attila u. 12.)
Regisztráció és indulás: 19.30–21 óra között
Szervező: Gyuricza László
• Augusztus 20. Ciklámen túra
Vinye–Hódós-éri Cikláenes TT–Porva-Csesznek, vá.–Cuha-szurdok–Vinye
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Horváth István
• Augusztus 27. Vinye–Hódos-ér–Üveghuta–Hátsó-irtás–Porva
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Szeptember 3. Hegymagas–Lengyel kápolna–Bazalt orgonák–Szt.
György-hegy– Oroszlánfejű kút–Hegymagas
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás:7.35 óra Táv: 8 km
Túravezető: Papp Iván
• Szeptember 10. Buszos túra
Kisbalaton
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion parkoló, 8.00 óra
Túravezető: Gyuricza László

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

Sikeres nyári véradás
A Pongrácz István vezette fűzfőgyártelepi véradó csoport július 16-án
szervezte idei harmadik kiszállásos véradását. A nyári meleg és szabadságolások ellenére mintegy 36 fő –közöttük 4 fő első alkalommal
– jelentkezett a nemes cél érdekében. Szintén a meleg játszott közre
abban, hogy ezúttal a szokott helytől eltérően a Művelődési Központ
aulájában zajlott a véradás.

Szóba került, hogy az utolsó véradás óta 7 irányított véradás történt,
azaz közvetlen műtéthez szükséges vért bocsátottunk a rászoruló
megsegítésére. Egy volt véradónk szívműtétjét segítettük ezzel, bizonyítva, hogy a csoport tagjaira bármikor számítani lehet.
A mostani véradáson az alábbi véradók értek el kerek vagy annak
közelében lévő mennyiségű véradást: Marton Krisztina 20, Csala
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Márton 30, Horváth Ferenc 55, Titz Péter 101, Szalai István 120
alkalom. További jó egészséget kívánunk nekik!
A véradás zökkenőmentes lezajlásához elengedhetetlen állandó és alkalmi támogatóink anyagi vagy más módon történő segítése.
Mostani támogatóink voltak: Orosz Péter, Joker ABC, Simon Csaba,
Pók Árpád, Hegedűsné Klári, Bálint Piroska, valamint a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár (Gróf Tibor) a helyszín biztosításáért. Támogatásukat ezúton is köszönjük.
Továbbá köszönjük valamennyi véradó lelkes hozzáállását!
A következő véradás időpontja: 2016. október 21.
DIÓSI PÉTER
FŰZFŐGYÁRTELEPI VÉRADÓ CSOPORT

Kinek az érdeke?
Miközben a fenti cikket írtam, meglepő
dolgot hallottam csoportunk vezetőjétől.
Cikkeimnek általában színes kísérője volt
az adott eseményről készült fénykép, avagy
a helyi televízió által készített riport. A véradás alkalmával közölték, hogy valaki, vagy
valakik megtiltották (!), hogy a véradásról
fénykép készüljön, és jelen esetben a helyszínen forgatni kívánó Öböl televízió
riportot készíthessen.

Állandóan halljuk a vér szükségességét, a
véradók megbecsülését. Miért fosztjuk
meg az első véradására jelentkező, önfeláldozó donort attól az élménytől, hogy megmutathassa: Lám én is adtam vért, nézzétek, itt vagyok!
Furcsa intézkedésnek tartom, tudnám
kinek állt érdekében és mit akar elérni vele?

A szerkesztő megjegyzése: Szerkesztőségünk
levélben megkereste a megyei Vérellátó
Szervezetének vezetőjét, és kérdéseinkre írásban kértünk választ.
1. Miért nem engedték forgatni az Öböl TV-t,
illetve fotózni a Hírlap riporterét?
2. Kinek az érdeke volt ezt megakadályozni?
3. Mi célja vagy céljuk volt ezzel?
A válaszokat közölni fogjuk.

TISZTELETTEL : DIÓSI PÉTER

Hirdetmény eboltásról
Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötelező
összevezetéses védőoltást az alábbi időpontokban tartjuk:
FŰZFŐFÜRDŐ
2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) 13.00–16.00 óra között, valamint 2016. szeptember 8-án (csütörtökön) 13.00–15.30 óra között.
Az oltás helye: Közösségi Háznál, a volt kertmozi területén (József
Attila u. 12.).
TOBRUK
2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) 16.30–18.00 óra között.
Az oltás helye: a strandi főbejáratnál

FŰZFŐGYÁRTELEP
2016. szeptember 8-án (csütörtökön) 16.00–17.00 óra között.
Az oltás helye: a Szállás utca 8. előtti téren.
Beoltandó minden mikrochippel ellátott, 3 hónaposnál idősebb,
1 éven belül nem oltott eb.
Az oltás összege: 3200 Ft/eb.
DR . KÉGL TAMÁS

Felhívás
Balatonfűzfő város Tisztelt lakossága, ingatlan és cég tulajdonosai, valamint civil szervezetei részére.
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának döntése értelmében megkezdődik a jelenleg hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata.
A vizsgálat ki fog terjedni a település úthálózatára, beépítésre szánt
területeinek határára és a már érvényben lévő beépítési mutatókra
(pl. beépítés mértéke, maximális épület magasságok) valamint az
övezeti besorolásokra (pl. lakóterületek határai) is.

Nagy érdeklődéssel várjuk minden érintett észrevételét, javaslatát a
tervezett településrendezési eszközökkel kapcsolatosan, amelyet
legkésőbb 2016. augusztus 31-ig küldhet meg részünkre.
MARTON BÉLA, POLGÁRMESTER
Észrevételeit az alábbi módon küldheti meg:
Ímélen: polgarmester@balatonfuzfo.hu
Postai úton: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

8184
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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

iparűzési-talajterhelési adó, idegenforgalmi
adó: 88/596-916

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

Igazgatási és Szociális ügyek: 88/596-936
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

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

Marton Béla polgármester
Telefon: 88/596-920, 06-20/924-1483
Erdősi Gábor alpolgármester
Telefon: 06-20/286-0107

Szakorvosi Rendelőintézet –
Balatonfűzfő
Telefon: 06-88/450-388

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

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

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

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

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

Jegyzői titkárság: 88/596-912
dr. Domina Lajos Ernő (gyermekorvos)
Telefon: 88/450-725, 88/451-112

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

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

DRV – 24 órás közterületi hibabejelentő
Telefon: 06-40/240-240/1-es menüpont
Közép-dunántúli Gázszolgáltató
Hibabejelentő: 06-80/301-301

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

Posta
Bugyogóforrás u. 1.: 88/586-220
Béke tér 1.: 88/586-210

Emlékezzünk államalapító Szent István királyunkra
Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet)
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.
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Csebszalto nyugdíjasklub
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár rendezte a XIX.
Cseberei Júliálist a Tobruki Strandon. A meghirdetett gulyásfőző
versenyen Zoni Erzsébet vezetésével a Csebszalto klub is részt vett. A
szakácsunk javaslatára marha lábszárat vásároltunk, mivel ismerjük:
az igazi gulyás csakis marhahúsból készül. Népes mezőny jött össze,
hogy kipróbálják kié a legfinomabb gulyás. Tíz órakor a tűz meggyújtásával indított versenyben a marhahúsból vállalkozók nehéz helyzetben voltak, mivel tizenhárom órakor tálalni kellett a kész gulyást a

zsűrinek. Különböző trükkökkel sikerült meggyorsítani a főzés
menetét, melyben a csapattagoknak is szerepe volt. A versenyben
kiírt időre a marhagulyásunk elkészült, Erzsike büszkén tálalta a
különleges gonddal elkészült adagot a zsűri részére. Akik megkóstolták főzetünket, elismerően szóltak a színéről, az ízekről, a hús állagáról. Az eredményhirdetéskor a zsűri második helyezettnek értékelte a
szakács munkáját. A csapatunk tagjai örömmel vették tudomásul,
mivel dobogós helyen sikerült végeznünk.

Az Életet az Éveknek Országos Szövetsége harmadik alkalommal hirdette meg a nyugdíjas tízpróba versenyt június 30-ára Budapesten, a
Rákoskeresztúri sporttelepén. A területi versenyt megnyertük, ezért
feltétlenül ott volt a helyünk. Csapatunkat Bogdán Benő, Galambos
Tamás, Marton László, Szabó Lajos és Vágfalvi Kata képviselte.
Különböző labdajátékokat magában foglaló versenykiírás alapján
készültünk a megmérettetésre. A vetélkedő napja gyönyörű napsütésben telt, tagjaink a várakozásnak megfelelően hozták a pontokat.
Végül a zsűri asztalánál láttuk, hogy csak a Csebszalto csapatnak számoltak hatszáz pont feletti eredményt. Vendéglátóink által biztosított gulyást a verseny izgalmát letudva fogyasztottuk el, vártuk az
eredményhirdetést. Sajnos ekkor derült ki, hogy tíz ponttal megelőzve a Rácuk csapata kapta az aranyérmeket, másodikként, ezüstéremmel tértünk haza. Galambos Tamás egyéni pontjaival szintén a második lett.

A másik országos versenyt szintén Rákoskeresztúron, az uszodában
rendezték. A Csebszalto csapat Galambos Tamás, Gyurkovics Ágnes,
Németh Gábor, Simon István és Vágfalvi Kata összeállításban indult.
Három úszásnemben, ötven méteres távon mérték össze erejüket
a versenyzők. A huszonöt méteres medencében egy forduló is beletartozott, amit a fűzfőiek nem gyakoroltak, ezzel hátrányba kerültek,
ami az eredményeken is látszik. Azért panaszra nincs okunk, hiszen
az eredményhirdetéskor három versenyző is éremmel gazdagodott.
A nők versenyében első és második helyezést hozták el a lányaink, a
férfi versenyben pedig Simon István mindhárom éremfajtából kapott.
Összesen négy arany, négy ezüst és egy bronzéremmel tértek haza.
Németh Gábor a forduló idővesztesége miatt a negyedik helyre szorult. A klub nevében is gratulálunk az eredményes szereplésekhez, a
klub, a város, Veszprém megye hírnevét gyarapították.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ
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Kallai Sándor életműkiállítása a Vágfalvi Ottó Művelődési Központban
Bár a hőmérő higanyszála jócskán meghaladta a 30-at, csak jöttekjöttek az érdeklődők július utolsó péntekén a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központba. A III. Aranykapu fesztivál nyitórendezvényeként Kallai Sándor veszprémi festőművész kiállítására gyülekeztek az emberek. A megnyitó bevezetéseként, a művész felesége,
Kallainé Gutscher Ágnes egy Kodály művel köszöntötte a szépszámú
közönséget, majd dr. Herth Viktória művészettörténész méltatta
Kallai munkásságát. Megtudhattuk, életművének eszenciáját hozta el
a művész, ezért sokszínű és változatos a kiállított anyag. Apró finomságokra hívta fel a közönség figyelmét a művészettörténész, amely
kimondottan jellemző a korát meghazudtolóan fiatalos művészre,
egy zöld mezőn elhelyezett pont (Polgár Pukkasztó Pont), nos azt
csak Kallai meri megcsinálni. Herth Viktória megnyitója után a zongoraművész feleség improvizálta érzéseit, gondolatait a közönség által
kiválasztott alkotás látványáról. A természetért aggódó, és szavát felemelő művész megerősítette, hogy a szomorú dallamokkal párja ráérzett a környezet folyamatos pusztítására, amelyre az alkotással Kallai
is fel akarta hívni a figyelmet.

Programajánlat
2016. augusztus 16-án „Egységben az erő! – Segítünk, Szolgálunk,
Védünk és Oltalmazunk” elnevezésű rendezvényünkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A nap folyamán 3 szervezet mutatkozik be, a balatonfűzfői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a
rendőrség és a tűzoltóság. A program által szeretnénk megmutatni,
hogy e három szervezet miként segíti, szolgálja a helyieket. A program kezdő helyszíne a fűzfőgyártelepi posta melletti parkoló 9.30
órai kezdettel, ahol a rendőrség munkatársai várják az érdeklődőket
játékos vetélkedőikkel, majd 11.00 órától a mindennapi hősök közül
a tűzoltók munkájával ismerkedhetnek meg a rendezvény résztvevői
a helyi tűzoltó parancsnokságon. A délután folyamán 12.00 órától a
Családsegítő Szolgálat tevékenységét ismerhetik meg intézményükben, Bugyogóforrás u. 1. szám alatt. A Szolgálat munkatársaival elkészíthetik kézműves foglalkozás keretében a nyár sláger termékét, a
,,befőttes üveg poharat”, és ahol egy jó hangulatú kerti parti keretében ismerhetik meg a Szolgálat tevékenységkörét. Nagy szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!
A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

A tárlat augusztus közepéig megtekinthető a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ kiállítótermében.
GRÓF TIBOR

12. oldal

2016. augusztus

Gyilkossággal fejeződött be a színházi évad
Méghozzá előre megfontolt szándékkal, a nézők örömére! Történt,
hogy a veszprémi színészek betegsége miatt kétszer is elmaradt a
Gyilkosság a Susogóban című interaktív színházi előadás, ám július
elején Szeles József és társai végre színpadra vitték a darabot a
Közösségi Ház szépen felújított kerthelyiségében. Ezzel zárult a tavaszi színházi évad 4+1 előadásból álló sorozata, amelyen a megismert
vélemények szerint kiválóan szórakozott a helyi és más településekről
érkező színházszerető közönség. A produkciók színvonala, az ismert
színészek játéka felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek.
Mindezt egy helyi vállalkozásnak köszönhetjük, amely társasági adóját a kultúra támogatására ajánlotta fel.

Mivel az adótörvény kimondja, hogy ilyen jellegű támogatásnál tilos
a támogatót nyilvánosan megnevezni, köszönjük meg anonym-en és
bíztassuk a folytatásra! Mert a teltházas előadások látványa természetesen az intézmény vezetését is arra sarkallják, hogy ősztől ismét színházi előadások várják az érdeklődőt Balatonfűzfőn! Saját költségvetésünk sajnos nem teszi lehetővé, ám az idei sikeres sorozat talán más
vállalkozás tulajdonosát is inspirálja a kulturális élet hasonló támogatására. Keressük és várjuk a potenciális támogatókat, s bízunk a sikeres folytatásban!
GRÓF TIBOR

A jövő muzsikusai a fűzfőfürdői Jézus Szíve plébániatemplomban
Július 22-én tarthatta meg második komolyzenei koncertjét a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár „Romkerti
zenés esték” elnevezésű rendezvénysorozata alkalmával, mely a
„Klassz a parton” programsorozat keretén belül valósulhatott meg.
A Klassz a pARTon! 2015-ben indult útjára Érdi Tamás Prima
Primissima díjas zongoraművész nevével fémjelezve, melyhez idén a
művelődési központ szervezésével Balatonfűzfő is csatlakozhatott.
Ebben az évben a Velencei-tónál, a Duna-parton, és természetesen a
Balaton-parton hallható mintegy komolyzenei koncert. A Balaton
régióban 12 település csatlakozott a programhoz Keszthelytől
Balatonfűzfőig, templomok, vízparti színpadok, terek várták a zenerajongókat.
A rangos fellépők között üdvözölhettünk kiváló fiatal hazai és külföldi muzsikusokat, kamarazenekarokat, és olyan művészeket is, akik
már tanítványaikkal együtt léphettek pódiumra.
A Klassz a pARTon! programsorozat szervezője a 25 éves Cimbora
Alapítvány.

Az este folyamán felléptek a Mirai Musicians, azaz A jövő muzsikusai.
A Liszt Ferenc Zeneakadémia hosszú évek óta fogad japán hallgatókat.
Közülük, a legkiválóbb hangszeresekből alakult ez az együttes azzal a
céllal, hogy a legmagasabb szinten mutathassák be hazájuk még most
is misztikus és különleges muzsikáját, ötvözve azt a tradicionális
európai klasszikus zenével. Bájos kisugárzásuk és különleges összetételű zenei formációik azonnal magával ragadták a közönséget.
Yayoi Nakajima hegedűn, Megumi Shimanuki zongorán, Aya Shirai
gordonkán adták elő magas színvonalú műsorukat, melyben olyan
kiváló zeneművek szerepeltek, mint Haydn: Gypsy trio, Liszt: VI.
Magyar rapszódia, Bartók: Duók-részletek.
A Romkerti zenés estét legközelebb augusztus 17-én, szerdán 18 órai
kezdettel tartunk, amikor fellép St. Martin zeneszerző, szaxofon- és
pánsíp művész. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
BÓNA VERONIKA

Cseberei „Juniális”
Idén 19. alkalommal július 2-án, verőfényes napsütésben szervezhette meg tobruki juliálisát a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár. Nagyon örültünk annak, hogy az eddigieknek megfelelően nagy érdeklődést tapasztaltunk a gulyásfőző verseny iránt,

így miközben délelőtt kispályás labdarúgó-torna zajlott a strand
főbejáratánál, addig vidáman rotyogtak a finomabbnál finomabb
gulyások a tűz felett az elmaradhatatlan színpadi műsorok kíséretében.
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Tóth István hangulatos zeneszámai után volt az eredményhirdetés.
A zsűri az elkészült ételeket több szempont alapján, egységesen értékelte, így lett harmadik helyezett az „Ultisok” csapata, másodikként a
„ZOCSA” végzett, az első helyezést pedig a „Gráciák és matadorok”
érdemelhette ki.
Szívből gratulálunk a kispályás foci résztvevőinek is, hiszen a nyári
forróság ellenére is egész délelőtt rúgták a bőrt.
A színpadi programok kikapcsolódást jelentettek valamennyi korosztály számára. A gyerekeket a RépaRetekMogyoró duó interaktív
műsorával szórakoztatta, majd a Kid Rock and Roll dinamikus műsora után Széles Flóra és Török Tamás musical- és operett műsorral
varázsolt fergeteges hangulatot a színpadra. Ezt követően a Fűzfő

Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklubé volt a főszerep, majd a
country zenét kedvelőket szórakoztatta a Conestoga Country
Linedance. A humor sem hiányozhatott a programok közül: Aradi
Tibor és Varga Ferenc József tehetséges humoristák kabaré műsora
derítette jó kedvre a nagyérdeműt. A Klubdélután Zenekar zárta a
napot, akik egészen késő estig játszották a közismert dalokat a táncos lábú közönségnek.
Tartalmas, jó hangulatú rendezvényt zárhattunk. A nagy létszámú
közönség pedig azt bizonyítja, hogy a hagyományos tobruki rendezvényt szeretik, és évről-évre újra várják a fűzfőiek.
BÓNA VERONIKA

II. balatonfűzfői Utcazene Fesztivál
Július 15–16-án volt idén második alkalommal a második balatonfűzfői utcazene fesztivál, melyet a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
szervezett, és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a Közösségi
Ház nagytermében bonyolítottak le. Ennek ellenére a lelkesedés nem
maradt el, hiszen számos tehetséges zenésszel ismerkedhettünk meg.
Első nap fellépett a Lux Acoustics, a Seals of Queen és a Főnix Együttes.
A fesztivál második napján színpadon köszönthettük a PO Funk Unit
lelkes csapatát. A tagok között számos zenész a Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubjának tagja is, amire külön büszkék vagyunk. Őket
követte a Frisson Zenekar, majd Németh Patrícia és a Józsa Duó zárta
a fellépők sorát.
A fesztivál egyben komoly megmérettetés elé állította a hét fellépő

együttest, hiszen három tagú szakmai zsűri követte figyelemmel
a produkciókat és értékelte a zenészeket. A zsűri most is nagyon
nehéz döntési helyzetben volt, hiszen valamennyi versenyző magas
színvonalú értéket képviselt a maga műfajában. A harmadik helyezést
a lendületes Seals of Queen zenekar nyerte. Második helyezett lett
a 10 tagú PO Funk Unit, első helyezést pedig a Józsa Duó érdemelhette ki. Szívből gratulálunk mindenkinek!
Reméljük, hogy a rendezvény jövőre is hasonló sikert arat majd,
hiszen nem kérdés, hogy ismét egy hiánypótló szórakozási
lehetőséget tudtunk biztosítani a fűzfői közönség számára.
BÓNA VERONIKA

Hogy is volt? Tudta-e?
A II. Világháború meghatározta a település további életét, a
veszteségek nem kerülték el Balatonfűzfőt sem. Íme néhány
érdekesség városunk történetéből:
Tudta-e,
– hogy 1940-41-ben a gyártelepen, a lakosság teljes védelmére korszerű óvóhelyrendszert építettek ki, melynek nagy része ma is megvan?
– hogy a Honvédelmi Minisztérium 1942. február 3-tól a lőporgyár
alkalmazottait „honvédségi munka” címén kötelezték a „munkahelyükön való megmaradásra”, mely szerint fegyelmezetten, tisztelettudóan, szorgalmasan kellett továbbra is naponta, rendszeresen
dolgozniuk?
– hogy a háborús években Balatonfűzfő körül felállított légvédelmi
gyűrűnek egészen 1944. március 19-ig gyakorlatilag nem volt
feladata, mivel térségünket légitámadások nem érték?
– hogy az olasz repülőterekről felszálló amerikai, négymotoros
„Liberátor” bombázók iránytűje (kötelékenként 40–50 darab)
vadászgépek kíséretében a Balaton volt?
– hogy a légi kötelékek általában délelőtt, 10–11 óra között érkeztek,
s innen indultak a főváros és a nagyvárosok bombázására?
– hogy a legkritikusabb napokat 1945. március 19. és 22. között élték
át a gyártelepiek, mert ekkor volt a legtöbb bombatámadás a
településen?

Új rovat

– hogy a front átvonulása után ne lehessen többé lőport gyártani, a
németek 1944 decemberétől 1945 márciusáig 250 vagonban szállították el a gyár értékes anyagait, alkatrészeit, berendezéseit
Németországba?
– hogy 1944 áprilisától a gyár vezetősége többször gondoskodott a
munkások családtagjainak biztonságos helyekre történő elszállításáról, decemberben a lakótelep kiürítéséről, így csökkentve a
halálos áldozatok számát?
– hogy a több száz itt maradt ember a földalatti erőmű alagútjában
vészelte át a támadásokat?
A légitámadásokban 54 lakás semmisült meg, a református imaterem
kiégett, a vízellátásban, az áramellátásban zavarok keletkeztek,
megsérült az iparvasút. A dolgozók családtagjai Magyarpolány,
Magyaróvár térségében, illetve Pinkamindszenten találtak biztos
menedéket.
A gyár német leszerelése után azonban jórészt a munkások
leleményességének köszönhetően megmaradt a gyalogsági
lőporüzem, a savüzem és a központi műhely. A szovjet hadsereg március 23-án érte el a gyártelepet.
(Bővebb információk Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből)
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Városnéző HAVIVANDÁL
A júliusi lapszámunkban csalódottan írtam a Fűzodúk illetéktelen eltulajdonításáról, s azóta nagyon sokan megkerestek, hogy még miféle rongálásokat tapasztaltak az elmúlt években a településünkön. Ezért úgy
döntöttem, hogy ismét tollat ragadok, s ha kell, rendszeresen írok ezekről az elítélendő tettekről mindaddig, amíg okafogyottá nem válnak.
Íme e havi témám: a HULLADÉK?! Sajnos, nem lehet elégszer
beszélni róla. Folyton, lépten, nyomon belebotlunk. Már az óvodában, majd később az iskolában folyamatosan tanítjuk gyermekeinknek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Rengeteget gyakoroljuk
a helyes, környezettudatos magatartást. Felnőttkorunkra elfelejtjük,
vagy kényelmi szempontokból nem törődünk vele? Esetleg lustaságból mindent össze-vissza dobálunk? Tönkretéve a valóban tisztán
válogatott lakosok munkáját? Butaságunkban azzal nyugtatjuk a lelkiismeretünket, hogy mi bezzeg szelektíven gyűjtünk? A szemét
elszállítása, szakszerű gyűjtése közérdekű, fontos feladat. Ha nem
foglalkozunk kellőképpen vele, akkor elszaporodnak a rágcsálók,
betegségek, járványok ütik fel a fejüket, bűzös, undorkeltő látványt
nyújtanak. Bizony, egy kellemes, nyári hétvége után, elképesztő látvány a gyűjtőszigetek környéke! Van, ahol a „vandálok” megfékezésén
már a tiltótábla, a lezárás, a kamera sem tudott segíteni! Nagyon szomorú, hogy azt gondolják egyesek, hogy Ők mindent megtehetnek?!
Városunkban csak akkor sikeres egy rendezvény, ha másnap a rengeteg szemét szedésével kell kezdeni?!

A gyűjtőszigetek pontos tájékoztatást adnak arról, mit is tegyünk bele
a műanyagos, az üveges illetve a papírt gyűjtő színes kukákba. Talán
nem tudunk olvasni? Vagy nem értjük a szöveget? A konténerekbe
összehajtogatva kell beletenni a „tiszta” papírt, az olajos, zsíros, piszkos
papír nem újrafeldolgozható, ezt a fekete, mindenes kukákba kell
tenni! Ha a műanyag flakonokat laposra taposva tennénk bele a sárga
kukákba, akkor kétszer, háromszor annyi férne bele, s egy-egy hétvége
után nem „folynának ki” a beledobált üvegek a szemetesekből. Nem
minden műanyag alkalmas az újrahasznosításra! Ne tegyünk bele régi
tárgyakat, csak azért, mert műanyagból vannak! Az üvegekről le kell
szedni a fém zárókupakokat, gyűrűket, mert így azonnal feldolgozhatók, különben a feldolgozóban újra át kell kézzel válogatni!
Sajnos, nagyon sokan, ha felújítják a nyaralójukat, kidobálják az üres telkekre, az út szélére a haszontalan, régi holmijaikat, nem törődve azzal,
hogy az önkormányzatnak milliókba kerül az elszállítás, a tereprendezés.
Ügyeljünk jobban a környezetünkre! Becsüljük meg az önkéntes
nyugdíjasok, iskolások, szervezetek hulladékgyűjtő munkáját, ne
dobáljuk halomra el a feleslegessé vált csomagolóanyagokat, tárgyakat! Szeressük a városunkat, védjük, óvjuk a tisztaságot, másokat is
erre figyelmeztessünk! S akkor nem fulladunk bele a saját hulladékunkba, s élhetőbb, tisztább környezetet adunk át unokáinknak!
HORVÁTH IRÉN

Kreatív utazótábor
„Ezennel a 2015–2016-os tanévet bezárom!” – hangzott el az Irinyi
Iskola tanévzáró ünnepélyén az igazgató úr mondata, amely óriási
örömöt jelent a diákoknak, de újabb megoldandó feladatot jelent a
szülők többségének. Elindul a vakáció, de vajon milyen hasznos programokkal, felügyelettel tudják kitölteni a szülők gyermekük felszabadult idejét a kéthónapos nyári szünetben? Ez minden évben sok fejtörést jelent. Sokan a nagyszülők segítségét veszik igénybe, s vannak,
akik felváltva vigyáznak egymás gyermekeire, aszerint, hogy mikor
kapnak szabadságot. Jó lehetőséget teremtenek a különféle nyári
táborok, s a széles palettán mindenki megtalálja az érdeklődési körnek, a pénztárcának megfelelőt, így például csúszda-, sport-, kosaras,
tánc-, vitorlás-, napközis tábor stb.
Immár második alkalommal az idei nyáron is megrendeztük az 5 út –
5 alkotás tábort a fűzfői Irinyi Iskolában. A résztvevő diákok napon-

ta a környékbeli városokba: Balatonalmádiba, Veszprémbe utaztak,
ahol a délelőttöt szép helyeken töltötték (Pl.: Kolostorok völgye
csúszdapark, Margit romok, mesejátszótér) vagy 3D-és mozifilmen
szórakoztak.
A helyszíneken kreatív kézműves programokon is ügyeskedtek a nyaraló diákok, így az öt nap végére, öt alkotás boldog tulajdonosaivá
váltak: készítettek béka fényképtartót, üzenőfát, vitorlás hajó
modellt, robotot s könyvjelzőket. Mindenki megjelenítette saját ötletét, személyiségét a tárgyak készítése során, így izgalmas egyedi alkotások keletkeztek. Az együtt töltött hét sok játékkal, fagyizással, filmnézéssel, krémkehely készítéssel, szórakozással tette örömteli, felejthetetlen élménnyé a tábort. Reméljük, jövőre újra találkozunk!
HORVÁTH IRÉN
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Nyári kalandok a Családsegítővel
Idén is megrendeztük a helyi önkormányzat támogatásával
hagyományőrző jelleggel a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szociális Szolgálat szervezésében a Szünidöngölő nyári
napközis tábort a papkeszi és balatonfűzfői gyermekeknek. A táborban színes programokkal vártuk a gyermekeket. A hétfői nap a barátkozás jegyében telt, kedden mozi látogatással és Veszprém egyik legmodernebb játszóterének felfedezésével töltöttük el a napot. Szerdán
a Balatonkenesei Tájházban jártunk, délután pedig a Balatoni Bob

felajánlása révén próbáltuk ki a bob-pályákat. Csütörtökön a felsőörsi Király-kútra túráztunk, majd számháborúztunk a gyerekek nagy
örömére. Pénteken kissé fáradtan, szomorkás időben búcsúztunk a
héttől, amely mindenkinek izgalmakkal, kalandokkal telt. Külön szeretnénk megköszönni a munkáját önkéntes segítőinknek, Klemencz
Biankának, Klemencz Mariettának és Várkonyi-Varga Veronikának.
FÖRKÖLI KATA ÉS NAGYNÉ LÁSZLÓ ZSANETT TÁBORVEZETŐK

KALANDTÁBOR a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban
Egyesületünk első ízben szervezett gyermektábort 8– 14 évesek számára. A tábort július 18-a és 22-e között tartottuk a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban és környezetében. A tábor
vezetője Bozzayné Pintér Krisztina pedagógus volt, segítői Kántor
Magdolna és Halmos György, lelkes szülők voltak, valamint négy
középiskolás önkéntes.
A programok között szerepelt menedékhely készítés, akadályverseny
fizikai és szellemi feladatokkal, karate bemutató, amiért köszönet
Budai Tibornak, íjászat és sípkészítés, köszönet Kövécs Józsefnek és
Bozzay Endrének. A madárodú készítésnél és az akadályverseny

bonyolításánál egyesületünk önkéntesei segítettek. A Serpa kalandpark és BOB-pálya is osztatlan sikert aratott. Kocsis Antal csillagászati bemutatója, és Gyuricza Laci bácsi éjszakai túrája színesítette a
kalandokat. A zárónapon a fűzfői tűzoltók látogattak hozzánk a gyerekek nagy örömére. Rövid beszélgetés után a táborozók „birtokba
vehették” a tűzoltójárművet, megtekinthették, sőt fel is próbálhatták
a komoly felszereléseket, ami a nap egyik fénypontja volt.
Az izgalmas hetet eredményhirdetés zárta le, a feladatokat legmagasabb
pontszámmal a DZSUNGEL csapat (Basa Botond, Gulyás Benedek,
Pató Bálint, Zongor Zétény, csapatkapitányuk: Simák Alinka) teljesítette, így ők vehették át az aranyérmet. Persze a táborból senki nem
mehetett el érem nélkül, az összes résztvevő kapott ezüstérmet. A
Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. jóvoltából a gyerekek egy-egy füzetcsomaggal gazdagodtak, köszönet érte. A második napon készített
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madárodúkat sorsolás útján vihették haza a gyerekek: Kontics Dorka,
Karker Barnabás, Bozzay Barnabás, Prockl Gábor, Zongor Zétény, Basa
Botond, Pató Bálint és Szabó Zsófia. Tábortűzzel és szalonnasütéssel
zárult a kalandtábor. Köszönjük a szülőknek és a résztvevőknek az elismerő szavakat, biztatást, hogy jövőre is szervezzük meg a tábort.
Fényképeinket és egy kisfilmet az érdeklődők a www.balatoncsillagvizsgalo.hu honlapon vagy a csillagvizsgáló facebook oldalán nézhetik meg.
Július harmadik hetének hétfő reggelén kíváncsian indultam a csillagvizsgálóhoz meghirdetett kalandtáborba. Leendő nyolcadikos lévén
nem nagyon fűlött a fogam a kicsikkel való táborozáshoz.
Most, az eltelt napok után azonban nem bántam meg, hogy nem fordultam sarkon. Sőt, már várom, hogy jövőre ismét találkozzam újonnan
szerzett barátaimmal. Egy hét alatt annyi élményben volt részünk,
hogy nem tudom rangsorolni. Ancsa néni, Krisz néni és Magdi néni
(aki az édesanyám) olyan élmény dús programokat állított össze, hogy
észre sem vettük az idő múlását. Készítettünk madárodút, sípot, kopogtatókat. Voltunk kalandparkban, ahol volt olyan csapattag, aki még
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magának is meglepetést okozott bátorságával, kitartásával. Boboztunk,
éjszakai túráztunk Laci bácsival. Volt csillagles Tóni bácsival, önvédelmi bemutató Tibi bácsival. Jöttek a tűzoltók is, akikkel sokat beszélgettünk. Nem szeretném kihagyni az akadályversenyt sem, ahol a nyugdíjas nénik és bácsik sütivel leptek meg minket és a körfocit sem. Azt mondta Anya, hogy csak három mondatot írhatok. Nem így sikerült, még így
is bennem ragadt jó pár élmény. Azt hiszem, minden résztvevő gyerek
nevében írhatom: KÖSZÖNJÜK, várjuk, hogy jövőre is ott legyünk.
(Esetleg ott alvós lehetne?) – Zongor Zétény
A tábor nagyon élvezetes és örömteli volt számomra. A programok változatosak voltak, úgy gondolom, hogy ezt az összes táborozó csak megerősíteni tudja. Az én kedvenc programom a foci és a Serpa Kalandpark
volt, a Koppány ösvény igencsak próbára tette minden erőnket és tudásunkat. A környezet nagyon hangulatos és vidám volt! A táborvezetők szuperek voltak, mindenkinek csak ajánlani tudom a tábort. –
Halmos Ábel
KONTICS FERENCNÉ

Családi nap a tobruki strandon
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a
nyári időszakban is különösen ügyel arra, hogy valamennyi korosztály megtalálhassa a megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Július
26-án a gyermekes családoknak szervezett családi napot a tobruki
strandon. A Fanyűvő játékpark már délelőtt várta a kicsiket interaktív készségfejlesztő játékaival, majd a kézműves foglalkozást kedvelők
is lehetőséget kaptak kreativitásuk megéléséhez. A programokat a

Ramazuri Bábszínház „Lúdas Matyi” előadása zárta, amit kicsik és
nagyok egyaránt örömmel fogadtak.
Hasonló sikerek reményében szervezte a Művelődési Központ augusztus
1-jére következő családi napját a Fövenyfürdő közönsége számára, ami a
III. Aranykapu Fesztivál programsorozat keretein belül valósulhat meg.
BÓNA VERONIKA

Szemezgetés a Fűzodúkból
Én és a Balaton

A Balaton

Kedvenc tájam a Balaton,
de jó nekem, hogy itt lakom.
Ha Budapesten laknék,
ott csak bűzt szagolnék.

Közép Európa legnagyobb tava,
a magyar tenger: a Balaton.
Az aranyló nap sugara
csillog az ezüst habokon.

Egész nyáron strandra járok,
télen pedig korcsolyázok.
De a nyári strand jobb, mint a téli,
mert ilyenkor fagyi van, és nem kell a hidegtől félni.

Sok kis állatnak az élőhelye:
halaknak, békáknak, madaraknak.
De sok ezer vitorlásnak a férőhelye,
melyek a hullámokon ringatóznak.

A városi gyerekek engem irigyelnek,
mert ők ide csak ritkán jöhetnek.
Hálás is vagyok ezért az életnek,
hogy ide születtem, és biztos nem véletlen.

A Balatonnál nyári nagy melegben
a legjobb fürödni és úszni.
Ősszel biciklizni a hűvösebb időben,
télen pedig korcsolyázni és csúszni.

HORVÁTH VIRÁG
Balatonfűzfő

PAPP TAMÁS
Balatonfűzfő
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TÁMASZ hírek
Júliusban két kiemelkedő eseményünk is volt az
Otthonban.
Első alkalommal rendeztünk Családi napot egy
igazi nyári szombat délutánon a parkunkban.
Lakóink családtagjait vártunk erre a rendezvényre, akik szép számban meg is tiszteltek
bennünket. Betekintést nyerhettek a jelenlévők
az Otthonban folyó életbe, hiszen egy-egy produkció erejéig bemutatkozott a színjátszó körünk és
az énekkarunk. Megtekinthették milyen alkotások születnek a kézműves foglalkozásainkon és a szabó-varró műhelyünkben, illetve a vállalkozó kedvűek el is tanulhattak egy-két
fogást lakóinktól, kollégáinktól. A kerti rendezvényeink elmaradhatatlan része a szellemi totó, melyet ezúttal nem a lakókból verbuválódott csapatok, hanem a jelenlévő családok oldottak meg. A kérdések úgy voltak összeállítva, hogy abban az idősek emlékeire, de a fiatalok, unokák tudására is szükség volt. Együtt törte a fejét a család
apraja nagyja. Természetesen a programkínálat mellett lehetőség
volt a szabad beszélgetésre, ismerkedésre az Otthon dolgozói és a
családtagok között. A kellemesen eltelt délutánt jövőre tervezzük
megismételni.
A másik nem mindennapi eseményünk az Intézmény fennállásának
10 éves évfordulója. Ez alkalomból rendezett születésnapi ünnepsé-

gen Vellai-Nemes Nikoletta intézményvezető mellett
a város polgármestere, Marton Béla mondott
köszöntőt, egy lakónk egy humoros Petőfi verset adott elő. A meghívott előadónk Maksa
Zoltán humorista volt, aki közel egy órán át
szórakoztatta a közönséget. Istenes Gábor
ügyvezető igazgató a 10 éve az Otthonban élő
lakókat, és az ugyanennyi ideje itt dolgozó lakókat köszöntötte külön erre az alkalomra készíttetett emléktárggyal. Születésnapról lévén szó, nem
maradhatott el a hatalmas 3 emeletes torta sem, mellyel az
ünneplő közönségnek kedveskedtünk. Este ünnepi díszvacsorát kaptak lakóink, melyhez az élőzenét Nádasi Elemér szolgáltatta az időseink legnagyobb örömére. Az étkezést követően sokan maradtak az
étteremben, hogy együtt énekeljenek, táncoljanak társaikkal.
És az ünneplésnek ezzel a rendezvénnyel nem is lett vége, hiszen csakugyan ebben a hónapban köszöntöttük a második negyedév névnaposait, a július szülötteit.
Az igazán sűrű, programokkal teli nyárközépet terveink szerint egy
hasonló augusztus fogja követni.
MANDL VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS
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Szemezgetés a Fűzodúkból
Szerkesztőségünket örömmel töltötte el, hogy Dióssy Flórácska
4 éves és „Pista papája” jól érezték magukat a strandon, Flórácska
kedves kis rajzokkal és üzenetekkel lepett meg bennünket.
Továbbá köszönjük a gyönyörű rajzokat a Balatonfűzfőn nyaraló
budapesti 5 éves Ádámnak és a dunakeszin lakó 7 éves Annának.
A két meglévő Fúzodúba még mindig várjuk a szép rajzokat és írásokat. A gyerekek nyugodtan eresszék el a fantáziájukat, írjanak
meséket, igyekszünk közölni őket. A Fűzodúkat keressék a Tobruki
Strandon és Fűzfőfürdőn az ABC-nél!

A Balaton
A Balaton csodás vize télen hideg, nyáron meleg.
Nyáron jó fürödni benne. Horgászni is lehet benne.
A Balaton vize csillog, mikor a nap rásüt.
A Balatonon vannak kacsák és hattyúk, körülötte fák.
Hajók és csónakok lengenek a vizén.
Pintér Roland / Litér
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Miért szeretem a Balatont?
Én azért szeretem a Balatont,
mert ez az én Balatonom
mely körülvesz oly sok éven át, ha akarom.
Én itt nőttem fel a Balaton lábánál.
És én nagyon ragaszkodom hozzá.
Oly nagy vágyam az, hogy körül nézhessek
a Balaton gyönyörű természetében
mely csodákat képez.
Nincsen szebb a szülőföldi ifjú házamban
ami a Balaton csücskében épült.
De mégis szép lehet a Balaton természetének gyomrában
Mely csodákat képez.
De ki jut oda?
Egy nagy tudós
aki szereti és ápolja azt
mert nem szeretné, hogy kipusztuljon az.
PALÁSTHY KATALIN KLÁRA
Balatonfűzfő
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Tegyünk az egészségünkért – sárgadinnye
A sárgadinnye számos vitamint és ásványi
anyagot tartalmaz, gyógynövényként is
ismert. Finom, édes ízével nyaranta meghatározója étrendünknek. Ehetjük lehűtve,
felkockázva, gyümölcssalátaként, vagy készíthetünk belőle hűsítő italt, sorbet-et.
A sárgadinnyében magas arányban található
a cink, a foszfor, a kalcium, a kálium, a króm,
a magnézium, a mangán, a nátrium, a réz és a
vas, valamint különböző gyümölcssavak is.
Rendszeres fogyasztásával biztosítjuk a szervezet egész napi ellátását ásványi anyagokból. Vitaminok közül a sárgadinnye nagy
mennyiségben tartalmazza azokat a vita-

minokat, amelyekre szervezetünknek minden nap szüksége van.
Ilyen az A-, a B1-, B2- és a C-vitamin.
Ezeknek köszönheti a dinnye az egészségünkre gyakorolt pozitív hatásai nagy
részét.
A sárgadinnye rosttartalma kifejezetten
maga, ezért kiváló segítség lehet az emésztés,
különösen a bél egészségének megőrzésére.
Rendszeres fogyasztása helyreállítja a
megfelelő gyomor- és bélműködést, tisztítja
és egészségesen tartja a bélrendszert.
A sárgadinnye kiváló immunrendszert
erősítő hatással is rendelkezik.

Új rovat

Segít a méregtelenítésben, így szervezetünk
erősebbé és ellenállóbbá válik az esetleges
fertőzésekkel, kórokozókkal szemben.
Betegség utáni lábadozáshoz például
tökéletes választás!
A sárgadinnye nagy százalékban tartalma
vizet, így ha rendszeresen fogyasztjuk, akkor
azzal biztosítjuk a szervezet folyadékszükségletét is. Az ilyen belső hidratálással
egész testünknek jót teszünk, ráadásul
látványos eredményt érünk el arcbőrünk
feszességében is. (forrás: internet)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Augusztusi rejtvény
A júliusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!
(Bartos Erika: Gyümölcskosár)
Könyvet nyert: Albert Istvánné balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Augusztusi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2016. augusztus 26.
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

MEGNYITOTTUNK

Vinotéka és Borterasz
Borokkal, pálinkákkal, kézműves
sörökkel és borkorcsolyákkal várjuk
Önöket!

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.

Balatonkenese, Fő u. 25. (a pékség mellett)
Tel.: 06‐70/607‐7990
Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–V: 8.00–19.00 óráig
Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás, helyszínre
történő kiszállással. (06-30/262-2103)

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

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 7.0016.00 Szo: 7.0012.00
Üzletek:
Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Gyilkosság a Susogóban

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Utcazene Fesztivál

Családi nap

Kallai Sándor festőművész kiállítása

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

